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I. ВЪВЕДЕНИЕ  

Развитието и управлението на територията представлява 

пространствено детерминиран процес, който се задвижва и определя от една 

страна въз основа на наличните условия и ресурси в рамките на дадена 

териториална единица (в конкретния случай община Севлиево), а от друга - 

вследствие на  желанията и очакванията на населението, изразени чрез 

провежданата политика за развитие и свързаната с нея стратегическа и 

планова рамка, които от своя страна се конкретизират чрез разработени и 

приложени модели за устройство и управление на територията. 

Логиката и спецификата на тези процеси до голяма степен изискват 

изграждането на адекватна система за анализ, управление и мониторинг на 

развиващите се и взаимодействащи си природни и социално-икономически 

системи, която следва да осигури, както навременна и задълбочена 

информация за тяхното пространствено и функционално поведение, така и да 

позволява формулирането на адекватна политика за планиране и управление 

на територията. 

Динамиката на тези пространствено обусловени процеси изисква 

разработването на гъвкави и адаптивни стратегически документи, които 

коректно да отразяват промените във факторите и условията за развитие. Тези 

документи трябва да задават необходимите параметри, коригиращи посоката 

на развитие и усвояването на пространството и неговите ресурси с цел 

установяване на необходимия баланс между естествените природни системи и 

човешката дейност. 

Общинският план за развитие (ОПР) 2014-2020 г. се явява най-важния 

стратегически документ за общините в България, служещ от една страна като 

инструмент за решаване на приоритетни за общината проблеми и задачи, и 

същевременно осигуряващ ,,вход” към националните и европейските 

финансови ресурси. 
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ОПР на община Севлиево за периода 2014-2020 г. е разработен в 

периода април 2013 г. - февруари 2014 г. и е приет през 2014 г. с Решение на 

Oбщинския съвет на община Севлиево № 077/29.04.2014 г., в съответствие с 

изискванията на чл.24, т.1 на Закона за регионалното развитие (ЗРР) 1 . 

Изготвянето му е преминало през следните етапи в съответствие с чл. 13 ал. 2 

на ЗРР: 

 Подготовка и набиране на информация – провеждане на работни срещи, 

идентифициране на източниците на информация, съответно лица и 

процедури за осигуряване на тази информация.  

 Преглед на актуалните стратегически документи и местните секторни 

политики. 

 Обработка и анализ – набраната първична информация e проверена за 

наличие на технически грешки или логически несъответствия, 

обработена, обобщена и анализирана. 

 Изготвяне на актуализиран социално – икономически профил на база 

анализа на набраната  информация. 

 Идентифициране на силните и слаби страни, възможностите и заплахите 

(SWOT-анализ) пред устойчивото местно развитие.  

 Разработване на стратегическата рамка за развитие на общината. 

 Разработване на Програма за изпълнение на плана с конкретни проекти, 

финансови ресурси и отговорни звена. 

 Разработване на Индикативна финансова таблица, обобщаваща 

необходимите ресурси за изпълнение на плана. 

 Разработване на система от индикатори за наблюдение на изпълнението 

на плана. 

 Дефиниране на необходимите действия по наблюдение, оценка и 

актуализация на плана. 

                                                           
1 В сила от 31.08.2008 г Обн. ДВ. бр.50 от 30 Май 2008г., последнодоп. ДВ. бр.13 от 7 Февруари 

2017г. 
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 Консултиране със заинтересованите страни  - Възложителя, с 

населението и с членовете на Общинския съвет. 

По същество, така разработеният ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. 

не следва да се разглежда като абстрактен стратегически документ, а като 

инструмент, чрез който се формулира общата рамка за развитие на община 

Севлиево. Тази рамка е определена на базата на наличния потенциал и 

сравнителните предимства на територията, като същевременно се съобразява и 

транспонира политики, цели, приоритети и механизми, залегнали в 

националната йерархия на системата за планиране и управление на 

регионалното развитие.  

За да бъде успешен крайният резултат, предвижданията на ОПР следва 

да се разглеждат като инструмент за управление в ръцете на действаща 

институция, която постоянно да следи, както външните въздействия, така и 

процесите, протичащи вътре в общината, да анализира, определя и предлага 

избор на поведение – (балансирано, взаимосвързано, равномерно развитие на 

всички подсистеми), в определените от плана рамки за развитие, за постигане 

на поставените цели. 

В тази връзка междинната оценка на изпълнението на ОПР 

представлява неразделна част от цикъла на местно (общинско) стратегическо 

планиране. Тя има за цел не само да констатира нивото на постигане на 

залегналите цели, приоритети и мерки в стратегическия документ, но и да 

послужи като коректив на цялостния процес на развитие и управление на 

територията, включително чрез определяне на „тесните” и проблемни моменти 

в него, както и проблемите, свързани с реалистичността и нивото на 

конкретика.  

Чрез формулирането на подробни препоръки към стратегическия 

документ, МО цели засилване на приложимостта на ОПР и по-ефективно 

усвояване на предимствата и потенциалите на общината.  

Настоящият доклад има за основна цел да представи извършената 

междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на община 

Севлиево за периода 2014-2020 г. Във връзка с това конкретните задачи на 

доклада са: 
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 Да представи информация за методиката и начина на изготвяне на 

междинната оценка на ОПР на община Севлиево за периода 2014-

2020 г.; 

 Да представи резултатите от съдържателния критичен анализ на 

стратегическия документ; 

 Да представи резултатите от извършения анализ за изпълнение на 

стратегията на ОПР чрез постигнатите резултати от реализацията на 

осъществени през периода ключови дейности и проекти в общината; 

 Да представи основните изводи от извършената междинна оценка; 

 Да формулира конкретни препоръки и насоки за подобряване 

изпълнението на стратегическия документ,  в т.ч. и за актуализация 

при необходимост. 

Доклад е изготвен в изпълнение на договор за услуга, сключен между 

община Севлиево и „БАКК” АД. 
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II. МЕЖДИННА ОЦЕНКА – НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗВЪРШВАНЕТО Й  

2.1. Нормативно основание  

ЗРР и Правилникът за неговото прилагане поставят изискването за 

извършване на три вида оценки: предварителна, междинна и междинна . В 

изпълнение на това изискване, ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. до 

момента е бил обект на предварителна оценка. 

По отношение на междинната оценка (МО) ЗРР определя: 

 задължението за провеждане на междинна оценка на ОПР и времето на 

нейното провеждане (чл. 33, ал.1 във връзка с чл. 9, т. 1-4) - ,,За 

реализацията на документите за стратегическо планиране по чл. 9, ал. 

1, т. 1 - 4 се извършва междинна оценка към средата на периода на 

тяхното действие.  

 минималният обхват и съдържанието на МО (чл. 33, ал.2). 

Междинната оценка включва: 

1. оценка на първоначалните резултати от изпълнението; 

2. оценка на степента на постигане на съответните цели; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки за изпълнението на съответния документ. 

 отговорността за организирането и възлагането на МО (чл. 36, ал.1) – 

,,Оценките се извършват чрез възлагане при условията и по реда 

на Закона за обществените поръчки съответно от министъра на 

регионалното развитие, от областните управители и от кметовете 

на общините.”; 

 възможните източници на финансиране (чл. 26) и тяхното 

изразходване, включително за наблюдение и оценка (чл. 27, т. 5); 

 определяне на документите, свързани с оценяването, като официална 

обществена информация (чл. 37, ал. 1), както и свързаните с това 

задължения за информиране на обществеността (чл. 37, ал. 2); 

 указание, че в Правилника за прилагане на Закона за регионалното 

развитие са регламентирани минимални изисквания към оценителите 

(чл. 36, ал.2); 
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Правилникът за прилагане на Закона за регионалното развитие2 

конкретизира изискванията на ЗРР, като свързва провеждането на междинна 

оценка с:  

 изискването за информация и публичност (чл. 41), което се постига чрез 

изготвянето, обсъждането и публикуването на доклад по чл. 42, ал.1 на 

ППЗРР, който отчита резултатите от МО на изпълнението на ОПР; 

 изготвянето на доклад (чл. 42, ал.1), който трябва да отчита резултатите от 

оценката и да съдържа в себе си тези резултати;  

 определянето на минималните изисквания към експертите, участващи в 

оценяването (чл. 83, ал.1 и ал. 2); 

 задължението на кметът на общината и общинският съвет да осигуряват 

информация и публичност на общинския план за развитие в съответствие 

със своите компетенции (чл. 41).  

Нормативната уредба дава солидна правна база за провеждането на 

междинна оценка, но не дава дефиниция на МО по принцип, както и на МО на 

ОПР.  

В контекста на теоретичните постановки и указания на ЕС оценяването 

се разбира като процес на анализ на публичната намеса в развитието, съобразно 

резултатите, въздействията и нуждите, които намесата цели да задоволи. 

Оценяването е систематична дейност, която  се извършва на основата на 

обективни стандарти и критерии и може да се прилага към политика, план, 

стратегия, програма или проект. Оценката е периодичен преглед на 

съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието, 

устойчивостта на проект, програма, план, стратегия или политика съобразно 

предварително определените цели на съответния документ.  

Оценката е от важно значение, за да се идентифицират тенденциите, да 

се проследява напредъка, да се извлекат поуките, да се корелират действията с 

променящите се условия, да се отговори на новите предизвикателства, да се 

осигури отчетност, да се развие капацитет чрез учене. Всички тези функции на 

оценяването са еднакво важни и нито една от тях не изключва друга. 

                                                           
2 Обн. ДВ. бр.80 от 12 Септември 2008г., последно изм. и доп. ДВ. бр.50 от 1 Юли 2016г. 
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Оценката допринася за подобряване на опита на администрацията в 

планирането и прилагането на публични програми и политики.  

Основните критерии, които се използват  за постигане на обективна 

оценка, са критериите за приложимост, обоснованост, ефективност, 

ефикасност, въздействие и устойчивост. 

В зависимост от целта на оценяването - дали е за подобряване на 

планирането, за проверка на изпълнението или за отчитане на постигнатите 

резултати - и времевия момент на оценката се различават предварителна, 

междинна и междинна  оценка. Всички те ползват повечето от обективните 

критерии, но за различните видове оценки различните критерии имат 

различна тежест: 

Таблица № 1: Видове оценки според целите и критериите на оценяване 

Критерии на 

оценката 

Предварителна 

оценка 

Междинна 

оценка 

Междинна  оценка 

Цел на 

оценяването 

Планиране Изпълнение Отчитане на 

резултатите 

Обоснованост + + + + + 

Приложимост + + + + + + 

Ефективност + + + + + + 

Ефикасност + + + + + + 

Въздействие - + + + + 

Източник:  ПО ,,EVALSED: The resource for the evaluation of Socio-Economic Development “, 

September 2013 

Връзката между различните фази на осъществяване на публичните 

политики, в конкретния случай изпълнение на ОПР, с видовете оценки е пряка 

и позволява: 

 да се направи предварителна оценка на въздействието на ОПР; 

 да се измери постигнатият напредък в процеса на неговото прилагане; 

 да се оцени крайният ефект в сравнение с очакваните резултати. 

Тази връзка схематично е представена на Диаграма №1. 
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Диаграма №1:  Връзка между основните фази на ОПР с видовете оценки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Източник: По Наръчник за прилагане, мониторинг и оценка на политики и 

законодателство в България, проект ФАР BG-0103.01 “Стратегическо планиране и 

координация”. 

Оценките следват логиката на разработване и реализация на ОПР. 

Предварителната оценка (ex ante) подпомага идентифицирането на 

обществените потребности, формулирането на целите на ОПР, правилното им 

таргетиране, отчитане на рисковете и предизвикателствата. Тя изпълнява 

,,диагностични” функции, разкрива тяхната целесъобразност и приложимост, 

подпомагайки разработването им. Междинната (mid-term) оценка проследяват 

напредъка на осъществяваните политики и качеството на тяхното изпълнение. 

Последващата (ex post) оценка се фокусира върху постигнатите резултати и 

осъществените въздействия. 

Междинната оценка се осъществява след началото на изпълнението на 

плана. Този  подход е възприет в регулациите за структурните фондове и е 

залегнал в нормите на ЗРР, като изисква междинната оценка да се проведе до 

края на четвъртата година от изпълнението на съответния документ. 

Основната й функция е препрограмирането - промяната на плановия документ 

въз основа на оценката на първите резултати от неговото изпълнение. При тази 

оценка са особено силно изразени инструменталната, обучителната и 

корективната функция на оценяването, респ. обратната връзка. 

В зависимост от направените изводи при оценката е възможно да се 

предложат промени в изпълнението на плана. Чрез сравнение с изходната 
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ситуация може да се прецени дали предвидените действия и интервенции са 

релевантни на променящите се социално-икономически условия. Това 

позволява, ако е необходимо, да се предложат аргументирано адекватни 

промени в целите, съдържанието и мерките на ОПР. По този начин МО създава 

възможност да се установи какво „работи” и какво не в реализираните 

политики посредством ОПР, така че да се по-търсят подходящи „лекарства” за 

регистрираните проблеми.  

Не на последно място, МО осигурява и надеждни обратни връзки към 

управляващите (кмет и общински съвет) и изпълнителите (общинска 

администрация), като създава условия за по-добро управление, 

усъвършенстване и развитие на публичните политики за развитие  на 

програмната територия. 

С други думи казано, междинната оценка на ОПР на община Севлиево за 

периода 2014-2020 г. представлява констативен акт, имащ за цел да оцени 

съответствието, ефикасността, ефективността, въздействието и 

устойчивостта на стратегическия документ, съобразно предварително 

определените цели, приоритети и мерки, и при необходимост да предложи 

коригиращи действия. 

 

2.2. Същност на междинната оценка на ОПР на община Севлиево 

МО на изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община Севлиево се 

извършва, за да се осигури независима и актуална информация за 

първоначалните резултати от изпълнението на плана.  

Главната цел на МО е да подпомогне цялостното управление на ОПР, и 

при необходимост неговото актуализиране, а също да осигури информация за 

подобряване на изпълнението на плана и в частност подобряване на 

координацията и мониторинга по неговото изпълнение. 

Конкретни цели на МО на изпълнението на ОПР на Община Севлиево за 

периода 2014-2020 г. са:  

 Да се оцени степента на постигане на целите  на ОПР/какъв е постигнатия 

резултат до момента спрямо поставената цел/ – т.е. ефективността; 
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 Да се оцени на каква цена (в смисъл на използвани ресурси) са постигнати 

целите – т.е. ефикасността, в т.ч. използване на възможностите за 

финансиране от националния бюджет и Оперативните програми (ОП) и 

управление на собствените финансови ресурси (бюджет на общината);   

 Да се оцени каква е вероятността постигнатите резултати да продължат да 

съществуват в бъдещето? – т.е. устойчивостта; 

 Да се направят изводи и препоръки за изпълнението на ОПР;  

 Да се осигури необходимата публичност на резултатите от междинната 

оценка.  

От така формулираните цели произтичат следните основни задачи на 

МО:  

 да се събере и анализира наличната информация за степента на изпълнение 

на ОПР до момента на оценката като цяло и по отделни приоритети и цели; 

 да се посочи кои мерки и цели са изпълнени, обективно отпаднали от ОПР, 

изпълняват се текущо или тяхното изпълнение предстои до края на 2020 г.; 

 да се посочат слабостите и проблемите при изпълнението на ОПР до 

момента и да се направят препоръки за оставащия период от действие на 

плана. 

Обект на междинната оценка е Общинският план за развитие на община 

Севлиево за периода 2014-2020 г., приет през 2014 г. с Решение на Oбщинския 

съвет на община Севлиево № 077/29.04.2014 г. 

Предмет на междинната оценка са: 

 първоначалните резултати от изпълнението на ОПР към средата на 

периода на неговото изпълнение;  

 степента на постигане на поставените цели и ефективността на 

изпълнението;  

 ефикасността на използваните ресурси за реализацията на ОПР. 

  Междинната оценка представя информация за: 

 постигнатия напредък в изпълнението на целите и приоритетите за 

развитието на Общината;  

 възникналите проблеми и предприетите от компетентните органи 

действия за тяхното преодоляване; 
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 прогноза за очакваното изпълнение на целите и приоритетите на ОПР до 

края на периода на неговото действие. 

Оценката е извършена въз основа на обстойно проучване на следните 

отчети и справки: 

 Годишните отчети за изпълнението на ОПР за периода 2014-2016 г.; 

 Годишните отчети за изпълнението на дейностите в областта на 

хуманитарната и социална дейност за периода 2014-2016 г.;  

 Годишните справки за изпълнението на капиталовите разходи за периода 

2014-2016 г.; 

 Справките за изпълнените и изпълняваните проекти по оперативните 

програми; 

 Информационната система за управление и наблюдение на Структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020); 

 Обобщена справка  от ОС „Земеделие и гори” за периода 2014-2016 г.  за 

изпълнените проекти с финансиране от Програмата за развитие на 

селските райони. 

Обхват на междинна оценка:  

Оценката обхваща периода 2014-2016 г. МО включва: анализ на резултати 

от предишни оценки, оценка на продължаващата валидност на анализа на 

силните и слабите страни и потенциала, оценка на продължаващата уместност 

и съгласуваност на стратегията, оценка на ефективността на количественото 

определяне на целите, оценка на ефективността и ефикасността на 

изпълнението до момента и на очакваните въздействия (вероятно постигане на 

общите цели въз основа на напредъка по отношение на специфичните и 

оперативните цели) и на тази основа - на политиката и разпределението на 

финансовите ресурси, оценка на качеството на прилагането и организацията на 

мониторинга. 

Отправните  документи за извършване на оценката включват: 

 Общински план за развитие на община Севлиево за периода 2014-2020г.3; 

 Предварителна оценка на Общински план за развитие на община Севлиево 

2014– 2020 г.4;  
                                                           
3 http://www.sevlievo.bg/bg/article/994/obshtinskiplanzarazvitie.html  

http://www.sevlievo.bg/bg/article/994/obshtinskiplanzarazvitie.html
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 Методически указания за разработване на национална стратегия за 

регионално развитие (2012-2022 г.), регионални планове за развитие на 

районите ниво 2 (2014-2020 г.), областни стратегии за развитие (2014-2020 

г.), общински планове за развитие (2014-2020 г.)5;  

 „Методика за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за 

развитие”6.  

 Ръководство на ЕК от септември 2013г.: The resource for the evaluation of 

Socio-Economic Development (EVALSED)7. 

 Работен документ на ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за 

оценка: оценка по време на програмния период”8. 

 

Очакваните ползи от междината оценка могат да се обобщят така:  

 осигуряване на достоверна и синтезирана информация за постигнатите 

цели и гарантиране на необходимата публичност на ОПР;  

 преосмисляне и прецизиране (при необходимост) на политиката за 

устойчиво интегрирано местно развитие за оставащия период от действие 

на ОПР до 2020 г.; 

 подпомагане на процесите на контрол върху изпълнението на ОПР;  

 ,,диагностициране” на слабостите в процеса на изпълнение на ОПР и 

набелязване на подходи за тяхното преодоляване;  

 подпомагане на процеса на прилагане на принципите на партньорството и 

сътрудничеството между всички заинтересовани страни имащи отношение 

към ОПР.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                 
4 http://www.sevlievo.bg/bg/category/49/strategii.html  
5 http://www.mrrb.government.bg/regionalno-razvitie/strategichesko-planirane/metodicheski-ukazaniya/   
6 Методиката за изготвяне на междинна оценка на областна стратегия за развитие в по-голямата си част е 

приложима и при изготвяне на междинната оценка на ОПР, тъй като връзката между документите е пряка 

и реализацията на областната стратегия се осъществява чрез реализация на общинските планове на 

общините, попадащи в съответната област. Доколкото МРРБ не е разработило отделна методика за оценка 

на ОПР, по презумпция се приема, че тази методика, касаеща най-близко стоящия документ в плановата 

йерархия (областната стратегия) е приложим и към ОПР. 
7 http://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2013/11/evaluation-guidance-evalsed-guide-and-

sourcebook-updates 
8 http://www.esf.ie/en/ImageLibrary/Repository/Info-and-Pub/EU-Evaluation-Guidelines-11-10.pdf  

http://www.sevlievo.bg/bg/category/49/strategii.html
http://www.esf.ie/en/ImageLibrary/Repository/Info-and-Pub/EU-Evaluation-Guidelines-11-10.pdf
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III. МЕТОДИКА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА 

Настоящата междинна оценка на ОПР на община Севлиево за периода 

2014-2020 г. изцяло се базира на принципите на системния подход и се 

ръководи от разбирането, че ОПР представлява инструмент за формулиране на 

общата рамка за развитие на общината, който инструмент следва да извършва 

необходимото пространствено адресиране на проблемите/възможностите пред 

развитието на територията на общината и възможните ефективни решения за 

тяхното преодоляване/оползотворяване. 

Изходните позиции  при изготвянето на настоящата междинна оценка  

на ОПР на община Севлиево са: 

 реализъм – в ОПР трябва да са формулирани реалистични цели, което 

означава, че те трябва да бъдат съобразени не само с наличния 

потенциал за развитие, но и с фактори като институционална среда, 

тенденции в развитието на територията, финансова обезпеченост и 

редица други, които могат да изиграят ролята на задържащи фактори 

за ефективно усвояване на потенциала на общината и нейните 

сравнителни предимства; 

 устойчивост – в ОПР не бива да включва задачи, мероприятия и 

конкретни дейности, чието решаване има изолиран, оперативен и 

кампаниен характер, с краткосрочен и бързо „затихващ” във времето 

ефект върху изпълнението на формулираните цели в ОПР; 

 приемственост – изпълнението на ОПР 2014-2020 не бива да започва 

„от нулата” – трябва да се осигури приемственост, най-малкото с ОПР 

2007-2013 г.; 

 партньорство – изпълнението на ОПР трябва да бъде резултат от 

съвместните усилия на много заинтересовани страни (представители 

на общинските власти, на бизнеса, на държавните институции, на 

неправителствения сектор и т.н.). 
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3.1. Използвани методи   

При избора на методи за осъществяването на оценката бяха използвани 

Насоките на Европейската комисия, описани в ,,The resource for the evaluation of 

Socio-Economic Development (EVALSED) , September 2013” и Работен документ на 

ЕК № 5 „Индикативни насоки върху методите за оценка: оценка по време на 

програмния период”. 

Изпълнителят използва две основни групи методи за оценка:  

А.  Методи за набиране и обработка на информация – документално 

проучване:  

 Проучване на отчети и справки - преглед на всички изброени по-горе 

отчети и справки за изпълнението на целите и приоритетите на ОПР; 

 Филтриране на информацията от проучените документи - определяне на 

каква точно информация ще се ползва от всеки документ и коя специфична 

цел от ИФТ ще се отчита с тази информация. Така например информацията 

от Справките за капиталовите разходи се използва за отчитането на 

инвестиционните интервенции по всички специфични цели, финансирани 

от общинския бюджет, републиканския бюджет, а също и със средства на 

ЕС. От Годишните отчети за изпълнението на ОПР е използвана 

информация за осигуреното финансиране от общинския и републиканския 

бюджети за неинвестиционни дейности („меки“ мерки). От ИСУН 2020 е 

използвана информация за изпълнените неинвестиционни дейности 

(„меки“ мерки) с финансиране от ЕС ; 

 Въвеждане на така филтрираната информация в матрицата на ИФТ 

/(Програмата за реализация на ОПР) на ниво проект/мярка/дейност; 

 Обобщаване на информацията на по-горно ниво – съответно ниво 

„специфична цел“ и ниво „приоритет“; 

 Представяне на обобщената информация в графичен вид – за по-лесно 

онагледяване и възприемане.  

Б. Методи за анализ на  обобщената информация:  

 Ползване на секторна експертиза. Оценката на изпълнението на ОПР беше 

формално разделена между експерти по темите: „Техническа 

инфраструктура и екология”, „Икономическо развитие и туризъм”, 



  

МЕЖДИНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

Страница 21 
 

„Социални дейности, здравеопазване, образование, култура и спорт” и 

„Административен капацитет”.  

 Количествен и качествен анализ. Използваният инструментариум на МО 

включва прилагането на определени критерии (произтичащи от 

конкретните цели), които характеризират качеството на  изпълнението на 

ОПР до момента. 

 

В таблицата по-долу са представени критериите за оценка, значението 

им и показателите въз основа, на които се оценява ОПР по всеки един критерий: 



Таблица №2: Критерии за МО на ОПР 

КРИТЕРИИ ЗА 
ОЦЕНКА  

ЗНАЧЕНИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ   

Ефективност Какъв е  постигнатия резултат 

спрямо поставената цел?  

 1) Настъпили/стимулирани положителни 

тенденции на развитие в резултат от 

изпълнените мерки/ проекти; 

2) Степен на изпълнение на индикаторите. 

Ефикасност  На каква цена (в смисъл на вложени 

средства) са постигнати 

специфичните цели? 

 

 1) Степен на финансово изпълнение на ОПР 

(планирано/изпълнено) ; 

2) Използвани финансови ресурси и 

източници за изпълнение на ОПР. 

Полезност 

(Въздействие)  

 

Кои потребности на  различните 

групи бенефициенти и засегнатите 

общности са удовлетворени?  

 1) Постигнати резултати и създадени 

продукти. 

Устойчивост  Колко дълготрайни във времето ще 

бъдат постигнатите резултати?  

 1) Допускания и рискове за запазване на 

постигнатите резултати. 
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3.4. Приложен подход   

Технологичният алгоритъм на междинната оценка се основава на 

структуриран, систематичен и итеративен подход при събиране, обработка, 

анализиране и представяне на информацията и може да се обобщи по следния 

начин:  

 Запознаване с ОПР на община Севлиево за периода 2014-2020 г.; 

 Запознаване с Предварителната оценка на ОПР на община Севлиево за 

периода 2014-2020 г.;  

 Разработване на оценителна методика; 

 Събиране и филтриране на първоначални данни и информация; 

 Обработка, анализ и оценка на основните количествени и качествени данни.  

 Изготвяне на Доклад за МО. 

 Въвличане и консултиране на заинтересованите страни  - хоризонтална 

дейност приложена през целия процес на подготовка и извършване на 

оценката, чрез ежедневна оперативна връзка между страните. Този процес 

осигури равнопоставено информиране и навременна консултация между 

страните. 
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IV. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДХОДНИ ОЦЕНКИ НА ОПР 

4.1.  Предварителна оценка на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г.  

Предварителната оценка на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. е 

извършена успоредно с разработването на плана, като е финализирана през 

месец март 2014г.  

Основните заключения и препоръки от проведената предварителна 

оценка са: 

 Общото впечатление от представения за оценяване Общински план за 

развитие е, че документът е подробно и задълбочено разработен. Изготвен е 

в съответствие с действащата нормативна уредба в страната, при 

отчитане на изискванията към подобни разработки.  

 Изводите и тенденциите, изведени в социално-икономическия анализ и SWOT 

-анализа са реалистични и адекватни и впоследствие трансформирани в 

цели и приоритети за местно развитие.  

 Общинският план за развитие, и заложените в него стратегически цели и 

приоритети, е съгласуван с документите за регионално развитие на 

областно, регионално,  национално и европейско ниво. 

 Индикаторите за измерване на резултатите от изпълнението на плана са 

определени за всяка мярка, което дава много добра възможност за 

проследяване на тяхната реализация и оценка на реалистичността между 

поставените цели и индикаторите.  

 За постигане на ефективност и ефикасност от приложението на плана е 

необходима пълна ангажираност от страна на всички заинтересовани 

страни, добра организация и отчетност на извършената работа. 
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V. МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР 

5.1. Общи положения  

В съдържателен план ОПР на община Севлиево за периода 2-14-2020 г. 

включва: 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

2. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА 

3. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА 

4. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИError! Bookmark not defined. 

5. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА 

6. ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ 

7. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ 

8. SWOT АНАЛИЗ 

9. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

10. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА 

11. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА 

12. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА 

ПЛАНА 

13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ ПРИНЦИПА НА 

ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

14. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 

Посочените компоненти имат логическа последователност и взаимна 

обвързаност, като аналитичната част на документа е основа за формулиране на 

стратегическата част, а дефинираните подходи и механизми за управление, 

наблюдение и оценка осигуряват практическото изпълнение и постигането на 

целите и приоритетите. 

При разработването на ОПР са отчетени принципите и постановките 

заложени в следните документи: 

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за 

периода 2012-2022 г., приета с Решение на Министерски съвет № 

696/24.08.2012 г.; 

 Регионален план за развитие на СЦР за периода 2014г.-2020г.,  приет с 

Решение на МС № 461 / 01.08.2013 г. 

 Областна стратегия за развитие на Област Габрово за периода 2014 - 2020 г.; 
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 Проект на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“; 

 Проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.; 

 Проект на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“; 

 Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 

г.“; 

 Актуализиран документ за изпълнение 2008 – 2013 г. на Общински план за 

развитие на община Севлиево 2005 – 2013 г., май 2010; 

 Междинна оценка за реализацията на Общинския план за развитие на 

община Севлиево (2005 - 2013 г.); 

 Годишни доклади за изпълнението на ОПР на община Севлиево 2008 – 

2013г.; 

 Програма за опазване на околната среда на Община Севлиево; 

 Програма за намаляване нивата на замърсяване на атмосферния въздух в 

гр.Севлиево 2012 – 2014г. 

 Областен план за енергийна ефективност на област Габрово 2011-2020 г. 

 

Стратегическата част на ОПР е структурирана в следните части: 

 Визия за развитието на общината; 

 Стратегически цели – 3 бр.; 

 Приоритети – 7 бр.; 

 Специфични цели – 16 бр.; 

 Мерки – 29 бр. 

Визията на община Севлиево е дефинирана както следва: „Община 

Севлиево – привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм”.  

Стратегическите цели, които си поставя общината в рамките на времевия 

хоризонт до 2020 година са: 

 Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на 

общината 
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 Стратегическа цел 2: Повишаване конкурентоспособността на 

местната икономика; 

 Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал и осигуряване 

на добро управление на местно ниво.  

 

5.2. Оценка на ОПР по отношение на промените в социално-

икономическите тенденции 

В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на 

проблемите и състоянието на община Севлиево, като природо-географска и 

демографска характеристика, икономическо и социално развитие, 

инфраструктура, околна среда, условия на живот и други. Информацията е 

достоверна. По-голямата част от статистическата информация използвана за 

целите на анализа се отнася за времевия хоризонт 2007-2011 г., което означава, 

че тя не е достатъчно актуална към днешна дата. Хубаво би било данните да 

бъдат актуализирани, за да може да бъде проследено състоянието на социално- 

икономическата обстановка в общината и развитието на отделните сектори 

през първите три години от изпълнението на плана. 

 

5.3. Валидност на анализа на силните и слабите страни и 

потенциала за развитие 

Предвид анализирания обект (община Севлиево) използваните 

аналитични методи са адекватни на анализа. Такива са SWOT анализа на 

състоянието, проблемите и възможностите за развитие и оценка на външните и 

вътрешните фактори. Уравновесени са положителните и отрицателните 

фактори за развитието на общината като са противопоставени. Според анализа 

на състоянието на общината факторите са правилно разграничени като се 

разглежда кои са благоприятни и кои неблагоприятни. 

Като цяло изведените изводи в SWOT анализа звучат актуално към 

днешна дата. След евентуална актуализация на аналитичната част на ОПР и при 
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необходимост (в зависимост от резултатите ), SWOT анализът също следва да се 

актуализира.   

 

5.4. Съгласуваност на ОПР с планове, стратегии и политики на 

регионалното развитие от по-високо равнище  

Този компонент от оценката, подробно е изследван в Предварителната 

оценката на ОПР на община Севлиево за периода 2014-2020 г. като е изведено 

следното заключение ,,Стратегията на ОПР на община Севлиево  2014-2020 г. 

отчита основните политики, начертани в анализираните документи от по-

високо равнище9 като ги съобразява с факторите, условията и потенциала за 

развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори”.  

Предвид обстоятелството, че анализираните в предварителната оценка 

на ОПР документи не са променяни и актуализирани, в МО не е извършвана 

подобна оценка. 

 

5.5. Оценка на качеството на прилагането и организацията на 

мониторинга. 

В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за 

ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. 

Съгласно нея наблюдението и изпълнението на ОПР са задачи на ОбС Севлиево 

и на кмета на общината.  

Предвидено е оперативната дейност по наблюдението на изпълнението 

на ОПР и Програмата за неговата реализация, да се извършва от Дирекция 

„Управление на проекти и регионално развитие“.  

                                                           
9 В оценката на ОПР е изследвано: Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. със 

стратегия Европа 2020; Съответствие на ОПР на община Севлиево  2014-2020 г. с НСРР 2012-

2022 г.; Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. с Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025; Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. с 

РПР на СЦР 2014-2020 г.; Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. с ОСР 2014-2020 

г. 
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Наблюдението трябва се извършва текущо на ниво проекти, съгласно  

Програмата за реализация на ОПР, при отчитане на всеки един проект 

(междинно, ако има и окончателно) и годишно преди изготвянето на Годишния 

доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР. Резултатите от 

наблюдението трябва се отразяват в Таблица за наблюдение на ниво проект 

(Приложение 1 към ОПР). 

Така получените резултати служат за оценка на индикаторите от 

Матрицата на индикаторите за наблюдение и контрол на ОПР като за целта е 

разработена Таблица за наблюдение на ниво приоритет, специфична цел, мярка 

(Приложение 2 към ОПР). 

В случаите, в които Матрицата на индикаторите за наблюдение и 

контрол на ОПР съдържа индикатори, които не се отнасят за отчетените 

проекти, то тези индикатори трябва да се оценяват въз основа на 

традиционните източници на информация -   данни на Евростат, НСИ, както и на 

данни от други официални регионални и местни източници на информация. 

Информацията от двете таблици е предвидено да се използва при 

изготвяне на Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР. 

Годишните доклади от своя страна трябва да съдържат: 

1) общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2) постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3) действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 

развитие, в т. ч.: 

- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни; 

- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на 

общинския план за развитие през съответната година, както и 

мерките за преодоляване на тези проблеми; 

- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията 

по изпълнение на общинския план за развитие; 
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- мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския 

план за развитие със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината; 

- мерките за прилагане принципа на партньорство; 

- резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4) заключения и предложения за подобряване на резултатите от 

наблюдението. 

При извършване на МО беше направен преглед на функционирането на 

Системата за наблюдение и контрол на ОПР. Основните констатации от него са: 

 Дирекция „Управление на проекти и регионално развитие“ 

понастоящем не съществува. Оперативната дейност по наблюдението 

на изпълнението на ОПР и Програмата за неговата реализация е 

вменена на отделни експерти от Дирекция "Териториално и селищно 

устройство". 

 Събирането, обработката и архивирането на информация за 

изпълнението на ОПР се осъществява, както следва: 

o за състоянието и процесите в сферата на здравеопазването, 

социалните услуги, спорта, туризма и младежката политика - от 

отдел „ЗСДСМП” в дирекция „ХСД”; 

o за образованието и културата - от отдел „ОКЕИВ” в дирекция 

„ХСД”; 

o за развитието на икономиката, икономическите процеси, 

системите на техническата инфраструктура и екологията от 

отдел „СиР и ТЕ” в дирекция „ТСУ”; 

o за параметри или резултати от изпълнението на отделните 

проекти от експерти „УПРР”;  

o за наблюдение на административния капацитет от отдел 

„Финансово-счетоводен”; 

o за предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса в община 

Севлиево - от дирекция „ПМДТ” и дирекция „АПО”.  
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 Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР за 

2014, 2015 и 2016 г. са изготвяни и предоставяни на ОбС Севлиево за 

одобрени в законово установените срокове - до 31 март на всяка 

следваща година. 

 Таблица за наблюдение на ниво проект (Приложение 1 към ОПР) и 

Таблица за наблюдение на ниво приоритет, специфична цел, мярка 

(Приложение 2 към ОПР) са изготвяни само за 2015 г. 

 

5.6. Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на 

ОПР въз основа на регламентираните в него индикатори  

Съгласно Методическите указания на МРРБ, ОПР следва да включва 

разработена система за индикатори за целите на текущия мониторинг и 

оценки. Системата следва да включва  индикатори за: 

- индикатори за резултат; 

- индикатори за въздействие. 

Индикаторите за наблюдение и оценка на изпълнението на общинския 

план за развитие на общината до 2020 г. трябва да са посочени в матрица на 

индикаторите. За да се осигури необходимата информация за процеса на 

наблюдение за всеки индикатор следва да са посочени мерните единици, в 

които ще се измерва, източниците на информация, периодичността на 

събирането на информация, базовата стойност за отчитане изменението на 

всеки от индикаторите, както и целевата стойност, която се очаква да бъде 

достигната до края на периода на действие на ОПР. При наличие на достатъчно 

информация и данни на периодична база могат да се определят и междинни 

стойности на индикаторите по ключови приоритети, мерки или проекти. 

ОПР на Севлиево съдържа Матрица на индикаторите за наблюдение  и 

оценка на ОПР 2014-2020г. Тя обаче не следва стриктно указанията на МРРБ, 

като са предвидени два вида индикатори - за резултат и за продукт, т.е. не са 

предвидени индикатори за оценка на въздействието от прилагането на ОПР.  
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За двете групи индикатори (за резултат и  за продукт) са определени 

базови и целеви стойности към 2020 г. Посочени са мерните единици, в които 

ще се измерват индикаторите, източниците на информация и периодичността 

на събирането на информация. Не са определени междинни стойности на 

индикаторите, които да се използват за целите на МО на ОПРР. 

В таблицата по-долу е представена информация за постигнатите 

стойности на отделните индикатори към 31.03.2017 г., като за основа е 

използвана Матрицата на индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР 2014-

2020г. на община Севлиево. В цвят са предложени нови индикатори – 

допълващи матрицата, на базата на обработената и обобщената информация за 

изпълнението на ОПР към средата на периода на неговото действие.  

Основният източник на информация за постигнатите стойности на 

отделните индикатори е Годишния доклад за наблюдение на изпълнението на 

ОПР за 2014, 2015 и 2016 г.  
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Таблица № 3: Оценка на първоначалните резултати от изпълнението на ОПР въз основа на регламентираните в него 

индикатори.  

Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината 

  Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие 

    СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните сгради и жилищния сектор 

      Мярка Обновяване на 
административните сгради на 
държавната и общинската 
администрация  

Намаляване на потреблението на  
енергия от обновените 
административни сгради 

Р 

kWh   годишно 0 680000 0 
          Административни сгради с 

подобрени енергийни и 
технически характеристики 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 4 0 

      Мярка Участие в обновяване на 
многофамилни жилищни сгради 
с общински имоти 

Намаляване на потреблението на  
енергия от обновените жилищни 
сгради 

Р 

kWh   годишно   595000 3170570  
          

Жилищни сгради с подобрени 
енергийни  характеристики 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 7 4  

          

Домакинства с подобрено 
енергийно потребление 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 7 247  
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

    СП.Ц.1.1.2.  Повишаване привлекателността на общинския център 

      Мярка Благоустрояване на 
физическата среда 

Дял на население пряко 
облагодетелствано от 
благоустроена  физическа среда 

Р 

% 
Отчети 
ОПРР годишно 0 100 90 

          

Нови/рехабилитирани елементи 
на физическата среда 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 

25  детски 
площадки 

26 

          

  

  

        

10 
спортни 

площадки 
          

  

  

        
3 

велоалеи 
          

Благоустроени паркови 
пространства и зони 

П 

дка 
Отчети 
ОПРР годишно 0 134 11.19 

          

Ремонтирана улична мрежа  

П 

км.       17 7.65 
          

Реконструирани елементи на 
улично и парково осветление  

П 

брой       1 491 1411 
      Мярка Осигуряване на 

сигурността на жителите и 
гостите на общинския център 

Публични пространства с внедрени 
системи за видеонаблюдение 

П 

кв.м. 
Отчети 
ОПРР годишно 0 300 7400 



  

МЕЖДИНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

Страница 35 
 

Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

          

Внедрени системи за 
видеонаблюдение 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 3 3 

    СП.Ц.1.1.3.  Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени услуги  

      Мярка Създаване на 
привлекателна и 
екологосъобразна 
образователна среда 

Дял на децата/учениците в 
подобрените обекти на 
образователната инфраструктура в 
гр. Севлиево 

Р 

% 
Отчети 
ОПРР годишно 0 81 73.3 

          
Намаляване на потреблението на  
енергия от обновените обекти на 
образователната инфраструктура в 
гр. Севлиево 

Р 

kWh 
Отчети 
ОПРР годишно 0 

1 360 
000.00 375 140.00 

          

Обекти от образователната 
инфраструктура на гр. Севлиево с 
подобрени енергийни и 
технически характеристики 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 7 2 

          Обекти от образователната 
инфраструктура на град Севлиево с 
подобрена МТБ 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 8 7 

      Мярка Подобряване качеството 
на живот  и насърчаване на 
социалното включване 

Лица, ползващи се от 
реконструираните социални 
жилища 

Р 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 16  0 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

          

Лица, ползващи се от 
нововъведените социални услуги 

Р 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 115 96 

          

Реконструирани социални жилища 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 4 0 

          
Изградени обекти за насърчаване 
на социалното включване 

П 
брой 

Отчети 
ОПРР годишно 0 8 0 

          Брой лица/деца и възрастни с 
различни видове увреждания, 
самотно живеещи хора и др./, на 
които са предоставени социални 
услуги  

Р 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно  0 - 715 

      Мярка Подобряване на 
културната инфраструктура 

Намаляване на потреблението на  
енергия от обновените обекти на 
културната инфраструктура в гр. 
Севлиево 

Р 

kWh       510000 0 
          Обекти от културната 

инфраструктура на гр. Севлиево с 
подобрени енергийни и 
технически характеристики 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 3 0 

          Обекти от културната 
инфраструктура на град Севлиево с 
подобрена МТБ 

П 
брой 

Отчети 
ОПРР годишно 0 3 0 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

      Мярка Модернизиране на 
здравната и спортната 
инфраструктура 

Намаляване на потреблението на  
енергия от модернизираната 
здравна инфраструктура 

Р 

kWh       170000 0 
          

Население, ползващо подобрените 
здравни услуги 

Р 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 33000  38 

          Обекти от здравната 
инфраструктура с подобрени 
енергийни и технически 
характеристики 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 1 1 

          
Обекти от здравната 
инфраструктура с модернизирана 
МТБ 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 1 1 

          
Обекти от спортната 
инфраструктура с модернизирана 
МТБ 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 - 4 

    СП.Ц.1.1.4. Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното проектиране 
  

      Мярка Разработване на 
устройствени планове и 
инвестиционни проекти за град 
Севлиево 

Дял на публичните сгради в гр. 
Севлиево с РЗП над 500 кв.м. с 
извършени енергийни 
обследвания 

Р 

% 

Отчети 
на 
Дирекци
я ТСУ годишно 26 100 75 

          

Разработени инвестиционни 
проекти 

П 

брой 

Отчети 
на 
Дирекци
я ТСУ годишно 0 15 27 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

          

Площ, осигурена с устройствени 
планове 

П 

дка 

Отчети 
на 
Дирекци
я ТСУ годишно 0 5138 0 

  Приоритет 1.2. Устойчиво развитие на вторични опорни центрове 
  

    СП.Ц.1.2.1. Подобряване на качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ) 
  

      Мярка Изграждане на 
широколентова 
инфраструктура 

Дял от населението в селата с 
осигурен достъп до Интернет 

Р 

брой 

Общинск
а 
админис
трация; 
Отчети 
ПРСР годишно 

1000
0 13319 0 

    СП.Ц.1.2.2. Осигуряване на достъп на населението до основни услуги - здравни, социални,  образователни, културни и спортни 
  

      Мярка Подобряване на 
инфраструктурата на детските 
градини и училищата 

Дял на децата/учениците в 
подобрените обекти на 
образователната инфраструктура в 
селата 

Р 

% 
Отчети 
ПРСР годишно 0 65 56.9 

          Намаляване на потреблението на  
енергия от обновените обекти на 
образователната инфраструктура в 
селата 

Р 

kWh       374000 0 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

          Обекти от образователната 
инфраструктура в селата с 
подобрени енергийни и 
технически характеристики 

П 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 11 0 

          Обекти от образователната 
инфраструктура в селата с 
подобрена МТБ 

П 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 5 9 

      Мярка Подобряване на 
социалната инфраструктура 

Лица в селата, ползващи се от 
нововъведените социални услуги 

Р 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 160 219 

          

Подобрени обекти за насърчаване 
на социалното включване в селата 

П 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 3 7 

      Мярка Подобряване на 
културната инфраструктура 

Намаляване на потреблението на  
енергия от обновените обекти на 
културната инфраструктура в 
селата 

Р 

kWh       204000 0 
        Енергийно обновяване на 

културната инфраструктура 
Обекти от културната 
инфраструктура в селата с 
подобрени енергийни и 
технически характеристики 

П 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 6 7 

        Подобряване  на МТБ в 
културната инфраструктура 

Обекти от културната 
инфраструктура в селата с 
подобрена МТБ 

П 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 6 5 

    СП.Ц.1.2.3.  Осигуряване на качествена жизнена среда 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

      Мярка Подобряване на облика 
на селата  

Дял на население пряко 
облагодетелствано от подобрената 
жизнена среда в селата 

Р 

% 
Отчети 
ПРСР годишно 0 100 20 

          

Рехабилитирани публични 
пространства в селата 

П 

кв.м. 
Отчети 
ПРСР годишно 0 5 760 2450 

          

Рехабилитирана улична 
инфраструктура в селата 

П 

км. 
Отчети 
ПРСР годишно 0 25 3.78 

    СП.Ц.1.2.4. Подобряване на проектната готовност  
  

      Мярка Осигуряване на 
инвестиционното проектиране  Дял на публични сгради в селата с 

РЗП над 500 кв.м. с извършени 
енергийни обследвания 

Р 

% 

Отчети 
на 
Дирекци
я ТСУ годишно 28 100 5 

          

Разработени инвестиционни 
проекти 

П 

брой 

Отчети 
на 
Дирекци
я ТСУ годишно 0 25 1 

  Приоритет 1.3. Развитие на транспортната и екологична  инфраструктура  
  

    СП.Ц.1.3.1. Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център  
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

      Мярка Рехабилитация на 
общинската пътна мрежа и 
съоръжения 

Население, ползващо ремонтирана 
пътна мрежа 

Р 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 5 000 17020 

          

Дял на населението с подобрена 
свързаност с общинския център 

Р 

% 
Отчети 
ПРСР годишно 0 

хора 
ползват 

пътя/133
19 45 

          
Дължина на ремонтирани 
общински пътища 

П 
км. 

Отчети 
ПРСР годишно 0 6   

          
Ремонтирани пътни съоръжения 

П 
брой 

Отчети 
ПРСР годишно 0 4 14 

    СП.Ц.1.3.2.  Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното разнообразие 
  

      Мярка Изграждане и 
рехабилитация на 
инфраструктура за 
водоснабдяване   

  

            
      Мярка Рехабилитация на 

инфраструктура за 
водоснабдяване Дял на населението с подобрено 

водоснабдяване 

Р 

% 

Отчети 
ОПОС; 
Отчети 
ПРСР годишно 60 90 70.3 

          

Рехабилитирана/разширена 
водопроводна мрежа 

П 

метра 

Отчети 
ОПОС; 
Отчети 
ПРСР годишно 0 79 000 36660 

      Мярка Изграждане и 
рехабилитация на 
канализационна 

Рехабилитирана/разширена 
канализационна мрежа 

П 

метра 

Отчети 
ОПОС; 
Отчети годишно 0 2500 16656 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

инфраструктура ПРСР 

          

Населени места с рехабилитирана 
канализационна инфраструктура 

П 

брой 

Отчети 
ОПОС; 
Отчети 
ПРСР годишно 0 7 1 

      Мярка Изграждане на 
инфраструктура в сектор 
Отпадъци 

Население, възползващо се от ново 
изградена инфраструктура за 
управление на разделно събрани 
отпадъци 

Р 

брой 
Отчети 
ОПОС годишно 0 33000 0 

          

Брой и площ на закрити и 
рекултивиране нерегламентирани 
сметища  

П брой/ дка 
-  

Отчети 
ОПОС  

годишно  0 -  
6 бр./ 4.8 

дка  
          

Брой ново изградени инсталации 
за управление на отпадъци 

П 

брой 
Отчети 
ОПОС годишно 0 1 0 

      Мярка Подобряване на 
инфраструктурата за превенция 
на риска от наводнения и 
свлачища 

Население, облагодетелствано от 
мерки за превенция от наводнения 
и свлачища 

Р 

брой 

Отчети 
ПУДОС; 
Отчети 
ОПРР годишно 0 23100 10000 

          

Укрепени площи срещи свлачищни 
процеси 

П 

кв.м. 

Отчети 
ПУДОС; 
Отчети 
ОПРР годишно 0 500 515 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

      Мярка Изготвяне и 
актуализиране на планове за 
защита и управление на ЗЗ и ЗТ 

Площ на защитени територии с 
разработен план за управление 

П 

дка 
Отчети 
ОПОС годишно 0 

41 000  
дка 0 

Стратегическа цел 2. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика 

  Приоритет 2.1. Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура 
  

    СП.Ц.2.1.1. Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес 
  

      Мярка Развитие на 
инфраструктурата на 
индустриалните зони 

Фирми, възползващи се от 
изградената инфраструктура 

П 

брой 
Отчети 
ОПРР годишно 0 25 12 

          
Площ индустриални зони с 
новоизградена инфраструктура 

П 
дка 

Отчети 
ОПРР годишно 0 300 1053м. 

    СП.Ц.2.1.2. Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес 
0 

      Мярка Повишаване на 
качеството на предоставяните 
услуги на бизнеса 

Нововъведени общински услуги за 
бизнеса  

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 2 0 

          

Подобрени общински услуги за 
бизнеса  

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 3 0 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

  Приоритет 2.2. Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на туризма 
  

    СП.Ц.2.2.1. Насърчаване развитието на местния туризъм  
  

      Мярка Инвестиции в 
инфраструктура за туризъм и 
отдих Туристически обекти с подобрен 

достъп  

П 

брой 
Отчети 
ПРСР годишно 0 1 1 

          

Посещения на подобрените 
туристически обекти 

П 
брой/го
дина 

Отчети 
Дирекци
я 
Финанси годишно 0 2000 2000 

Стратегическа цел 3.Развитие на човешкия капитал и осигуряване на добро управление на местно ниво 

  Приоритет 3.1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище 

    СП.Ц.3.1.1. Постигане на социално сближаване и включване 
  

      Мярка Постигане на социално 
сближаване чрез осигуряване на 
заетост 

Население, включено в проектите 
за временна заетост 

П 

брой 

Отчети 
Дирекци
я 
Социалн
и и 
хуманит
арни годишно 0 60 140 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

дейност
и 

          

Създадени работни места в 
социалното предприятие 

П 

брой 
Отчети 
ОПРЧР годишно 0 10 0 

      Мярка Разработване и 
въвеждане на мерки за 
осигуряване на условия за 
промоция на здраве и 
профилактика на болестите 
сред уязвимите групи 

Информационни кампании за 
промоция на здраве и 
профилактика 

П 

брой 
Отчети 
ОПРЧР годишно 0 30 0 

          

  

  

            
  Приоритет 3.2. Администрацията в услуга на гражданите и устойчивото местно развитие 

    СП.Ц.3.2.1. Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги  
  

      Мярка Подобряване 
управлението на процесите и 
дейностите в общинската 
администрация 

Степен на въвеждане на 
електронното управление 

Р 

% 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 30% 0 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

          

Административни услуги, 
предоставяни по електронен път 

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 3 5 5 

          

Обучения , свързани с въвеждането 
на електронното управление 

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 5 0 

          Обучени служители  във връзка с 
въвеждането на електронното 
управление 

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 80 0 

    СП.Ц.3.2.2. Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно развитие 
  

      Мярка Усъвършенстване на 
капацитета за разработване и 
изпълнение на политики за 
местно развитие 

Успеваемост на кандидатстванията 
за финансиране (одобрени 
проектни предложение/подадени 
проектни предложение) 

Р 

% 

Отчети 
Дирекци
я 
Управле
ние на 
проекти 
и 
регионал
но 
развитие годишно 80 90 74 

          

Обучения за усъвършенстване на 
капацитета 

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 5 16 

          

Обучени служители на общинската 
администрация 

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 30 150 
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Стратегическа цел, приоритет, 
специфична цел, мярка 

Индикатор Вид Мярка 

Източни
к на 

информ
ация 

Период 
на 

отчитане 

Базо
ва 

стой
ност 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017 
г. 

      Мярка Мониторинг и контрол на 
изпълнението на общински 
политики за местно развитие 

Извършени оценки 

П 

брой 
Отчети 
ОПДУ годишно 0 2 0 

          

  

  

            

Източник: Матрица на индикаторите за наблюдение и оценка на ОПР 2014-2020г. на община Севлиево (основа). 
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Въз основа на таблицата по-горе, и като втори етап от оценката на 

първоначалните резултати от изпълнението на ОПР, в табличен вид срещу 

всеки индикатор   е отбелязан статуса му на: 

- изпълнен;  

- в процес на изпълнение, в т.ч. добро изпълнение (≧50% от целевата 

стойност) или изоставащо изпълнение (<50 % от целевата стойност); 

- нестартирало изпълнение (към 31.03.2017 г.). 

 

5.6.1. Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията 

на общината 

Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие 

СП.Ц.1.1.1.: Повишаване на енергийната ефективност и техническите 

характеристики на административните сгради и жилищния сектор.  

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор 
Мяр
ка 

Целева 
стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  

Изпълне
н 

В процес на изпълнение 
Нестартира

ло 
изпълнение 

към 
31.03.2017  

Добро 
изпълнение  

≧50% от 
целевата 
стойност 

Изоставащо 
изпълнение 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Намаляване на потреблението 
на  енергия от обновените 
административни сгради 

kWh 

680000 0 
   

 

Административни сгради с 
подобрени енергийни и 
технически характеристики 

брой 

4 0 
   

 

Намаляване на потреблението 
на  енергия от обновените 
жилищни сгради 

kWh 

595000 3170570  
 

   

Жилищни сгради с подобрени 
енергийни  характеристики 

брой 

7 4  
 

  

Домакинства с подобрено 
енергийно потребление 

брой 

7 247 
 

   

 

За периода обхванат от МО не се отчита изпълнение на първите два 

индикатора, като това е свързано с липсата на инвестиции в обновяването и 

въвеждането на мерки за енергийна ефективност на административни сгради 

на територията на община Севлиево. Това основно се дължи на забавянето в 

стартирането на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР), която 

финансира изпълнението на подобни мерки. Съгласно Годишните справки за 

изпълнението на капиталовите разходи на община Севлиево за периода 2014-
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2016 г. са реализирани инвестиции имащи отношение към двата индикатора.  

Те по-скоро, обаче покриват средствата за наложителни ремонтни работи, а не 

предлагат цялостно решение на проблемите свързани с енергийната 

ефективност на сградния фонд.  

През 2016 г. община Севлиево е стартирала изпълнението на три 

проектни предложения за въвеждане на мерки за енергийна ефективност по 

ОПРР 2014–2020 г. Постигнатите резултати от тях, респективно принос към 

индикаторите заложени в ОПР, е предвидено да се отчетат през втората 

половина на 2017 г. и 2018 г.  

МО отчита изпълнение на планираните индикатори за инвестиции в 

обновяването и въвеждането на мерки за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради на територията на град Севлиево, 

финансирани от Националната програма за енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради. Санирани и обновени са четири жилищни 

сгради, като потреблението на енергия е намалено с 3 170 570 kWh/y. 

Преизпълнението на два от индикаторите (,,Намаляване на потреблението на 

енергия от обновените жилищни сгради” и ,,Домакинства с подобрено 

енергийно потребление”) основно се дължи на факта, че заложените стойности 

в матрицата на индикаторите към ОПР имат отношение само към общинските 

жилища в обновените сгради, респективно облагодетелствани домакинства 

живеещи в тях. Посочените стойности в Годишния доклад за изпълнение на 

ОПР за 2016 г. се отнасят общо за сградите, респективно живеещите в тях 

домакинства. 

 

 СП.Ц.1.1.2.  Повишаване привлекателността на общинския център 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 
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Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ние 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял на население пряко 
облагодетелствано от 
благоустроена  физическа 
среда 

% 100 90 
 

 
  

Нови/рехабилитирани 
елементи на физическата 
среда 
 
 

брой 

25  детски 
площадки 

26 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

10 спортни 
площадки 

3 велоалеи 

Благоустроени паркови 
пространства и зони 

дка 
134 11.19 

  
 

 

Ремонтирана улична мрежа  

км. 
17 7.65 

  
 

 

Реконструирани елементи на 
улично и парково осветление  

брой 
1 491 1411 

 
 

  

Публични пространства с 
внедрени системи за 
видеонаблюдение 

кв.м. 300 7400  
   

Внедрени системи за 
видеонаблюдение 

брой 
3 3  

   

 

МО констатира частично изпълнение на по-голямата част от 

индикаторите имащи отношение към специфичната цел, като няма такива, 

чието изпълнение да не е стартирало към 31.03.2017 г. Целевите стойности на 

два от индикаторите (,,Публични пространства с внедрени системи за 

видеонаблюдение” и ,,Внедрени системи за видеонаблюдение”) са постигнати.  

За оценявания период са благоустроени приблизително 5 дка парково 

пространство в градски паркове. От планираните 17 км. ремонтни дейности на 

улична мрежа за периода 2014-2020 г. към датата на извършване на МО са 

ремонтирани 7.65 км. През 2014 г. е приключило изпълнението на проект 

„Реконструкция на уличното осветление на Община Севлиево“, финансиран от 

Фонд „Козлодуй“. Изпълнението на този проект е дало възможност в гр. 

Севлиево да бъдат подменени  1227 живачни лампи с лед лампи, от които 224 са 

подменени в парковете. Изградена е и автоматизирана система за управление. 

Стойността на направената инвестиция е 521 362 лв. Реализираните дейности 

регистрират изпълнение на 94.6% от целевата стойност за целия период на 

действие на ОПР.  

За анализирания период рехабилитирани и с изцяло подменени 

съоръжения са 6 детски площадки. Изградени са 12 автобусни спирки, както и 
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художествени фигури в централна градска част на Севлиево. През 2015 г. са 

внедрени две системи за видеонаблюдение и контрол, които покриват 

приблизително 3 900 м2. През 2016 г. системата е разширена, като са 

монтирани 33 бр. допълнителни наблюдателни постове, с което публичните 

пространства с внедрени системи за видеонаблюдение обхващат 7400 м2. 

 

СП.Ц.1.1.3.  Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени 

услуги 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ние 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял на децата/учениците в 
подобрените обекти на 
образователната 
инфраструктура в гр. Севлиево 

% 
81 73.3 

 
 

  

Намаляване на потреблението 
на  енергия от обновените 
обекти на образователната 
инфраструктура в гр. Севлиево 

kWh 
1 360 000.00 375 140.00 

  
 

 

Обекти от образователната 
инфраструктура на гр. 
Севлиево с подобрени 
енергийни и технически 
характеристики 

брой 
7 2 

  
 

 

Обекти от образователната 
инфраструктура на град 
Севлиево с подобрена МТБ 

брой 
8 7 

 
 

  

Лица, ползващи се от 
реконструираните социални 
жилища 

брой 
16 0  

   
 

Лица, ползващи се от 
нововъведените социални 
услуги 

брой 
115 96 

 
 

  

Реконструирани социални 
жилища 

брой 
4 0 

   
 

Изградени обекти за 
насърчаване на социалното 
включване 

брой 
8 0 

   
 

Брой лица/деца и възрастни с 
различни видове увреждания, 
самотно живеещи хора и др./, 
на които са предоставени 
социални услуги  

брой -  715 - - - - 

Намаляване на потреблението 
на  енергия от обновените 
обекти на културната 
инфраструктура в гр. Севлиево 

kWh 
510000 0 

   
 

Обекти от културната 
инфраструктура на гр. 
Севлиево с подобрени 
енергийни и технически 

брой 
3 0 
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характеристики 

Обекти от културната 
инфраструктура на град 
Севлиево с подобрена МТБ 

брой 
3 0 

   
 

Намаляване на потреблението 
на  енергия от 
модернизираната здравна 
инфраструктура 

kWh 
170000 0 

   
 

Население, ползващо 
подобрените здравни услуги 

брой 
33000 38  

   
 

Обекти от здравната 
инфраструктура с подобрени 
енергийни и технически 
характеристики 

брой 
1 1  

   

Обекти от здравната 
инфраструктура с 
модернизирана МТБ 

брой 
1 1  

   

Обекти от спортната 
инфраструктура с 
модернизирана МТБ 

брой 
- 4 - - - - 

 

По отношение на специфична цел 3 и мерките, насочени към 

образователна среда в общинския център, се отчита подобрение на 

материално-техническата база в 7 звена на образователната инфраструктура на 

обща стойност 296 891 лв., като 224 858 лв. са средствата, постъпили по НП 

„Оптимизация на училищната мрежа“ за ПГ „Марин Попов“, по НП 

„Модернизация на материалната база в училищата“ – 28 979 лв. за СОУ „Васил 

Левски“, с общински средства в размер на 28 054 лв. е подобрена материалната 

база в ОУ „Христо Ботев“ и ОУ „Стефан Пешев“. С общински средства са 

изградени нови детски площадки в ОДЗ „Слънце“ на стойност 15 000 лв.  

За периода обхванат от МО, освен горепосочените дейности са 

извършени и следните: ДГ „Пролет“ 1 – монтаж на окачен таван в цялата сграда 

и ремонт на кухненски блок; ДГ „Слънце“ 2 – частичен ремонт на покрива, 

ремонт на санитарните помещения и подмяна на вътрешна дограма и врати; ДГ 

„Пролет“ 2 – изграждане на външна ограда; ремонт на актовата зала в СОУ „В. 

Левски“; подмяна на дограма в ОУ „Стефан Пешев“; доставка на компютри в ОУ 

„Христо Ботев“ и ремонт на кухненския блок в ОДЗ „Щастливо детство“.   

В изпълнение на индикатора за намаляване на потреблението на енергия 

от обновените обекти на образователната инфраструктура за анализирания 

период са извършени следните дейности: ремонт на закрит плувен басейн в 

гр.Севлиево; подмяна на дограмата и санирани фасадите на сградата на 

спортния комплекс в СОУ „Васил Левски“; внедрени мерки за енергийна 
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ефективност в ОДЗ „Пролет“ 1 и ОДЗ „Слънце“2, съответно за 118 228 лв. и 

131 900 лв.  По данни от годишните доклади за изпълнение на ОПР е 

реализирана икономия на енергия от обновените обекти на образователната 

инфраструктура в размер на 375 140.00 kWh. Децата и учениците, ползващи се 

от подобрената образователна инфраструктура представляват 73.3% от 

обучаващите се в град Севлиево.  

През 2016 г. е подготвено и подадено към ОПРР проектно предложение 

насочено към енергийна ефективност на образователната инфраструктура в 

град Севлиево, чиито резултати, респективно принос към постигането на 

заложените индикатор,и ще са обект на последваща оценка. 

По отношение на мерките, насочени към подобряване качеството на 

живот и насърчаване на социалното включване, МО констатира, че не са 

реконструирани социални жилища и не са били изградени нови обекти за 

насърчаване на социалното включване, но са реализирани нови видове услуги 

като: Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и 

Център за настаняване от семеен тип за деца с общ капацитет 26 лица.  

През 2014 г. са извършени инвестиции в подобрение на МТД на услугата 

Домашен социален патронаж на обща стойност 13 809,15 лв., в който 

предоставя услуги на над 320 лица. През 2015 г. в Домашен социален патронаж 

са извършени ремонти на автомобилите (на стойност 3486,00 лв.) и е закупен 

нов автомобил за нуждите на предоставяне на качествена социална услуга. 

Подобренията са на обща стойност 9386 лв. През същата година в Комплекса за 

социални услуги включващ Дневен център за деца с увреждания, Център за 

обществена подкрепа и Наблюдавано жилище са извършени частични ремонти 

на санитарните възли и е закупен нов автомобил за нуждите на центъра. 

Общата стойност на вложените средства е 16922 лв. През 2016г. в  Общностния 

център се предоставят различни видове услуги на деца от 0 до 7 годишна 

възраст и техните родители и близки, с безвъзмездна финансова помощ от 

ОПРЧР 2014 - 2020, като общата стойност на проекта е 557 135,96 лв. 

През 2016 г. общият брой на потребителите обхванати от услугите 

"Личен асистент" и "Социален асистент" е 96 лица (при 75 лица за 2014 г. и 74 

лица за 2015 г.) по схемата "Независим живот" на ОПРЧР 2014 - 2020. Проекта е 
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на стойност 499 970. 21 лв. и ще приключи в края на 2017 г. Общият брой 

лица/деца и възрастни с различни видове увреждания, самотно живеещи хора и 

др., на които са предоставени социални услуги за анализирания период е 715 

души. 

За периода обхванат от МО не се отчита изпълнение на нито един от 

приетите индикатори по мярката за подобряване на културната 

инфраструктура. За изпълнението на отделните проекти е предвидено 

финансиране основно по линия на оперативните програми за периода 2014-

2020 г. и в частност ОПРР. За оценявания период обаче няма стартирала схема 

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобни дейности. 

Съгласно Годишните справки за изпълнението на капиталовите разходи на 

община Севлиево за периода 2014-2016 г. са реализирани инвестиции имащи 

отношение към заложените индикатори. Те по-скоро, обаче покриват 

средствата за наложителни ремонтни работи, а не предлагат цялостно решение 

на проблемите свързани с обектите на културната инфраструктура на 

територията на общината.  

За изпълнение на мярката за модернизиране на спортната и здравна 

инфраструктура и подобряване на здравните услуги през 2014 г. е открито 

отделение по хемодиализа в МБАЛ  „Д-р Стойчо Христов“, като инвестицията 

възлиза на 270 000,00 лв., оборудвани са 12 поста, които обслужват 38 лица от 

община Севлиево. Със средства от общинския бюджет за анализирания период 

са подпомогнати 30 двойки с репродуктивни проблеми и 11 лица в терминален 

стадий, настанени в Регионален хоспис - гр. Дряново. 

В периода 2015-2020 г. е предвидена реализацията на проект за ремонт и 

реконструкция на Спортна зала „Дан Колов“. В тази връзка през 2014 г. са 

направени инвестиции, които включват -  ремонт на хотелската част, полагане 

на гипсокартон, боядисване, подмяна на осветителни тела, частична подмяна на 

врати, частична подмяна на ел. инсталация, ремонт на санитарни помещения и 

на отоплителната инсталация, монтаж на предпазна мрежа в 

мултифункционалната зала. Общата стойност на ремонта е 43 792 лв. През 

2016г. за ремонтни дейности на залата и мултифункционално игрище в „Борова 

гора”  са изразходени 33 114.03 лв., от които 29 690 лв. са за реновиране на 
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мултифункционалното игрище. През същата година са извършени и ремонтни 

дейности на стадион „Раковски” и ДЮШФ  парк „Черничките” на обща стойност 

6 662.81 лв. 

 

СП.Ц.1.1.4. Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното 

проектиране 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ние 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял на публичните сгради в гр. 
Севлиево с РЗП над 500 кв.м. с 
извършени енергийни 
обследвания 

% 100 75 
 

 
  

Разработени инвестиционни 
проекти 

брой 15 27  
   

Площ, осигурена с 
устройствени планове 

дка 5138 0 
   

 

 

За анализирания период е извършено енергийно обследване на 75 сгради 

с РЗП над 500 кв.м, които представляват 75% от сградите, подлежащи на 

обследване. По отношение на индикатора ,,Разработени инвестиционни 

проекти” е налице преизпълнение спрямо целевата стойност, като към момента 

са изготвени 27 броя инвестиционни проекта. За обхванатия от оценката 

период няма влезли в сила ОУП и ПУП. 

  

Приоритет 1.2. Устойчиво развитие на вторични опорни центрове 

СП.Ц.1.2.1. Подобряване на качеството на информационните и 

комуникационните технологии (ИКТ) 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 
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Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ние 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял от населението в селата с 
осигурен достъп до Интернет 

брой 13319 0        

 

Единствената мярка на специфична цел 1 на приоритет „Устойчиво 

развитие на вторичните опорни центрове“ предвижда изграждане на точки за 

достъп до интернет в читалищата на по-големите села на територията на 

общината. През периода обхванат от оценката не се отчита изпълнение на 

планираните инвестиции за увеличаване броя на населението с безплатен 

достъп до интернет.  

 

СП.Ц.1.2.2. Осигуряване на достъп на населението до основни услуги - здравни, 

социални,  образователни, културни и спортни 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ние 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял на децата/учениците в 
подобрените обекти на 
образователната 
инфраструктура в селата 

% 
65 56.9 

 
 

  

Намаляване на потреблението 
на  енергия от обновените 
обекти на образователната 
инфраструктура в селата 

kWh 
374000 0 

   
 

Обекти от образователната 
инфраструктура в селата с 
подобрени енергийни и 
технически характеристики 

брой 
11 0 

   
 

Обекти от образователната 
инфраструктура в селата с 
подобрена МТБ 

брой 
5 9  

   

Лица в селата, ползващи се от 
нововъведените социални 
услуги 

брой 
160 219  

   

Подобрени обекти за 
насърчаване на социалното 
включване в селата 

брой 
3 7  

   

Намаляване на потреблението 
на  енергия от обновените 
обекти на културната 

kWh 
204000 0 
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инфраструктура в селата 

Обекти от културната 
инфраструктура в селата с 
подобрени енергийни и 
технически характеристики 

брой 
6 7  

   

Обекти от културната 
инфраструктура в селата с 
подобрена МТБ 

брой 
6 5 

 
 

  

 

По отношение на специфична цел 2 и дейностите насочени към 

подобряване на инфраструктурата на детските градини и училища, МО 

констатира изпълнение единствено на индикатора ,,Обекти от образователната 

инфраструктура в селата с подобрена МТБ”, за който е налице и преизпълнение 

спрямо заложената в ОПР целева стойност.  През 2014 г. със средства от 

общинския бюджет е модернизирана МТБ в  три целодневни детски градини в 

селата Ряховците, Дамяново и Кормянско на обща стойност 14 909 лв. По НП 

"Модернизация на материалната база в училищата“ са реализирани два проекта 

в ЦДГ "Мечо Пух", с. Петко Славейков и ОУ "Васил Левски", с. Шумата на обща 

стойност 8 413,00 лв. По проекти, финансирани по Кампания „Чиста околна 

среда-2014“ на ПУДООС, са финансирани и реализирани 3 проекта за детски 

площадки в детските градини в селата Петко Славейков, Градница и Ряховците 

на стойност 13 397 лв. През 2015 г. е подобрена МТБ в  пет основни училища в 

селата Шумата, Петко Славейков Душево, Добромирка и Градница. Със средства 

по линия на ПУДООС през 2015 г., са финансирани и реализирани още 2 проекта 

за детски площадки в селата Горна Росица и Сенник.  През 2016 г. е подобрена 

МТБ в пет сгради на ЦДГ "Мечо Пух" -  база село Душево; база село Градница; 

база село Добромирка; база село Крамолин; база село Батошево. Извършен е 

ремонт на отоплителна инсталация, подмяна на дограма и врати и боядисване. 

Общо за анализирания период от реализираните инвестиции са 

облагодетелствани 56,9% от учениците във вторичните опорни центрове на 

община Севлиево.  

По отношение на индикаторите имащи отношение към социалната 

инфраструктура на територията на селата (,,Подобрени обекти за насърчаване 

на социалното включване в селата” и  ,,Лица в селата, ползващи се от 

нововъведените социални услуги”) МО също констатира преизпълнение спрямо 

заложените целеви стойности. За анализирания период в 7 от заведенията- ДСХ 

с ОЛБ с. Стоките, ДСХ - с.Добромирка, ДВУИ - с. Батошево, ЦНСТ-1 и 2 - с. 
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Батошево и ЦНСТ – 1 и 2 – с. Столът, предоставящи социални услуги, са 

извършени основни и текущи ремонти на МТБ на обща стойност 162 142,49 лв. 

От подобрената среда в социалните заведения се възползват 219 лица. 

По отношение на индикаторите свързани с подобряване на културната 

инфраструктура на територията на селата МО регистрира изпълнение на 

конкретни дейности. В седем от обектите на културната инфраструктура в 

селата са извършени дейности за подобряване на енергийните и техническите 

характеристики на сградния фонд, като в пет от тях е подобрена и МТБ. 

Въведените мерки не могат да доведат до отчитане на намаляването на 

потреблението на енергия, тъй като не са изпълнени всички мерки за 

енергийна ефективност на сградите, респективно МО не отчита дейности 

насочени към постигане стойността на индикатора ,,Намаляване на 

потреблението на енергия от обновените обекти на културната 

инфраструктура в селата”.  

 

СП.Ц.1.2.3.  Осигуряване на качествена жизнена среда 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ние 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял на население пряко 
облагодетелствано от 
подобрената жизнена среда в 
селата 

% 100 20 

    

 

 Рехабилитирани публични 
пространства в селата 

кв.м. 5 760 2450 
    

 
  

Рехабилитирана улична 
инфраструктура в селата 

км. 25 3.78 
    

 
  

 

Специфична цел 3 „Осигуряване на качествена жизнена среда“, 

предвижда една мярка с конкретни дейности по рехабилитация на улична 

мрежа, реконструкция на улично осветление и подобряване на физическата 

среда в селата. И за трите индикатори МО констатира изоставащо изпълнение 

<50 % от целевата стойност.  
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През 2014 г. са рехабилитирани публични пространства, представляващи 

1450 кв.м. детски площадки в с. Кормянско и с. Богатово на стойност 5 908 лв. 

със средства от общинския бюджет.  През 2015 г., отново със средства на 

общинския бюджет, са рехабилитирани публични пространства, 

представляващи 1000  кв.м, както и 450 м улична мрежа (200 м през 2015 и 250 

през 2016 г.).  Подменено е уличното осветление в селата Горна Росица и 

Карамичевци с лед осветление - 184 бр. на стойност 60 267 лв., с финансиране от 

Фонд „Козлодуй“. Рехабилитирана е 3,33 км. улична мрежа в селата Градница, 

Петко Славейков и Ряховците на стойност 155 814 лв. със средства от Публична 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“. 

 

СП.Ц.1.2.4. Подобряване на проектната готовност 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял на публични сгради в 
селата с РЗП над 500 кв.м. с 
извършени енергийни 
обследвания 

% 
100 5 

  

 
 

Разработени инвестиционни 
проекти 

брой 
25 1 

  

 
 

 

По отношение на планираните дейности по Специфична цел 4 

„Подобряване на проектната готовност“ се отчита изоставащо изпълнение на 

дейностите по инвестиционно проектиране на обекти във вторичните опорни 

центрове – изготвен е единствено инвестиционен проект за ремонт и 

реконструкция на ОУ „В. Левски“ – с. Шумата. За едва 5 % от публични сгради в 

селата с РЗП над 500 кв.м. има изготвени енергийни обследвания.  
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Приоритет 1.3. Развитие на транспортната и екологична  инфраструктура 

СП.Ц.1.3.1. Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнени
е към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Население, ползващо 
ремонтирана пътна мрежа 

брой 5 000 17020  
   

Дял на населението с 
подобрена свързаност с 
общинския център 

% 
хора ползват 
пътя/13319 

45 
  

 
 

Дължина на ремонтирани 
общински пътища 

км. 6 96,8  
   

 

Ремонтирани пътни 
съоръжения 

брой 4 14  
   

 

В периода обхванат от МО са ремонтирани 96,8 км общински пътища и 14 

пътни съоръжения, като по този начин се регистрира преизпълнение спрямо 

заложените целеви стойности в ОПР. Респективно тази констатация важи и за 

индикатора ,,Население, ползващо ремонтирана пътна мрежа”.  

 

СП.Ц.1.3.2. Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното 

разнообразие 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Дял на населението с 
подобрено водоснабдяване 

% 
90 70.3 

 
 

  

Рехабилитирана/разширена 
водопроводна мрежа 

метра 
79 000 36660 

  
 

 

Рехабилитирана/разширена 
канализационна мрежа 

метра 
22500 16656 

 
 

  

Населени места с 
рехабилитирана 
канализационна 
инфраструктура 

брой 
7 1 
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Население, възползващо се от 
новоизградена 
инфраструктура за управление 
на разделно събрани отпадъци 

брой 
33000 0 

   
 

Брой и площ на закрити и 
рекултивирани 
нерегламентирани сметища  

брой/ 

дка -  
6 бр./ 4.8 

дка   - - - - 

Брой новоизградени 
инсталации за управление на 
отпадъци 

брой 
1 0 

   
 

Население, облагодетелствано 
от мерки за превенция от 
наводнения и свлачища 

брой 
23100 10000 

  
 

 

Укрепени площи срещи 
свлачищни процеси 

кв.м. 
500 515  

   

Площ на защитени територии с 
разработен план за управление 

дка 
41 000  дка 0 

   
 

 

По отношение на мерките и дейностите, свързани с опазване на околната 

среда и запазване на биологичното разнообразие, МО отчита 46,4 % изпълнение 

на индикатора за рехабилитация на инфраструктурата за водоснабдяване, 

което засяга 70,3 % от населението на територията на общината. Тези 

индикатори отчитат подменените водопроводи в гр. Севлиево и селата Петко 

Славейков и Кръвеник. В последните инвестицията е реализирана с 

финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013 

като през 2015 г. е издадено разрешение за ползване на обект „Реконструкция 

на водопроводната мрежа на селата Петко Славейково и Кръвеник в Община 

Севлиево“. Подменената водопроводна мрежа в село Кръвеник е с дължина 

5222 м, а в село Петко Славейково – 14752 м. На 74 % е изпълнението на 

индикатора за рехабилитация и разширение на канализационната мрежа в гр. 

Севлиево. Изпълнението на тези дейности е финансирано със средства по ОП 

„Околна среда 2007-2013“ и Програмата за развитие на селските райони 2007-

2013 и съфинансиране от община Севлиево на обща стойност 22 169 647 лв.  

В сектор отпадъци се отчита изпълнение на индикатора за закриване и 

рекултивиране на нерегламентирани сметища, като за обхванатия от МО 

период са закрити общо 6 сметища – 5 в селата Градница, Крушево и Бериево и 

1 в землището на град Севлиево с обща площ 4,8 дка. Не се регистрира 

изпълнение на дейности имащи отношение към индикаторите ,,Брой 

новоизградени инсталации за управление на отпадъци” и ,,Население, 

възползващо се от новоизградена инфраструктура за управление на разделно 

събрани отпадъци”. 
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За дейностите по превенция на риска от свлачища и наводнения са 

реализирани дейности по: укрепване на свлачище в местността „Писан камък“ 

на стойност 10 970 лв. от общинския бюджет; укрепване на свлачище в 

местността около паметника на Дядо Фильо и укрепване на свлачище в 

местността около с. Градница с обща площ от 515 м2.  

За периода обхванат от МО не е отчетено изпълнение на индикатора за 

площ на защитени територии с разработен план за управление. 

 

5.6.2. Стратегическа цел 2. Повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика 

Приоритет 2.1. Развитие на високопроизводителна индустриална база и 

модерна иновативна инфраструктура 

СП.Ц.2.1.1. Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и 

среден бизнес 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Фирми, възползващи се от 
изградената инфраструктура 

брой 
25 12 

  
 

 

Площ индустриални зони с 
новоизградена 
инфраструктура 

дка 
300 1053м.* - - - - 

*отчетеният индикатор не е в мерната единица на целевата стойност 

През 2014 г. е новоизградена канализационна мрежа с дължина 1 053 м, 

която обслужва 12 фирми в източната промишлена зона на града.  

 

СП.Ц.2.1.2. Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 
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Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Нововъведени общински 
услуги за бизнеса  

брой 2 0 
      

 

Подобрени общински услуги за 
бизнеса  

брой 3 0 
      

 

 

Извършената МО не отчита изпълнение на дейности водещи до 

постигане на заложените в ОПР целеви стойности на двата индикатора.  

 

Приоритет 2.2. Популяризиране на културно-историческото и природно 

наследство и развитие на туризма 

СП.Ц.2.2.1. Насърчаване развитието на местния туризъм 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Туристически обекти с 
подобрен достъп  

брой 1 1 
 

      

Посещения на подобрените 
туристически обекти 

брой/го
дина 

2000 2000 
 

      

 

Извършената МО отчита 100 % изпълнение на планираните индикатори 

за обхванатия от оценката период, като това се дължи на изпълнението на 

проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град и 

крепост „Хоталич“ и „Разработване на регионален интегриран туристически 

продукт в общините Габрово, Трявна и Севлиево“, благодарение на които се 

отчита нарастване на туристическия поток в област Габрово с 29% спрямо 2013 

г. Двата проекта са финансирани от ОП „Регионално развитие“ и бюджета на 

община Севлиево. Те са на обща стойност 4 653 601 лв.  
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5.6.3. Стратегическа цел 3. Развитие на човешкия капитал и 

осигуряване на добро управление на местно ниво 

Приоритет 3.1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на 

жизненото равнище 

СП.Ц.3.1.1. Постигане на социално сближаване и включване 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Население, включено в 
проектите за временна заетост 

брой 60 140  
   

Създадени работни места в 
социалното предприятие 

брой 10 0 
   

 

Информационни кампании за 
промоция на здраве и 
профилактика 

брой 30 0 
   

 

 

В обхванатия от МО период се отчита изпълнение единствено на 

индикатора, касаещ населението включено в проекти за временна заетост. През 

2014 г. по проекти „Старт в кариерата“, „Подкрепа за заетост“, ОСПОЗ и Мярка 36 

и 52 от Закона за насърчаване на заетостта са били наети 140 лица, като 

стойността на изплатените възнаграждения на наетите лица е 133 103 лв. 

Целевата стойност на индикатора е 60 лица и отразява само проект ОСПОЗ.  Тук 

може да се отчете, че инициативата на общинска администрация да участва и в 

други програми и проекти за заетост ще доведе до значително преизпълнение 

на индикатора в бъдеще. За останалите два индикатора (,,Създадени работни 

места в социалното предприятие” и ,,Информационни кампании за промоция на 

здраве и профилактика”) за анализирания период не са отчетени дейности. 

 

Приоритет 3.2. Администрацията в услуга на гражданите и устойчивото 

местно развитие 

СП.Ц.3.2.1. Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 
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Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Степен на въвеждане на 
електронното управление 

% 30% 0 
   

 

Административни услуги, 
предоставяни по електронен 
път 

брой 5 5  
   

Обучения , свързани с 
въвеждането на електронното 
управление 

брой 5 0 
   

 

Обучени служители  във 
връзка с въвеждането на 
електронното управление 

брой 80 0 
   

 

В рамките на специфичната цел МО регистрира изпълнение на 

индикатора, свързан с въвеждането на административни услуги, предоставяни 

по електронен път. През 2014 г. са въведени 5 нови услуги - издаване на 

дубликат на удостоверение за раждане, издаване на дубликат на акт за 

сключване на граждански брак, издаване на препис-извлечение от акт за смърт, 

заявяване на постоянен адрес, извършване на адресна регистрация. Всички 

услуги се заявяват и се доставят от и до всяка точка на страната и чужбина. 

Въведените видове услуги не са били планирани в обхвата на ОПР 2014-2020 г. 

и тяхното изпълнение ще доведе до над 100% изпълнение на индикатора в 

бъдеще. За останалите индикатори МО не отчита изпълнение на дейности 

водещи до постигане на заложените целеви стойности. 

СП.Ц.3.2.2. Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики 

за местно развитие 

Матрицата, отчитаща степента на изпълнение на индикаторите е 

следната: 

Индикатор Мярка 
Целева 

стойност 

Постигнато 
към 

31.03.2017  
Изпълнен 

В процес на 
изпълнение 

Нестартира
ло 

изпълнение 
към 

31.03.2017  

Добро 
изпълне

ние  
≧50% от 
целевата 
стойност 

Изостава
що 

изпълне
ни 

<50 % от 
целевата 
стойност 

Успеваемост на 
кандидатстванията за 
финансиране (одобрени 
проектни 
предложение/подадени 
проектни предложение) 

% 90 74 
 

 

    
Обучения за усъвършенстване 
на капацитета 

брой 5 16  
     

Обучени служители на брой 30 150  
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общинската администрация 
Извършени оценки брой 2 1 

 
     

Специфична цел е насочена към изпълнение на дейности по 

усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за 

местно развитие и отчита успеваемостта на кандидатстванията за финансиране 

и резултатите от проведени обучения в общинска администрация. За периода 

обхванат от МО общинската администрация е разработила и подала общо 32 

проекта, като 74% от тях са одобрени за финансиране. Най-висока е 

успеваемостта (100 %) през 2016 г. – 8 подадени и 8 финансирани проектни 

предложения. Това показва, че въпреки „нулевата“ 2014 г. и донякъде 2015 г. по 

отношение на възможности за кандидатстване и финансиране по оперативните 

програми в новия програмен период 2014-2020 г. общинска администрация е 

съумяла да намери възможности за осигуряване на допълнителни средства за 

изпълнение на дейности заложени в ОПР.  

По отношение на обучения за усъвършенстване на капацитета на 

служителите на общинската администрация е намерена възможност за 

осигуряване на финансиране по Оперативна програма „Административен 

капацитет“ и провеждане на  обучения по проект  „Повишаване квалификацията 

на служителите в Община Севлиево“, по който през 2015 г. са обучени 150 

служители, с което се регистрира съществено преизпълнение на заложения в 

ОПР индикатор.  

По отношение на индикатора за извършени оценки във връзка с 

контрола на изпълнението на общински политики е възложено изготвянето на 

настоящата МО на ОПР на община Севлиево за периода 2014-2020 г.  

5.7. Оценка на степента на постигане на целите на ОПР 

В таблицата по-долу са представени обобщените резултати за 

финансовото изпълнение на ОПР на ниво ,,приоритет” и „специфична цел“. 

Представената информация включва: 

 Планиран бюджет на ниво „приоритет“ и ниво „специфична цел“; 

 Изпълнение на бюджета на ниво „приоритет“ и ниво „специфична цел“; 

 Разбивка на стойността на планиране - изпълнение на бюджета по 

източници на финансиране. 



Таблица № 4: Финансово изпълнение на ОПР  

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, 
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, МЯРКА, ПРОЕКТ 

ПЛАНИРАН БЮДЖЕТ В ЛЕВА ИЗПЪЛНЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА 
% на 

изпълн
ение 
към 

31.03. 
2017 г. 

Общински 
бюджет 

Централен 
бюджет 

Фондове на 
ЕС 

Част
но 

фин
анси
ране 

Други 
източници 

ОБЩО 
Общински 

бюджет 
Централен 

бюджет 
Фондове 

на ЕС 
Други 

източници 
ОБЩО 

Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината 
 

  
  Приоритет 1.1. Устойчиво 

градско развитие 

3 947 450.00 3 970 573.05 22 499 913.95 0.00 7 302 886.00 37 720 823.00 2 087 937.00 3 875 418.00 2 195 390.58 610 525.00 8 769 270.58 23.2% 
    СП.Ц.1.1.1. Повишаване на 

енергийната ефективност и 
техническите 
характеристики на 
административните сгради 
и жилищния сектор 135 000.00 197 250.00 1 117 750.00 0.00 0.00 1 450 000.00 34 907.00 350 059.00 0.00 0.00 384 966.00 26.5% 

    СП.Ц.1.1.2.  Повишаване 
привлекателността на 
общинския център 

2 170 000.00 1 512 000.00 8 568 000.00 0.00 487 200.00 12 737 200.00 345 046.00 549 300.00 0.00 90 088.00 984 434.00 7.7% 
    СП.Ц.1.1.3.  Осигуряване на 

устойчиви, качествени и 
достъпни обществени 
услуги  1 318 250.00 2 210 803.05 12 527 883.95 0.00 6 815 686.00 22 872 623.00 1 633 129.00 2 891 734.00 2 030 113.52 339 035.00 6 894 011.52 30.1% 

    СП.Ц.1.1.4. Осигуряване на 
устройственото планиране и 
инвестиционното 
проектиране 324 200.00 50 520.00 286 280.00 0.00 0.00 661 000.00 74 855.00 84 325.00 165 277.06 181 402.00 505 859.06 76.5% 

  Приоритет 1.2. Устойчиво 
развитие на вторични опорни 
центрове 

700 000.00 2 651 145.44 10 654 662.56 0.00 92 800.00 14 098 608.00 279 454.00 434 334.00 592 083.00 66 732.00 1 372 603.00 9.7% 
    СП.Ц.1.2.1. Подобряване на 

качеството на 
информационните и 
комуникационните 
технологии (ИКТ) 0.00 1 000.00 4 000.00 0.00 0.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
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    СП.Ц.1.2.2. Осигуряване на 
достъп на населението до 
основни услуги - здравни, 
социални,  образователни, 
културни  0.00 1 498 264.00 5 993 056.00 0.00 0.00 7 491 320.00 99 216.00 235 836.00 4 471.00 66 732.00 406 255.00 5.4% 

    СП.Ц.1.2.3.  Осигуряване на 
качествена жизнена среда 

700 000.00 1 117 145.44 4 518 662.56 0.00 92 800.00 6 428 608.00 180 238.00 198 498.00 587 612.00 0.00 966 348.00 15.0% 
    СП.Ц.1.2.4. Подобряване на 

проектната готовност  

0.00 34 736.00 138 944.00 0.00 0.00 173 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
  Приоритет 1.3. Развитие на 

транспортната и екологична  
инфраструктура  

6 201 015.26 
38 002 
439.86 49 133 096.05 0.00 0.00 93 336 551.17 10 970.00 2 228 021.00 

20 617 
977.00 3 998 466.00 26 855 434.00 28.8% 

    СП.Ц.1.3.1. Подобряване на 
мобилността и свързаността 
с общинския център  

5 096 000.00 1 333 000.00 5 332 000.00 0.00 0.00 11 761 000.00 0.00 2 228 021.00 0.00 307 618.00 2 535 639.00 21.6% 
    СП.Ц.1.3.2.  Опазване на 

околната среда и 
възстановяване на 
биологичното разнообразие 1 105 015.26 

36 669 
439.86 43 801 096.05 0.00 0.00 81 575 551.17 10 970.00 0.00 

20 617 
977.00 3 690 848.00 24 319 795.00 29.8% 

Стратегическа цел 2. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика 
  

  

  Приоритет 2.1. Развитие на 
високопроизводителна 
индустриална база и модерна 
иновативна инфраструктура 199 800.00 63 030.00 357 170.00 0.00 0.00 620 000.00 1 103.00 0.00 0.00 0.00 1 103.00 0.2% 

    СП.Ц.2.1.1. Насърчаване на 
предприемачеството и 
развитието на малкия и 
среден бизнес 199 800.00 60 030.00 340 170.00 0.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

    СП.Ц.2.1.2. Насърчаване на 
сътрудничеството и 
подкрепата за местния 
бизнес 0.00 3 000.00 17 000.00 0.00 0.00 20 000.00 1 103.00 0.00 0.00 0.00 1 103.00 5.5% 

  Приоритет 2.2. Популяризиране 
на културно-историческото и 
природно наследство и 
развитие на туризма 206 543.72 1 307 287.82 6 449 769.45 0.00 520 000.00 8 483 601.00 9 780.00 6 294.00 1 454 312.00 14 502.00 1 484 888.00 17.5% 
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    СП.Ц.2.2.1. Насърчаване 
развитието на местния 
туризъм  

206 543.72 1 307 287.82 6 449 769.45 0.00 520 000.00 8 483 601.00 9 780.00 6 294.00 1 454 312.00 14 502.00 1 484 888.00 17.5% 
Стратегическа цел 3.Развитие на човешкия капитал и осигуряване на добро управление на местно ниво 
  
   
  Приоритет 3.1. Осигуряване на 

възможности за заетост и за 
повишаване на жизненото 
равнище 0.00 211 700.00 96 300.00 0.00 0.00 308 000.00 133 103.00 0.00 0.00 0.00 133 103.00 43.2% 

    СП.Ц.3.1.1. Постигане на 
социално сближаване и 
включване 

0.00 211 700.00 96 300.00 0.00 0.00 308 000.00 133 103.00 0.00 0.00 0.00 133 103.00 43.2% 
  Приоритет 3.2. 

Администрацията в услуга на 
гражданите и устойчивото 
местно развитие 120 000.00 288 577.05 1 275 269.95 0.00 0.00 1 683 847.00 41 942.00 0.00 75 412.00 5 634.00 122 988.00 7.3% 

    СП.Ц.3.2.1. Осигуряване на 
качествени и достъпни 
обществени услуги 

0.00 15 000.00 85 000.00 0.00 0.00 100 000.00 41 942.00 0.00 0.00 5 634.00 47 576.00 47.6% 
    СП.Ц.3.2.2. Подобряване на 

процеса на разработване и 
прилагане на политики за 
местно развитие 120 000.00 273 577.05 1 190 269.95 0.00 0.00 1 583 847.00 0.00 0.00 75 412.00 0.00 75 412.00 4.8% 

ОБЩО 11 374 808.98 46 494 753.22 90 466 181.97 0.00 7 915 686.00 156 251 430.17 2 564 289.00 6 544 067.00 24 935 174.58 4 695 859.00 38 739 389.58 24.8% 

Източник: ИФТ на ОПР на община Севлиево  2014-2020 г. (основа) 
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Общата стойност на изпълнените проекти и дейности за постигане 

целите на ОПР, в периода обхванат от МО, възлиза на 38 739 389.58 лева срещу 

планирани 156 251 430.17 лева т.е. изпълнението на ОПР спрямо планираното в 

% към 31.03.2017 г. е 24.8 %.  

Резултатите на ниво приоритети са както следва: 

 Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие - 23.2%; 

 Приоритет 1.2. Устойчиво развитие на вторични опорни центрове - 9.7%; 

 Приоритет 1.3. Развитие на транспортната и екологична  инфраструктура - 

28.8%; 

 Приоритет 2.1. Развитие на високопроизводителна индустриална база и 

модерна иновативна инфраструктура - 0.2%; 

 Приоритет 2.2. Популяризиране на културно-историческото и природно 

наследство и развитие на туризма - 17.5%; 

 Приоритет 3.1.  Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на 

жизненото равнище - 43.2%; 

 Приоритет 3.2.  Администрацията в услуга на гражданите и устойчивото 

местно развитие - 7.3%. 

 

Диаграма № 2: Финансово изпълнение на ОПР на  

ниво ,,приоритет” и ниво ,,специфична цел” 
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Видно и от диаграмата по-горе, резултатите на ниво ,,специфични цели” 

донякъде са огледален образ на постигнатите стойности на отделните 

индикатори към тях, разгледани детайлно в т. 5.6. ,,Оценка на първоначалните 

резултати от изпълнението на ОПР въз основа на регламентираните в него 

индикатори”.  

С най-голям процент на изпълнение (76.5%) се отличава СП.Ц.1.1.4. 

,,Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното проектиране”, 

което е разбираемо, предвид основно подготвителният ѝ характер за 

последващо кандидатстване за финансиране на инфраструктурни проекти. На 

второ място (47.6%) се нарежда СП.Ц.3.2.1. ,,Осигуряване на качествени и 

достъпни обществени услуги”, непосредствено следвана от СП.Ц.3.1.1. 

,,Постигане на социално сближаване и включване”, чиито % на изпълнение от 

43.2% се дължи основно на реализираните множество проекти и инициативи за 

осигуряване на временна заетост на местното безработно население. Със 

стойности над средните за ОПР (24.8%) са и целите насочени към:  

 СП.Ц.1.1.1. ,,Повишаване на енергийната ефективност и техническите 

характеристики на административните сгради и жилищния сектор” – 26.5% 

(основно благодарение на реализираните проекти за енергийна 

ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град 

Севлиево). 

 СП.Ц.1.1.3.  ,,Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени 

услуги” – 30.1% (основно благодарение на реализираните дейности и 

проекти за подобряване на образователната и здравната инфраструктура и 

МТБ и за разширяване на обхвата на предоставяните социални на 

населението).  

 СП.Ц.1.3.2.  ,,Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното 

разнообразие” – 29.8% (основно благодарение на реализираните проекти по 

ПРСР 2007-2014 и ОП „Околна среда 2007-2013“ за подмяна на водопроводи в 

гр. Севлиево и селата Петко Славейков и Кръвеник). 

За останалите специфични цели МО регистрира стойности под средните 

за ОПР 2014-2020 г. като за 3 от тях се отчита нулево изпълнение. Това са 
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специфичните цели насочени към: СП.Ц.1.2.1. ,,Подобряване на качеството на 

информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в селата”;  СП.Ц.1.2.4. 

,,Подобряване на проектната готовност” за кандидатстване за финансиране на 

инфраструктурни проекти в селата; СП.Ц.2.1.1. ,,Насърчаване на 

предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес”. 

Анализите водят до заключението, че за част от целите към отделните 

приоритети на ОПР степента на постигане е ниска, в т.ч. нулева. Макар от 

формална гледна точка този извод да е верен, причината следва да се търси не в 

липсата на инициативност и проактивни действия от страна на общинската 

администрация, а най-вече в: 

 закъснение в реалното стартиране на ОП и ПРСР за програмния 

период 2014-2020 г.; 

 възможностите за финансиране  на проекти (отворени схеми) на 

община Севлиево по линия на ОП и ПРСР за периода обхванат от 

МО. 

С цел детайлизация на представената информация, в Приложение №1 е 

обобщено финансово изпълнение на ОПР на ниво ,,мярка и проект”. 

 

5.8. Оценка на ефективността и ефикасността на 

използваните ресурси 

5.8.1. Финансова осигуреност на ОПР 

Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в 

Общинския план за развитие на Община Севлиево за периода 2014-2020 г. се 

осъществява чрез разработената Индикативна финансова таблица. Тя е числен 

финансов израз на предвидените за реализация мерки и проекти по 

съответните приоритети. Основните източници за финансиране, заложени в 

нея са:  

 Общински бюджет;  

 Централен бюджет;  

 Фондове на ЕС;  
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 Частно финансиране; 

 Други източници.  

Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните 

средства за реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и 

проекти, които разширяват възможностите за инвестиции и социално-

икономически растеж и мобилизират допълнителни ресурси от фондовете на 

ЕС и частния сектор.  

Вземайки предвид данните от диаграмата по-долу, относителният дял на 

планираните средства по приоритети на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г., 

показва концентрация на ресурси в един от неговите приоритети – Приоритет 

1.3. ,,Развитие на транспортната и екологична  инфраструктура”, където са 

локирани почти 60% от общия ресурс за изпълнение на плана за целия период.  

Диаграма № 3:  Структура на планираните средства по приоритети на ОПР 

спрямо общия размер и усвоените суми по приоритети спрямо общия размер. 

 

С втори по тежест относителен дял е Приоритет 1.1. ,,Устойчиво градско 

развитие”, за чието изпълнение са предвидени около ¼ от предвидените за 

реализация на ОПР финансови ресурси (24.1%), следван от Приоритет 1.2. 

,,Устойчиво развитие на вторични опорни центрове” с относителен дял от 9.0%. 

С най-нисък относителен дял са Приоритет 3.1. ,,Осигуряване на възможности 

за заетост и за повишаване на жизненото равнище” и Приоритет 2.1. ,,Развитие 
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на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 

инфраструктура” съответно с 0.2% и 0.4%.  

Към момента на извършване на МО се регистрира съответствие в голяма 

степен между планираната и реализираната структура за два от седемте 

приоритета на ОПР – Приоритет 3.1. и Приоритет 1.1. Най – голямо отклонение 

(в полза на усвоеното) се регистрира за Приоритет 1.3. Същото заключение, 

само че в обратна посока може да се направи за Приоритет 1.2 и Приоритет 3.2, 

където усвоените средства спрямо общия размер са по – малко от планираните 

средства спрямо общия размер в ИФТ с около 1/3. По Приоритет 2.1. няма 

усвоени средства.  

5.8.2. Основни източници на финансиране на ОПР  

Основните източници на финансиране на ОПР за периода обхванат от МО 

са представени на диаграмата по-долу. 

Диаграма № 4: Източници на финансиране на ОПР  

 

Очаквано, на средствата от европейските фондове се пада най-голям дял 

във финансирането на ОПР от 64.4%. Второ място с относителен дял от 16.9% 

заемат средствата осигурени по линия на Републиканския бюджет. На трето 

място се нареждат средствата осигурени по линия на национални програми и 

финансови инструменти (ПУДООС, фонд ,,Козлодуй”, национална програма 
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„Оптимизация на училищната мрежа“ и др.) с относителен дял от 12.1%. Най-

малък относителен дял заемат средствата осигурени от общинския бюджет – 

6.6%. 

В заключение трябва да се отбележи, че общината пълноценно се е 

възползвала от възможностите за финансиране на ключови за територията 

проекти по линия на структурните и инвестиционните фондове на ЕС, 

републиканския бюджет, национални и международни донорски програми. 

Тези средства съставляват над 90% от общия финансов ресурс, насочен към 

постигане целите на ОПР, респективно подобряване на социално-

икономическите и екологичните характеристики на територията, а оттам и 

качеството на живот на населението. 

5.8.3. Разпределение на основните източници на финансиране 

по специфични цели 

Разпределение на основните източници на финансиране по специфични 

цели на ОПР на община Севлиево е представено на диаграмата по-долу: 

Диаграма № 5: Разпределение на основните източници на финансиране  

по специфични цели 
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Видно от нея: 

 Най-много средства от фондовете на ЕС са усвоени за постигане на СП.Ц.1.3.2. 

,,Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното 

разнообразие”, благодарение на реализираните проекти във ВиК сектора по 

ПРСР и ОП ,,Околна среда” 

 Най-много средства от държавния бюджет са усвоени за постигане на 

СП.Ц.1.1.3.  ,,Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени 

услуги” 

 Най-много средства за сметка на друго външно финансиране (ПУДООС, фонд 

,,Козлодуй”, национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ и 

др.) са усвоени за постигане на СП.Ц.1.3.2. ,,Опазване на околната среда и 

възстановяване на биологичното разнообразие” -  

 Най-много средства от общинския бюджет са усвоени отново за постигане на 

СП.Ц.1.1.3.  ,,Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени 

услуги”, което е напълно разбираемо предвид характера на съотнесените 

към нея мерки и проекти – образователна, социална, здравна и културна 

инфраструктура и услуги. 

5.8.4. Оценка на ефикасността на изпълнение на ОПР 

Ефикасността на изпълнение на ОПР е оценена по отношение на „цената“ 

на постигане на специфичните цели, като са използвани следните показатели: 

 Прилаган системен подход, гарантиращ минимизиране на разходите за 

постигане на целите без да се прави компромис с изискванията за качество, 

своевременност и изпълнение на индикаторите; 

 Дял на верифицираните разходи от отчетените разходи по ОП. 

Първият показател е свързан със съществуването на правила и 

процедури, които да гарантират добро финансово управление на публичните 

средства. 

В община Севлиево е създадена единна Система за финансово 

управление и контрол /СФУК/, която е съвкупност от описание на разработени 

политики, процедури и утвърдени документи. Разработени са вътрешни 

правила, инструкции и процедури, които подпомагат дейността на 
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администрацията, при спазване принципите на законосъобразност, 

целесъобразност, ефективност и ефикасност. 

Системата включва: 

1. Контролна среда – тя е базисният елемент за развитието на всички 

останали елементи от вътрешния контрол. Ръководството на Община Севлиево 

контролира спазването на утвърдените правила, политики и процедури на 

всички нива. Ръководството на общината провежда редовни срещи с 

оперативните ръководители и разпоредителите от по–ниска степен за отчет на 

изпълнението на поставените задачи и функционалните им задължения. 

              Организационната структура на общинската администрация е отразена в 

„Устройствен правилник на Община Севлиево”. В него са определени 

организацията на дейност и функциите на административните звена в 

общинската администрация на община Севлиево. 

        2. Управлението на риска обхваща идентифициране, оценяване и 

мониторинг на рисковете, които могат да повлияят върху постигане на целите, 

както и въвеждане на контролни дейности за ограничаване им до приемливо 

равнище и включва: 

 управление на човешките ресурси – въведени са вътрешни правила и 

процедури, които дават прозрачност по подбора, назначаването, 

атестирането, възнаграждението, стимулирането, повишаването и 

освобождаването на служители от общинската администрация, въведена е и 

система на взаимозаменяемост, сключване на договор с трудова медицина и 

извършване на профилактични прегледи, сключване на застраховки и 

осигуряване на средства за обучение. 

 контрол на счетоводната дейност – разработена е счетоводна политика, 

правилник за документооборота на счетоводните документи, използва се 

счетоводен софтуерен продукт „WORK FLOW”, при спазване на 

нормативните изисквания и указания на Министерство на финансите за 

осчетоводяване на стопанските операции и Закона за счетоводството. 

 активите и процесите – годишни инвентаризации, прехвърляне на риска 

чрез сключване на застрахователни договори. 
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 информацията и документацията – предпазване на локалната мрежа с 

централно заземяване, периодично архивиране на информацията на 

магнитен носител, въведени са пакети антивирусни програми от системния 

администратор за предпазване от проникване на вируси, ограничаване 

достъпа до компютрите с пароли и потребители и нива на достъп. 

МО констатира, че се спазва „Стратегия за управление на риска”, която е 

разработена в  съответствие с изискванията на ЗФУКПС и актуализирана през 

2015 г. Със Заповед № 1496/30.12.2015 г. е променен състава на Съвета за 

управление на риска . Въведен е риск-регистър на общинска администрация. В 

Община Севлиево има утвърдена Антикорупционна програма, чиито 

приоритетни области са гарантиране на прозрачно управление и отчетност, 

предотвратяване на корупционни практики и повишаване на общественото 

доверие към ръководството на Община Севлиево . 

         3. Контролни дейности – процедурите  разписани в „Наръчника на СФУК” 

са следните:  

 разрешаване, одобряване и оторизиране; 

 разделяне на отговорностите - не е допуснато един служител едновременно 

да има отговорност по одобряване, изпълнение, осчетоводяване и контрол; 

 система за двоен подпис - прилага се  преди поемане на всяко финансово 

задължение и при извършване на плащанията чрез полагане на подписи от 

главния счетоводител и Кмета на общината; 

 предварителен контрол преди поемане на задължение и за 

законосъобразност на разход – осъществява се от финансовия контрольор;  

 пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички стопански 

операции – осигурено е  чрез утвърдена счетоводна политика, разработена в 

съответствие със Закона за счетоводството; 

 контролни дейности свързани с информационните технологии, като за 

целта има разписани контролни механизми – антивирусна защита, достъп 

чрез пароли и архивиране на информацията; 

 - антикорупционни процедури – има телефон за подаване на сигнали, 

както и електронна пощенска кутия за подаване на сигнали и оплаквания; 

          4. Информация и комуникация – в община Севлиево има изградена 
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информационна и комуникационна система, чрез която се осигурява 

предоставянето и получаването на своевременна, актуална и вярна 

информация. Въведената програма „Акстър-офис” дава възможност за 

регистриране на всеки постъпил документ до съответния отговорен служител, 

както и възможност за следене  и отчитане на възложените му задачи. 

Провеждат се и редовни срещи след завършване на конкретен одит за 

обсъждане на допуснатите слабости и планиране на действия по тяхното 

отстраняване. Комуникацията по вертикала и хоризонтала на йерархията 

осигурява добро взаимодействие между различните структури и звена на 

общината. Община Севлиево поддържа електронна страница, на която са 

отразени основните нормативни актове и вътрешни правила, които 

регламентират дейността и друга полезна информация. 

   5. Мониторинг - мониторингът се осъществява от преките ръководители по 

направления и дейности, за да се идентифицират промените в обстоятелствата, 

които може да изискват промени в контролните дейности. Извършва се и от 

звеното за „Вътрешен одит” чрез текущо наблюдение, самооценка и вътрешни 

одити. 

Мониторингът спомага за повишаване адекватността и ефективността на 

СФУК и гарантира, че системите и механизмите за контрол функционират 

според изискванията и се променят по подходящ начин при промени в 

условията. 

Цялостната оценка за функционирането, адекватността, ефикасността и 

ефективността на СФУК в Община Севлиево, направена въз основа на анализ на 

информацията, получена от обобщени доклади за състоянието на системите за 

финансово управление и контрол на община Севлиево и второстепенните 

разпоредители към нея, е добра. 

Тя осигурява правилното изпълнение на ОПР и постигането на 

определените в него цели. Системата включва процеси, задачи и задължения на 

служителите от общинската администрация за ефективното и ефикасното 

управление на средствата.  

За осъществяване на финансово управление и контрол в община 

Севлиево е изградена подходяща контролна среда, следват се процедури за 
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управление на  риска, прилагат се нужните дейности за осъществяване на 

контрол, мониторинг, информационно осигуряване и комуникация. 

Изводът, който правим е, че в контекста на управлението на публични 

средства, системата за вътрешен контрол в община Севлиево осигурява 

увереност на общинското ръководство за: 

 икономичност, ефективност и ефикасност на процесите;  

 съответствие с приложимото законодателства;  

 адекватна защита на финансовите интереси на Европейския съюз и на 

България. 

С вторият показател проверяваме стойността на декларираните разходи 

по ОП, които не са признати за допустими от Управляващите органи в резултат, 

на което  тяхното изразходване остава за сметка на общинския бюджет.  Това на 

практика води до увеличаване на „цената“ за постигане на определените цели. 

Анализът е извършен въз основа на предоставената информация за 

размера на исканите средства, съответно верифицирани средства по пет 

приключили проекти, представени в таблицата по-долу: 

Таблица № 5: Искани/ одобрени средства по приключени проекти  

Проект т Обща стойност на 

проекта 

/в лева/  

Верифицирана сума 

от УО 

/в лева/  

„Изработване на интегриран план за градско 

възстановяване и развитие на град Севлиево” 

200 000.00 198 610.88 

"Добре дошли в Севлиево - Столица на 

тиквата" 

515 878.44 515 878.44 

,,Осигуряване на достъп и социализация на 

средновековен град и крепост “Хоталич” 

4 153 601.66 4 148 179.38  

“Изграждане на противопожарна кула, 

с.Крушево, общ. Севлиево, поземлен имот 

№126020” 

500 808.33 500 808.33 

„Ефективна общинска администрация“ 68 847.78 67 436.78 

Източник: Общинска администрация Севлиево  

Изчисленията сочат, че процентът на одобрените разходи е 99.85%.  Този 

резултат се оценява като много добър и идва да потвърди, че при изпълнението 

на ОПР са прилагани процедури и контроли, които са гарантирали не просто 
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постигане на целите на всяка цена, а при разумно управление и контрол на 

използваните ресурси, в това число и финансови.    

5.8.5. Въздействие на изпълнението на ОПР 

Въздействието на изпълнението на ОПР е оценено въз основа на 

информация за постигнатите резултати и създадените продукти.  За целта е 

анализирана връзката между изпълнените проекти и удовлетворените 

потребности на различните бенефициенти.  Промените, които са настъпили в 

резултат на изпълнението на ОПР са засегнали различни общности – ученици, 

граждани, хора в неравностойно положение, гости на община Севлиево, 

общинска администрация и др.. В една или друга степен  изпълнените проекти 

са били важни за: 

 повишаване на енергийната ефективност на жилищния сектор; 

 облагородяването на градската среда в общинския център; 

 повишаването на атрактивността на туристическите обекти;  

 подобряването на връзката между селата и с общинския център; 

 осигуряването на качествено водоснабдяване и канализация; 

 превенцията на свлачищните процеси; 

 облагородяването на градската среда в общинския център, в т.ч. 

видеонаблюдение и видеоконтрол; 

 модернизацията на образователна инфраструктура и образователния 

процес; 

 преодоляването на социалната изолация; 

 усъвършенстването на  услугите, предоставяни от общинската 

администрация. 

В интерес на обективността обаче трябва да отбележим, че настъпилите 

промени в резултат от изпълнението на ОПР до момента са повлияли в много 

по-висока степен върху решаването на проблемите/ задоволяването на 

нуждите на  градското население на общината. Общинското ръководство остава 

длъжник на населението в селата, където трябва да се концентрират усилията в 

оставащия период от действие на ОПР до 2020 г. 
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VI.  ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ 

6.1. Изводи  

В резултат на извършената междинна оценка на Общинския план за 

развитие на община Севлиево за периода 2014-2020 г. могат да се направят 

следните изводи:  

1. Общинският план за развитие на община Севлиево за периода 2014-2020 

г. е разработен в периода април 2013 г. - февруари 2014 г. и е приет през 2014 г. 

с Решение на OбС на община Севлиево № 077/29.04.2014 г., в съответствие с 

изискванията на чл.24, т.1 на Закона за регионалното развитие. ОПР е основния 

инструмент за провеждане на политиката за регионално развитие на местно 

(общинско) ниво. Обект на планиране и програмиране в рамките на плана се 

включва територия от 963,8 км2 и население – 35 654 души10. ОПР на община 

Севлиево не е актуализиран в рамките на периода обхванат от МО. 

2. ОПР на община Севлиево е разработен в съответствие с изискванията на 

Закона за регионалното развитие на Република България (Обнародван ДВ, бр.14 

от 20.02.2004 г. и отменен в бр. 50 от 30.05.2008 на ДВ) и действащата към този 

момент подзаконова нормативна уредба. Отделните части на плана имат 

логическа последователност и взаимна обвързаност, като аналитичната част на 

документа е основа за формулиране на стратегическата част, а дефинираните 

подходи и механизми за управление, наблюдение и оценка осигуряват 

практическото изпълнение и постигането на целите и приоритетите. 

3. В аналитичната част на ОПР подробно са описани всички аспекти на 

проблемите и състоянието на община Севлиево, като природо-географска и 

демографска характеристика, икономическо и социално развитие, 

инфраструктура, околна среда, условия на живот и други. Информацията е 

достоверна. Изведените изводи в SWOT анализа звучат актуално и към днешна 

дата. 

                                                           
10 Към годината на разработване на ОПР.  
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4. Предварителната оценката на ОПР на община Севлиево за периода 2014-

2020 г., констатира, че ,,Стратегията на ОПР на община Севлиево  2014-2020 г. 

отчита основните политики, начертани в анализираните документи от по-

високо равнище11 като ги съобразява с факторите, условията и потенциала за 

развитие на общината, мрежата от населени места и отделните сектори”. 

Предвид обстоятелството, че анализираните в предварителната оценка на ОПР 

документи не са променяни и актуализирани, в МО не е извършвана подобна 

оценка. 

5. Стратегическата част на ОПР е структурирана в следните части: Визия за 

развитието на общината; Стратегически цели – 3 бр.; Приоритети – 7 бр.; 

Специфични цели – 16 бр. и Мерки – 29 бр. Визията на ОПР на Община Севлиево 

звучи актуално и отговаря на приоритетите на НСРР, Плана за развитие на 

Северен централен район от ново 2 и визията на Областната стратегия за 

развитие на област Габрово. Заложените приоритети, специфични цели и мерки 

в ОПР също са актуални и съгласувани с регионалните, национални и 

европейски стратегии за развитие. Те продължават да бъдат уместни по 

отношение на основните нужди и проблеми на целевия район и не следва да се 

променят. 

6. В ОПР е разписана система за изпълнение, наблюдение и контрол за 

ефективното и ефикасното изпълнение на Общинския план за развитие. 

Предвидено е оперативната дейност по наблюдението да се извършва от 

Дирекция „Управление на проекти и регионално развитие“, която понастоящем 

не съществува. Дейността основно е вменена на отделни експерти от Дирекция 

"Териториално и селищно устройство". Годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на ОПР за 2014, 2015 и 2016 г. са изготвяни и предоставяни на 

ОбС Севлиево за одобрени в законово установените срокове - до 31 март на 

                                                           
11 В оценката на ОПР е изследвано: Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. със 

стратегия Европа 2020; Съответствие на ОПР на община Севлиево  2014-2020 г. с НСРР 2012-

2022 г.; Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. с Националната концепция за 

пространствено развитие 2013-2025; Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. с 

РПР на СЦР 2014-2020 г.; Съответствие на ОПР на община Севлиево 2014-2020 г. с ОСР 2014-2020 

г. 
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всяка следваща година. Таблицата за наблюдение на ниво проект (Приложение 

1 към ОПР) и Таблицата за наблюдение на ниво приоритет, специфична цел, 

мярка (Приложение 2 към ОПР) са изготвяни само за 2015 г. 

7. ОПР на Севлиево съдържа Матрица на индикаторите за наблюдение  и 

оценка на ОПР 2014-2020г. Тя обаче не следва стриктно указанията на МРРБ, 

като са предвидени два вида индикатори - за резултат и за продукт, т.е. не са 

предвидени индикатори за оценка на въздействието от прилагането на ОПР. За 

двете групи индикатори (за резултат и  за продукт) са определени базови и 

целеви стойности към 2020 г. Посочени са мерните единици, в които ще се 

измерват индикаторите, източниците на информация и периодичността на 

събирането на информация. Не са определени междинни стойности на 

индикаторите, които да се използват за целите на МО на ОПРР. 

8. Извършената междинна оценка показа различия в степента на постигане 

на отделните индикатори на ОПР: 

 За част от индикаторите МО регистрира изпълнение към датата на 

нейното извършване, в т.ч. преизпълнение за някои от тях: Публични 

пространства с внедрени системи за видеонаблюдение; Внедрени системи за 

видеонаблюдение; Разработени инвестиционни проекти; Обекти от здравната 

инфраструктура с подобрени енергийни и технически характеристики; Обекти 

от здравната инфраструктура с модернизирана МТБ; Обекти от 

образователната инфраструктура в селата с подобрена МТБ; Лица в селата, 

ползващи се от нововъведените социални услуги; Подобрени обекти за 

насърчаване на социалното включване в селата; Обекти от културната 

инфраструктура в селата с подобрени енергийни и технически характеристики; 

Население, ползващо ремонтирана пътна мрежа; Ремонтирани пътни 

съоръжения; Укрепени площи срещи свлачищни процеси; Туристически обекти 

с подобрен достъп; Посещения на подобрените туристически обекти; 

Население, включено в проектите за временна заетост; Административни 

услуги, предоставяни по електронен път; Обучения за усъвършенстване на 

капацитета; Обучени служители на общинската администрация 
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 В процес на изпълнение, в т.ч. добро изпълнение (≧50% от целевата 

стойност) са немалка част от индикаторите: Намаляване на потреблението на  

енергия от обновените жилищни сгради; Жилищни сгради с подобрени 

енергийни  характеристики; Домакинства с подобрено енергийно потребление; 

Дял на население пряко облагодетелствано от благоустроена физическа среда; 

Нови/рехабилитирани елементи на физическата среда; Реконструирани 

елементи на улично и парково осветление; Дял на децата/учениците в 

подобрените обекти на образователната инфраструктура в гр. Севлиево; Обекти 

от образователната инфраструктура на град Севлиево с подобрена МТБ; Лица, 

ползващи се от нововъведените социални услуги; Дял на публичните сгради в 

гр. Севлиево с РЗП над 500 кв.м. с извършени енергийни обследвания; Дял на 

децата/учениците в подобрените обекти на образователната инфраструктура в 

селата; Обекти от културната инфраструктура в селата с подобрена МТБ; Дял на 

населението с подобрено водоснабдяване; Рехабилитирана/разширена 

канализационна мрежа; Успеваемост на кандидатстванията за финансиране 

(одобрени проектни предложение/подадени проектни предложение); 

Извършени оценки. 

 Индикаторите, за които се МО отчита изоставащо изпълнение (<50 % 

от целевата стойност) са: Благоустроени паркови пространства и зони; 

Ремонтирана улична мрежа; Намаляване на потреблението на  енергия от 

обновените обекти на образователната инфраструктура в гр. Севлиево; Обекти 

от образователната инфраструктура на гр. Севлиево с подобрени енергийни и 

технически характеристики; Дял на население пряко облагодетелствано от 

подобрената жизнена среда в селата; Рехабилитирани публични пространства в 

селата; Рехабилитирана улична инфраструктура в селата; Дял на публични 

сгради в селата с РЗП над 500 кв.м. с извършени енергийни обследвания; 

Разработени инвестиционни проекти; Дял на населението с подобрена 

свързаност с общинския център; Рехабилитирана/разширена водопроводна 

мрежа; Населени места с рехабилитирана канализационна инфраструктура; 

Население, облагодетелствано от мерки за превенция от наводнения и 

свлачища; Фирми, възползващи се от изградената инфраструктура;  
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 Има и такива индикатори, чието изпълнение не е стартирало към 

31.03.2017 г.: Намаляване на потреблението на  енергия от обновените 

административни сгради; Административни сгради с подобрени енергийни и 

технически характеристики; Лица, ползващи се от реконструираните социални 

жилища; Реконструирани социални жилища; Изградени обекти за насърчаване 

на социалното включване; Намаляване на потреблението на  енергия от 

обновените обекти на културната инфраструктура в гр. Севлиево; Обекти от 

културната инфраструктура на гр. Севлиево с подобрени енергийни и 

технически характеристики; Обекти от културната инфраструктура на град 

Севлиево с подобрена МТБ; Намаляване на потреблението на  енергия от 

модернизираната здравна инфраструктура; Население, ползващо подобрените 

здравни услуги; Площ, осигурена с устройствени планове; Дял от населението в 

селата с осигурен достъп до Интернет; Намаляване на потреблението на  

енергия от обновените обекти на образователната инфраструктура в селата; 

Обекти от образователната инфраструктура в селата с подобрени енергийни и 

технически характеристики; Намаляване на потреблението на  енергия от 

обновените обекти на културната инфраструктура в селата; Дължина на 

ремонтирани общински пътища; Население, възползващо се от новоизградена 

инфраструктура за управление на разделно събрани отпадъци; Брой 

новоизградени инсталации за управление на отпадъци; Площ на защитени 

територии с разработен план за управление; Нововъведени общински услуги за 

бизнеса ; Подобрени общински услуги за бизнеса; Създадени работни места в 

социалното предприятие; Информационни кампании за промоция на здраве и 

профилактика; Степен на въвеждане на електронното управление;Обучения , 

свързани с въвеждането на електронното управление; Обучени служители  във 

връзка с въвеждането на електронното управление. 

9. Резултатите от оценката относно степента на постигане на 

специфичните цели на ОПР са огледален образ на постигнатите стойности на 

отделните индикатори към тях. Анализите водят до заключението, че за част от 

целите към отделните приоритети на ОПР степента на постигане е ниска, в т.ч. 

нулева. Макар от формална гледна точка този извод да е верен, причината 
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следва да се търси не в липсата на инициативност и проактивни действия от 

страна на общинската администрация, а най-вече в: 

 закъснението в реалното стартиране на ОП и ПРСР за програмния 

период 2014-2020 г.; 

 възможностите за финансиране  на проекти (отворени схеми) на 

община Севлиево по линия на ОП и ПРСР за периода обхванат от 

МО. 

10. Реализираните проекти, дейности и мерки по отношение на планираните 

цели в община Севлиево за периода обхванат от МО са подчинени на визията на 

общината към 2020 г. Положени са усилия и са постигнати добри резултати от 

Общинския съвет, кмета на общината и общинската администрация. Органите 

на местната власт са реализирали политики и добри практики по усвояване на 

финансови средства от държавния бюджет, оперативните програми, ПРСР и др. 

национални донори, утвърдени са инициативи със социален ефект. В тази 

връзка са извършени инвестиции за подобряване и развитие на техническата, 

социалната и екологичната инфраструктура. Реализирани са социални 

програми, с цел подобряване качеството на предоставяните социални услуги и 

разкриването на нови такива, както и проекти за подобряване качеството на 

услугите предоставяни от общинската администрация и др. 

11. Общината е търсила различни възможности за финансовото 

обезпечаване на изпълнението на ОПР, съответно оказване на трайно 

въздействие върху територията. Изразходените финансови ресурси за 

реализация на ОПР но Община Севлиево 2014 – 2020 г. са използвани 

целесъобразно, ефикасно и ефективно. Публичните средства са насочват към 

решаване на съществени нужди и проблеми на хората от общината.  

12. Основният финансов инструмент за изпълнение на ОПР за периода 

обхванат от МО са  средствата от европейските фондове. Второ място заемат 

средствата осигурени по линия на Републиканския бюджет. На трето място се 

нареждат средствата осигурени по линия на национални програми и финансови 

инструменти (ПУДООС, фонд ,,Козлодуй”, национална програма „Оптимизация 

на училищната мрежа“ и др.). Най-малък дял се пада на средствата осигурени от 
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общинския бюджет. От това може да заключим, е общинската администрация 

пълноценно се е възползвала от възможностите за финансиране на ключови за 

територията проекти, с външни за общината финансови източници. Тези 

средства съставляват над 90% от общия финансов ресурс, насочен към 

постигане целите на ОПР, респективно подобряване на социално-

икономическите и екологичните характеристики на територията, а оттам и 

качеството на живот на населението. 

 

6.2. Препоръки  

В резултат на извършената междинна оценка на Общинския план за 

развитие на община Севлиево за периода 2014-2020 г. могат да се направят 

следните основни препоръки: 

1. Полезно би било да се актуализира статистическата информация 

използвана за целите на аналитичната част на ОПР (която в по-голямата си част 

обхваща периода 2007-2011 г.), за да може да бъде проследено състоянието на 

социално-икономическата обстановка в общината и развитието на отделните 

сектори през първите три години от изпълнението на плана. При необходимост 

да се нанесат корекции и в SWOT анализа.  

2. Своевременно да се попълват и изготвят за целите на наблюдението и 

оценката на ОПР: Таблица за наблюдение на ниво проект (Приложение 1 към 

ОПР) и Таблица за наблюдение на ниво приоритет, специфична цел, мярка 

(Приложение 2 към ОПР), които към момента са изготвяни само за 2015 г. 

3. Да се преразгледа системата от мерки по отделните приоритети и 

специфични цели, като се обърне специално внимание на онези цели, за които 

са предвидени най-голям брой мерки, а повечето от тях са неизпълнени или 

осъществяването им до края на плановия период е нереалистично предвид 

оставащия период от действие на плана. Би било рационално да се редуцира 

техния брой или част от тях да бъдат прехвърлени за следващия планов период, 

при необходимост. 

4. Да се използват в още по-голяма степен възможностите, които 

предоставят оперативните и други донорски програми, партньорството и други 
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източници на финансови средства, за изпълнение на мерките и целите на ОПР 

на Община Севлиево, по които на база на извършената МО не се регистрира 

изпълнение или се регистрира минимално такова. 

5. Да се създадат необходимите институционални предпоставки - 

процедури, функции на структурните звена и организация на дейността на 

общинската администрация, привличането на заинтересовани страни, 

осигуряване на информация и по-широка публичност за да се гарантира 

изпълнението на нереализираните до сега, но с най-висок приоритет до края на 

2020 г. , цели и мерки от ОПР. 

6. При разглеждане и планиране на проектите по отделните цели и мерки 

на ОПР до края на плановия период да се търси съответствие с актуалните ОП и 

отворените схеми за кандидатстване. Тази информация ще определи 

пресечните точки между източниците на безвъзмездно финансиране и 

различните приоритети и цели на ОПР. От нея ще стане ясно за кои цели и 

мерки на ОПР не съществува друг източник на финансиране, освен общинския 

бюджет и за кои могат да се намерят и външни източници по линията на 

безвъзмездното финансиране или на съфинансирането. Анализът на тази 

информация може да послужи за целите на годишното програмиране и 

основание за насочване на бюджетни средства към реализирането на онези 

цели от ОПР, които са важни за нуждите на населението от Общината, и за които 

не може да бъде осигурено финансиране от оперативните програми и други 

източници.  

7. Да се подобри координацията между звената, които се занимават с 

плановата и проектна дейност, между представителите на различните сектори 

на Общината в процеса на наблюдение и анализ на изпълнението на ОПР и 

особено – при евентуалното преразглеждане на мерките, които предстои да 

бъдат изпълнени до края на плановия период. Препоръчително е да се 

актуализира цялостната процедура, конкретизираща системата за координация 

на ОПР, съвместните действия с представителите на заинтересованите страни, 

включително за осигуряване на информация и публичност, т.е. необходимо е 

разписаните в ОПР задължения на вече несъществуващата Дирекция 



  

МЕЖДИНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

Страница 90 
 

„Управление на проекти и регионално развитие“ да бъдат вменени на друга 

дирекция/ отдел/ звено от общинската администрация. 

 

В заключение трябва да се отбележи, че оценка се извърши при коректно 

партньорство между екипа на ,,БАКК” АД и общинска администрация Севлиево. 

Получените резултати позволяват да се предприемат мерки за съдържателно 

публично обсъждане на Междината оценка на Общинския план за развитие на 

община Севлиево за периода 2014-2020 г.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1: Финансово изпълнение на ОПР на ниво ,,мярка и проект” 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТ, СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ, 
МЯРКА, ПРОЕКТ 

ПЛАНИРАН БЮДЖЕТ В ЛЕВА 

ИЗПЪЛНЕН БЮДЖЕТ В ЛЕВА 

% на 
изпълне
ние към 

31.03. 
2017 г 

Общински 
бюджет 

Централ
ен 

бюджет 

Фондове 
на ЕС 

Други 
източници 

ОБЩО 
Общински 

бюджет 
Централен 

бюджет 
Фондове 

на ЕС 

Други 
източни

ци 
ОБЩО 

Стратегическа цел 1. Устойчиво развитие на територията на общината 
  

  
  Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие 

  

    СП.Ц.1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност и техническите характеристики на административните сгради и жилищния сектор 
 

  

      Мярка 1.1.1.1. Обновяване на 
административните сгради на държавната и 
общинската администрация  

60 000.00 171 000.00 969 000.00 0.00 1 200 000.00 34 907.00 350 059.00 0.00 0.00 384 966.00 32.1% 

     Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и рехабилитация на 
административните сгради на държавната и 
общинската администрация. 60 000.00 171 000.00 969 000.00   1 200 000.00 34 907.00 350 059.00 0.00 0.00 384 966.00 32.1% 

      Мярка 1.1.1.2. Участие в обновяване на 
многофамилни жилищни сгради с общински 
имоти 

75 000.00 26 250.00 148 750.00 0.00 250 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Внедряване на мерки за енергийна 
ефективност и рехабилитация на 
многофамилни жилищни сгради с общински 
имоти 75 000.00 26 250.00 148 750.00   250 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
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СП.Ц.1.1.2.  Повишаване привлекателността на общинския център 
  

  

      Мярка 1.1.2.1. Благоустрояване на 
физическата среда 

2 165 000.00 
1 505 

250.00 
8 529 

750.00 487 200.00 12 687 200.00 345 046.00 502 920.00 0.00 90 088.00 938 054.00 7.4% 

     Рехабилитация и изграждане на детски и 
спортни площадки и зони в междублокови 
пространства 

90 000.00 121 500.00 688 500.00   900 000.00 24 369.00 14 989.00 0.00 7 132.00 46 490.00 5.2% 

     Благоустрояване на паркови пространства и 
зони за отдих  

1 000 000.00 
1 350 

000.00 
7 650 

000.00   10 000 000.00 132 201.00 106 751.00 0.00 9 999.00 248 951.00 2.5% 

     Изграждане на велосипедни пътеки и алеи 

25 000.00 33 750.00 191 250.00   250 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Реконструкция и модернизация на улично 
осветление на град Севлиево 

      487 200.00 487 200.00 0.00 24 000.00 0.00 0.00 24 000.00 4.9% 

     Текущи ремонти на уличната мрежа в гр. 
Севлиево 

1 050 000.00       1 050 000.00 188 476.00 357 180.00 0.00 72 957.00 618 613.00 58.9% 

      Мярка 1.1.2.2. Осигуряване на сигурността на 
жителите и гостите на общинския център 

5 000.00 6 750.00 38 250.00 0.00 50 000.00 0.00 46 380.00 0.00 0.00 46 380.00 92.8% 

     Внедряване на охранителна система за  
видеонаблюдение в гр. Севлиево 

5 000.00 6 750.00 38 250.00   50 000.00 0.00 46 380.00 0.00 0.00 46 380.00 92.8% 

    СП.Ц.1.1.3.  Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени услуги  
  
  

      Мярка 1.1.3.1. Създаване на привлекателна и 
екологосъобразна образователна среда 

424 250.00 
1 209 

112.50 
6 851 

637.50 0.00 8 485 000.00 147 579.00 504 204.00 
1 002 

149.00 
260 

793.00 
1 914 

725.00 22.6% 
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     Изпълнение на мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на училища.  
Въвеждане на системи и технологии, за 
оползотворяване на енергия от ВИ 209 250.00 596 362.50 

3 379 
387.50   4 185 000.00 0.00 0.00 

1 002 
149.00 0.00 

1 002 
149.00 23.9% 

     Извършване на вътрешни ремонти и 
подобряване на МТБ на училища 

15 000.00 42 750.00 242 250.00   300 000.00 0.00 182 946.00 0.00 239 365.00 422 311.00 140.8% 

     Изпълнение на мерки за подобряване на 
енергийната ефективност на детски градини 
и  ясли.  Въвеждане на системи и технологии, 
за оползотворяване на енергия от ВИ 180 000.00 513 000.00 

2 907 
000.00   3 600 000.00 145 179.00 105 000.00 0.00 0.00 250 179.00 6.9% 

     Извършване на вътрешни ремонти и 
подобряване на МТБ на  детски градини и  
ясли 

20 000.00 57 000.00 323 000.00   400 000.00 2 400.00 216 258.00 0.00 21 428.00 240 086.00 60.0% 

      Мярка 1.1.3.2. Подобряване качеството на 
живот  и насърчаване на социалното 
включване 

44 000.00 874 190.55 
4 953 

746.45 815 686.00 6 687 623.00 1 106 955.00 2 326 625.00 
1 027 

964.52 59 260.00 
4 520 

804.52 67.6% 

     Деинституционализация на деца, лишени от 
родителска грижа  

  240 000.00 
1 360 

000.00   1 600 000.00 0.00 1 111 567.00 326 302.52 12 812.00 
1 450 

681.52 90.7% 

     Предоставяне на социални услуги от 
резидентен тип за деца и младежи с 
увреждания 

  176 103.90 997 922.10   1 174 026.00           0.0% 

     Подобряване на услугите за хора с 
увреждания 

  22 500.00 127 500.00   150 000.00 0.00 458 729.00 0.00 0.00 458 729.00 305.8% 

     Подобряване на услугите за възрастни хора 

  225 000.00 
1 275 

000.00   1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Подобряване на МТБ и оборудването на 
Домашен социален патронаж 

  15 000.00 85 000.00   100 000.00 1 052 155.00 10 000.00 0.00 5 900.00 
1 068 

055.00 1068.1% 

     Продължаване изпълнението на  програма 
"Личен асистент"  

  151 800.00 860 200.00   1 012 000.00 0.00 0.00 509 751.00 0.00 509 751.00 50.4% 
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     Създаване на Звено за услуги в домашна 
среда 

  28 786.65 163 124.35   191 911.00 50 000.00 0.00 191 911.00 0.00 241 911.00 126.1% 

     Изграждане на Център за социално 
включване 

      815 686.00 815 686.00 0.00 700 788.00 0.00 0.00 700 788.00 85.9% 

     Подобряване живота на възрастни хора 

44 000.00       44 000.00 4 800.00 45 541.00 0.00 40 548.00 90 889.00 206.6% 

     Ремонт и реконструкция на общински 
жилищни сгради в съвременни социални 
жилища за настаняване на социално слаби 
групи от населението   15 000.00 85 000.00   100 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

      Мярка 1.1.3.3. Подобряване на културната 
инфраструктура 

850 000.00 127 500.00 722 500.00 0.00 1 700 000.00 108 595.00 60 905.00 0.00 18 982.00 188 482.00 11.1% 

     Изпълнение на мерки за подобряване на 
енергийната ефективност и въвеждане на 
системи и технологии, за оползотворяване на 
енергия от ВИ на сгради от културната 
инфраструктура 

700 000.00 105 000.00 595 000.00   1 400 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Извършване на вътрешни ремонти и 
подобряване на МТБ на сгради от културната 
инфраструктура 

150 000.00 22 500.00 127 500.00   300 000.00 108 595.00 60 905.00 0.00 18 982.00 188 482.00 62.8% 

      Мярка 1.1.3.4. Модернизиране на спортната и 
здравна инфраструктура 

0.00 0.00 0.00 6 000 000.00 6 000 000.00 270 000.00 0.00 0.00 0.00 270 000.00 4.5% 

     Реновиране на  спортна зала “Дан Колов”  

      1 500 000.00 1 500 000.00           0.0% 

     Доставка на оборудване, обзавеждане и СМР 
на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов" 

      4 500 000.00 4 500 000.00 270 000.00 0.00 0.00 0.00 270 000.00 6.0% 

    СП.Ц.1.1.4. Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното проектиране 
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      Мярка 1.1.4.1. Разработване на устройствени 
планове и инвестиционни проекти за град 
Севлиево 

324 200.00 50 520.00 286 280.00 0.00 661 000.00 74 855.00 84 325.00 165 277.06 
181 

402.00 505 859.06 76.5% 

     Архитектурно заснемане и енергийно 
обследване, съчетано с оценка на 
възможностите за инсталиране на системи за 
оползотворяване на енергия от ВИ на 
публични сгради  24 200.00 14 520.00 82 280.00   121 000.00 2 291.00 11 500.00 0.00 0.00 13 791.00 11.4% 

     Изготвяне на устройствени планове 

200 000.00       200 000.00 58 314.00 71 325.00 165 277.06 28 530.00 323 446.06 161.7% 

     Разработване на инвестиционни проекти в 
пълна степен на проектна готовност  

60 000.00 36 000.00 204 000.00   300 000.00 14 250.00 1 500.00 0.00 152 872.00 168 622.00 56.2% 

     Цифрово заснемане на гробищните паркове и 
внедряване на система за оптимизация 
използването им 

40 000.00       40 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

  Приоритет 1.2. Устойчиво развитие на вторични опорни центрове  

    СП.Ц.1.2.1. Подобряване на качеството на информационните и комуникационните технологии (ИКТ)  

      Мярка 1.2.1.1. Изграждане на широколентова 
инфраструктура 

0.00 1 000.00 4 000.00 0.00 5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Изграждане на Интернет връзка 

  1 000.00 4 000.00   5 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

    СП.Ц.1.2.2. Осигуряване на достъп на населението до основни услуги - здравни, социални,  образователни, културни   

      Мярка 1.2.2.1. Подобряване на 
инфраструктурата на детските градини и 
училищата 

0.00 
1 036 

264.00 
4 145 

056.00 0.00 5 181 320.00 0.00 131 444.00 0.00 47 051.00 178 495.00 3.4% 
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     Енергийно обновяване на образователната 
инфраструктура 

  966 264.00 
3 865 

056.00   4 831 320.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Подобряване  на МТБ в образователната 
инфраструктура 

  70 000.00 280 000.00   350 000.00 0.00 131 444.00 0.00 47 051.00 178 495.00 51.0% 

      Мярка 1.2.2.2. Подобряване на социалната 
инфраструктура 

0.00 270 000.00 
1 080 

000.00 0.00 1 350 000.00 16 716.00 104 392.00 4 471.00 19 681.00 145 260.00 10.8% 

     Енергийно обновяване на социална 
инфраструктура 

  200 000.00 800 000.00   1 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Подобряване на МТБ в социална 
инфраструктура 

  70 000.00 280 000.00   350 000.00 16 716.00 104 392.00 4 471.00 19 681.00 145 260.00 41.5% 

      Мярка 1.2.2.3. Подобряване на културната 
инфраструктура 

0.00 192 000.00 768 000.00 0.00 960 000.00 82 500.00 0.00 0.00 0.00 82 500.00 8.6% 

     Енергийно обновяване на културната 
инфраструктура 

  120 000.00 480 000.00   600 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Подобряване  на МТБ в културната 
инфраструктура 

  72 000.00 288 000.00   360 000.00 82 500.00 0.00 0.00 0.00 82 500.00 22.9% 

    СП.Ц.1.2.3.  Осигуряване на качествена жизнена среда  

      Мярка 1.2.3.1. Подобряване на облика на 
селата  

700 000.00 
1 117 

145.44 
4 518 

662.56 92 800.00 6 428 608.00 180 238.00 198 498.00 587 612.00 0.00 966 348.00 15.0% 

     Рехабилитация на уличната инфраструктура 

  940 000.00 
3 760 

000.00   4 700 000.00 694.00 150 000.00 0.00 0.00 150 694.00 3.2% 
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     Реконструкция и модернизация на улично 
осветление на село Карамичевци и село 
Горна Росица 

      92 800.00 92 800.00 0.00 10 000.00 0.00 0.00 10 000.00 10.8% 

     Подобряване на физическата среда 

  80 000.00 320 000.00   400 000.00 0.00 31 998.00 0.00 0.00 31 998.00 8.0% 

     Изграждане и разширение на гробищни 
паркове 

  7 000.00 28 000.00   35 000.00 0.00 6 500.00 0.00 0.00 6 500.00 18.6% 

     Изграждане на противопожарна кула в с. 
Крушево 

  90 145.44 410 662.56   500 808.00 23 730.00 0.00 587 612.00 0.00 611 342.00 122.1% 

     Текущи ремонти на уличната мрежа в селата 

700 000.00       700 000.00 155 814.00 0.00 0.00 0.00 155 814.00 22.3% 

    СП.Ц.1.2.4. Подобряване на проектната готовност  
  

      Мярка 1.2.4.1. Осигуряване на 
инвестиционното проектиране  

0.00 34 736.00 138 944.00 0.00 173 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

      Енергийно обследване, съчетано с оценка на 
възможностите за инсталиране на системи за 
оползотворяване на енергия от ВИ на 
публични сгради    11 736.00 46 944.00   58 680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Оцифряване на регулационни и кадастрални 
планове на селата 

  13 000.00 52 000.00   65 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Разработване на инвестиционни проекти в 
пълна степен на проектна готовност  

  10 000.00 40 000.00   50 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

  Приоритет 1.3. Развитие на транспортната и екологична  инфраструктура  
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    СП.Ц.1.3.1. Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център  
  

      Мярка 1.3.1.1. Рехабилитация на общинската 
пътна мрежа и съоръжения 

5 096 000.00 
1 333 

000.00 
5 332 

000.00 0.00 11 761 000.00 0.00 2 228 021.00 0.00 
307 

618.00 
2 535 

639.00 21.6% 

     Ремонт на общински пътища 
  
       
 
                
         
           
    
       
     

1 200 
000.00 

4 800 
000.00   6 000 000.00 0.00 608 767.00 0.00 0.00 608 767.00 10.1% 

     Ремонт на мостове и пътни съоръжения 

  133 000.00 532 000.00   665 000.00 0.00 69 852.00 0.00 123 010.00 192 862.00 29.0% 

     Основни ремонти на общинска пътна мрежа 

5 096 000.00       5 096 000.00 0.00 1 549 402.00 0.00 184 608.00 
1 734 

010.00 34.0% 

    СП.Ц.1.3.2.  Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното разнообразие  

      Мярка 1.3.2.1. Рехабилитация на 
инфраструктура за водоснабдяване 

298 154.39 
26 044 
825.49 

11 460 
475.12 0.00 37 803 454.99 0.00 0.00 

20 617 
977.00 43 201.00 

20 661 
178.00 54.7% 

     Актуализиране на работния проект за язовир 
„Мокра Бяла”  

  
1 200 

000.00     1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Рехабилитация на водопроводна мрежа на 
град Севлиево - I етап 

53 622.14 252 790.09 
1 225 

648.92   1 532 061.14 0.00 0.00 
15 045 
532.00 0.00 

15 045 
532.00 982.0% 

     Рехабилитация на водопроводна мрежа на 
град Севлиево - II етап 

244 532.25 
1 581 

308.55 
6 325 

234.20   8 151 075.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
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     Реконструкция на довеждащ водопровод до 
ПСПВ "Стоките" и източен водопроводен 
клон за питейна вода 

  
22 033 
328.85     22 033 328.85 0.00 0.00 0.00 43 201.00 43 201.00 0.2% 

     Реконструкция на водопроводната мрежа на 
селата Петко Славейково и Кръвеник в 
Община Севлиево 

  977 398.00 
3 909 

592.00   4 886 990.00 0.00 0.00 
5 572 

445.00 0.00 
5 572 

445.00 114.0% 

      Мярка 1.3.2.2. Изграждане и рехабилитация 
на канализационна инфраструктура 

606 860.87 
7 300 

114.37 
31 405 
120.94 0.00 39 312 096.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Рехабилитация и разширение на  
канализационна мрежа на град Севлиево - I 
етап 

551 165.87 
2 598 

353.37 
12 598 
076.94   15 747 596.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Рехабилитация и разширение на  
канализационна мрежа на град Севлиево - II 
етап 

55 695.00 360 161.00 
1 440 

644.00   1 856 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Изграждане на канализационна мрежа и 
ПСОВ на населени места под 2000 екв.ж. 

  
1 200 

000.00 
4 800 

000.00   6 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Проектиране и изграждане на нова 
канализационна мрежа в с.Добромирка с 
ПСОВ 

  
1 011 

200.00 
4 044 

800.00   5 056 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Проектиране и изграждане на 4 бр. ПСОВ, за 
селата Сенник, Ряховците, Градница и Петко 
Славейков 

  
2 130 

400.00 
8 521 

600.00   10 652 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

      Мярка 1.3.2.3.  Изграждане на 
инфраструктура в сектор Отпадъци 

200 000.00 
3 230 

000.00 570 000.00 0.00 4 000 000.00 0.00 0.00 0.00 
3 647 

647.00 
3 647 

647.00 91.2% 

     Оптимизация на системата за разделно 
събиране на отпадъци 

25 000.00 403 750.00 71 250.00   500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Изграждане на инсталация за сепариране на 
битови отпадъци 

75 000.00 
1 211 

250.00 213 750.00   1 500 000.00 0.00 0.00 0.00 
3 647 

647.00 
3 647 

647.00 243.2% 
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     Прилагане на децентрализиран модел за 
управление на био - отпадъците, 
включително изграждане на техническа 
инфраструктура 100 000.00 

1 615 
000.00 285 000.00   2 000 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

      Мярка 1.3.2.4. Подобряване на 
инфраструктурата за превенция на риска от 
наводнения и свлачища 

0.00 82 500.00 297 500.00 0.00 380 000.00 10 970.00 0.00 0.00 0.00 10 970.00 2.9% 

     Подкрепа за дребномащабни мерки за 
предотвратяване на наводнения  

  30 000.00     30 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Превенция на риска от свлачища 

  52 500.00 297 500.00   350 000.00 10 970.00 0.00 0.00 0.00 10 970.00 3.1% 

      Мярка 1.3.2.5. Изготвяне и актуализиране на 
планове за защита и управление на ЗЗ и ЗТ 

0.00 12 000.00 68 000.00 0.00 80 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Планиране  на дейности в земи и гори от 
горския фонд в НАТУРА 2000 и по Закона за 
защитените територии 

  12 000.00 68 000.00   80 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

Стратегическа цел 2. Повишаване конкурентоспособността на местната икономика 
 
  

  

  Приоритет 2.1. Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна инфраструктура 
  

    СП.Ц.2.1.1. Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и среден бизнес  

      Мярка 2.1.1.1. Развитие на инфраструктурата 
на индустриалните зони 

199 800.00 60 030.00 340 170.00 0.00 600 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Обособяване на промишлени зони и 
изграждане на довеждаща и прилежаща 
инфраструктура към тях 

199 800.00 60 030.00 340 170.00   600 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
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    СП.Ц.2.1.2. Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес 
! 

      Мярка 2.1.2.1. Повишаване на качеството на 
предоставяните услуги на бизнеса 

0.00 3 000.00 17 000.00 0.00 20 000.00 1 103.00 0.00 0.00 0.00 1 103.00 5.5% 

     Подобряване на административното 
обслужване на бизнеса 

  3 000.00 17 000.00   20 000.00 1 103.00 0.00 0.00 0.00 1 103.00 5.5% 

  Приоритет 2.2. Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на туризма  

    СП.Ц.2.2.1. Насърчаване развитието на местния туризъм  
  

      Мярка 2.2.1.1. Инвестиции в инфраструктура 
за туризъм и отдих 

206 543.72 
1 307 

287.82 
6 449 

769.45 520 000.00 8 483 601.00 9 780.00 6 294.00 
1 454 

312.00 14 502.00 
1 484 

888.00 17.5% 

     Рехабилитация на пътна инфраструктура до 
туристически обекти 

  660 000.00 
2 640 

000.00   3 300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Осигуряване на достъп и социализация на 
средновековен град и крепост “Хоталич” 

171 543.72 
597 

287.82 
3 384 

769.45   4 153 601.00 0.00 0.00 
1 454 

312.00 0.00 
1 454 

312.00 35.0% 
     Изграждане на аудио-визуална система в 

крепостта "Хоталич" 

      500 000.00 500 000.00 9 780.00 6 294.00 0.00 14 502.00 30 576.00 6.1% 
     Разработване на регионален интегриран 

туристически продукт в общините Габрово, 
Трявна и Севлиево 

5 000.00 50 000.00 
425 

000.00 20 000.00 500 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
     Подобряване на туристическата 

информационна система 

30 000.00       30 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 



  

МЕЖДИНА ОЦЕНКА НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 2014-2020 НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 

 

Страница 102 
 

Стратегическа цел 3.Развитие на човешкия капитал и осигуряване на добро управление на местно ниво  

  Приоритет 3.1. Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище 
  

  

    СП.Ц.3.1.1. Постигане на социално сближаване и включване 
  

  

      Мярка 3.1.1.1. Постигане на социално 
сближаване чрез осигуряване на заетост 

0.00 
207 

500.00 72 500.00 0.00 280 000.00 133 103.00 0.00 0.00 0.00 
133 

103.00 47.5% 
     Изпълнение на проекти за временна заетост 

на местното безработно население 

  
200 

000.00     200 000.00 133 103.00 0.00 0.00 0.00 
133 

103.00 66.6% 
     Подкрепа за предприемачеството сред 

безработните лица 

    30 000.00   30 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
     Развитие на социалното предприемачество 

  7 500.00 42 500.00   50 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
      Мярка 3.1.1.2. Разработване и въвеждане на 

мерки за осигуряване на условия за 
промоция на здраве и профилактика на 
болестите сред уязвимите групи 0.00 4 200.00 23 800.00 0.00 28 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

     Провеждане на информационни кампании за 
профилактика на болестите сред уязвимите 
групи 

  4 200.00 23 800.00   28 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
  Приоритет 3.2. Администрацията в услуга на гражданите и устойчивото местно развитие 

   

    
СП.Ц.3.2.1. Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги  
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      Мярка 3.2.1.1. Подобряване управлението на 
процесите и дейностите в общинската 
администрация 

0.00 15 000.00 85 000.00 0.00 100 000.00 41 942.00 0.00 0.00 5 634.00 47 576.00 47.6% 
     Извършване на функционален анализ на 

общинската администрация, включително 
изпълнение на препоръките 

  12 000.00 68 000.00   80 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
     Въвеждане на електронното управление 

  3 000.00 17 000.00   20 000.00 41 942.00 0.00 0.00 5 634.00 47 576.00 237.9% 
    

СП.Ц.3.2.2. Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за местно развитие 

      Мярка 3.2.2.1. Усъвършенстване на 
капацитета за разработване и изпълнение на 
политики за местно развитие 

120 000.00 
271 

327.05 
1 177 

519.95 0.00 
1 568 

847.00 0.00 0.00 75 412.00 0.00 75 412.00 4.8% 
     Повишаване компетенциите на служителите 

в общинска администрация 

  45 000.00 
255 

000.00   300 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
     Подобряване на професионалната 

компетентност на служителите в Общинска 
администрация  

  10 327.05 58 519.95   68 847.00 0.00 0.00 75 412.00 0.00 75 412.00 109.5% 
     Кандидатстване за финансиране и 

изпълнение на Стратегия за местно 
развитие, прилагайки подхода "Лидер" 

120 000.00 
216 

000.00 
864 

000.00   1 200 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
      Мярка 3.2.2.2. Мониторинг и контрол на 

изпълнението на общински политики за 
местно развитие 

0.00 2 250.00 12 750.00 0.00 15 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 
     Извършване на междинна и последваща 

оценка на изпълнението на ОПР 

  2 250.00 12 750.00   15 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 

ОБЩО 
11 374 
808.98 

46 494 
753.22 

90 466 
181.97 

7 915 
686.00 

156 251 
430.17 

2 564 
289.00 

6 544 
067.00 

24 935 
174.58 

4 695 
859.00 

38 739 
389.58 24.8% 

Източник: ИФТ на ОПР на община Севлиево  2014-2020 г. (основа) 
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Приложение№2: Реализирани проекти в периода обхванат от МО 

№ Финансираща 
програма 

Наименование на 
проекта 

Бенефици
ент 

Роля на 
Община 

Севлиево 

Обща 
стойност на 
финансиран

е (лв.) 

БФП Период Статус Постигнати резултати 

          (лв.)       

1 Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие 2007-
2013” 

„Изработване на 
интегриран план за 
градско 
възстановяване и 
развитие на град 
Севлиево” 

Община 
Севлиево 

Конкретен 
бенефицие

нт 

200 000 190 000 2013-
2016 

Приклю
чил 

Изработен Интегриран план за градско 
възстановяване и развитие на град 
Севлиево 

2 Програма за 
развитие на 
селските райони 
2007-2013 

“Изграждане на 
противопожарна кула, 
с.Крушево, общ. 
Севлиево, поземлен 
имот №126020” 

Община 
Севлиево 

Водеща  
500 808,33 

лева без 
ДДС 

 
500 808,33 

лева без 
ДДС 

2013-
2015 

Приклю
чил 

 изградена система, състояща се от 
локални станции за наблюдение, 
разположени върху 25 метрова 
метална кула и оборудвани със 
съответната специализирана техника и 
контролен  център за наблюдение на 
определените зони. 

3  „Програма за 
развитие на 
селските райони“ 
2007-2013 

  
„Реконструкция на 
водопроводната мрежа 
на селата Петко 
Славейково и 
Кръвеник в Община 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 4 886 990.00 
лв. без ДДС 

4 886 990.00 
лв. без ДДС 

2012-
2015 

Приклю
чил 

Подменени 22 028 метра водопроводна 
мрежа в с. Кръвеник и село Петко 
Славейков, община Севлиево 

4 Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет“2007-
2013 

„Повишаване 
квалификацията на 
служителите в Община 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 109 774,78 
лева 

109 774,78 
лева 

2014-
2015 

Приклю
чил 

 Организирано и проведено обучение 
на тема: „Работа със специфични групи 
граждани“- 40 служителя обучени и 
получили сертификати. 
- Организирано и проведено обучение 
на тема: „Тълкуване и прилагане  на 
законодателството в местното 
самоуправление“ - Обучени 44 
служителя и получили сертификати. 
- Организирано и проведено обучение 
на тема: „Повишаване на мотивацията 
на служителите за изграждане на 
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№ Финансираща 
програма 

Наименование на 
проекта 

Бенефици
ент 

Роля на 
Община 

Севлиево 

Обща 
стойност на 
финансиран

е (лв.) 

БФП Период Статус Постигнати резултати 

организационна принадлежност и 
идентификация “- Обучени 80 
служителя и получили сертификати. 
- Организирано и проведено обучение с 
програмен продукт MS POWER POINT. 
 - Обучени 3 служители и получили 
сертификати. 
- Организирано и проведено обучение с 
MS ECXEL. 
- Обучени 15 служителя и получили 
сертификати. 

5 Международната 
банка за 
възстановяване и 
развитие (Световна 
банка) 

„РАВЕН ШАНС ЗА 
ВСИЧКИ”- 
Предоставяне на пакет 
от социални, здравни и 
образователни услуги 
за превенция на риска 
от социално 
изключване в ранното 
детско развитие 

Община 
Севлиево 

Водеща 700 788,24 
лв. 

607 788,24 2011-
2015 

Приклю
чил 

Изграждане на сграда с подходящи 
помещения за предоставяне на пакет 
от интегрирани услуги на територията 
на община Севлиево. Реконструкция на 
съществуваща детска градина.  
Подкрепа за формиране на родителски 
умения и правилно отглеждане и 
възпитание на деца от рискови групи. 
Интегриране на деца от уязвими групи 
в детските градини и подобряване на 
готовността им за включване в 
образователната система. 
Повишаване на квалификацията на 
социални работници и педагози за 
предоставяне на качествени 
интегрирани услуги. 

6 МОСВ, ПУДООС „Ремонт на детска 
площадка и 
озеленяване на 
градски парк в гр. 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 17 120, 30 
лв. 

9994,80 2015 Приклю
чил 

1. Почистени площи – 8,500 дка. 
2. Ремонтирана детска площадка - 320 
м2. 
3. Залесяване с  декоративна и паркова 
растителност  - 4 бр. дървета. 
4. Засадени  цветя и храсти – 55 бр. 
цветя и 60 бр. храсти. 
5. Обособени места  за отдих. 

7 Оперативна „Нови възможности за Община Водеща 297000 297000 27.03.20 Приклю Повишаване качеството на живот на 
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№ Финансираща 
програма 

Наименование на 
проекта 

Бенефици
ент 

Роля на 
Община 

Севлиево 

Обща 
стойност на 
финансиран

е (лв.) 

БФП Период Статус Постигнати резултати 

програма 
"Развитие на 
човешките 
ресурси" 2014-2020 

грижа“ Севлиево 15 г.-
24.04.20
16 г. 

чил потребителите, чрез подобряване на 
достъпа им до социални услуги; 
Осигурена качествена грижа в домашна 
среда. 
Разширени възможности за ползване 
на социални услуги в общността; 
Подобряване грижите за хората с 
трайни увреждания, чрез 
осъществяване на добро 
сътрудничество на заинтересованите 
институции на общинско ниво; 
Гарантиране на конкретен подбор за 
най-нуждаещите се лица сред целевите 
групи и обхващане на всички населени 
места, в които има идентифицирани 
нужди от тази услуга; 
Повишаване на трудовата активност и 
създаване възможност за започване на 
работа, вследствие осигуряване грижа 
в семейна среда за техни близки; 
Създаване на нови работни места в 
сектора на социалните услуги за 
специалисти, търсещи допълнителна 
работа; 
Създаване банка от лични асистенти  – 
действащи обучени и мотивирани хора 
за изпълнение на социалната услугата 
„Личен асистент“. 

8 МОСВ, ПУДООС „Ремонт на детска 
площадка и кът за 
отдих в с. Сенник, общ. 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 9993,65 9993,65 2015 Приклю
чил 

1. Почистени площи – 1, 400 дка. 
2. Обособена детска площадка. 
3. Засадени  цветя и храсти – 50 бр. 
храсти и 1 бр. широколистно дърво. 
4. Обособени   места  за отдих - 
монтирани  4 бр. пейки и 2 бр. кошчета 
и  беседка. 
5. Монтирана декоративна дървена 
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№ Финансираща 
програма 

Наименование на 
проекта 

Бенефици
ент 

Роля на 
Община 

Севлиево 

Обща 
стойност на 
финансиран

е (лв.) 

БФП Период Статус Постигнати резултати 

ограда. 
6. Боядисани съществуващи 
съоръжения и входни врати. 

9 МОСВ, ПУДООС „Обособяване на 
фитнес площадка в 
парк „Черничките“ гр. 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 9999,30 9999,30 2015 Приклю
чил 

1. Изградена фитнес площадка – 100 
м2. 
2. Монтирани градински пейки - 2 бр. 
3. Монтирани кошчета за смет – 2 бр. 
4. Монтирани информационни табели – 
1 бр. 
5. Засадени храсти – 20 бр. 
6. Почистени площи -  3,5 дка. 

10 ОП „Региони в 
растеж“ 2014 – 
2020 г. 

Подобряване на 
енергийната 
ефективност на 
сградата на Районна 
служба „ПБЗН“ гр. 
Севлиево 

Община 
Севлиево 

Водеща 325 004 лв. 295 004.19 
лв. 

 
15.09.20
16 г. - 
15.07.20
17 г. 

В 
процес 
на 
изпълне
ние 

  
Повишена енергийната ефективност на 
сградата на Районна служба ПБЗН гр. 
Севлиево и намаляване на разходите за 
енергия, подобряване на 
експлоатационните характеристики за 
удължаване на жизнения цикъл на 
сградата, осигуряване на условия на 
работна среда в съответствие с 
критериите за устойчиво развитие. 

11 ОП „Региони в 
растеж“ 2014 – 
2020 г. 

Енергийна 
ефективност на 
образователната 
инфраструктура в град 
Севлиево 

Община 
Севлиево 

Водеща  
4 625 041.38 

лв. 

4 365 041 
лв. 

2016-
2018 

В 
процес 
на 
изпълне
ние 

Реализацията на проекта ще допринесе 
за подобряване на образователната и 
работна среда на 2 637 - деца и ученици 
и 329 - учители помощен персонал, ще 
осигури по устойчиво управление на 
средствата за издръжка на 
образователните институции. В 
съответствие с хоризонталните 
политики на ЕС, проекта ще допринесе 
до изпълнение на политиките на 
местно и национално ниво в областта 
на рационално използване на 
енергийните ресурси и опазване на 
околната среда. 

12 ОП „Региони в   Община Водеща 4 660 845.57 4 660 845.57 2016- В   
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№ Финансираща 
програма 

Наименование на 
проекта 

Бенефици
ент 

Роля на 
Община 

Севлиево 

Обща 
стойност на 
финансиран

е (лв.) 

БФП Период Статус Постигнати резултати 

растеж“ 2014 – 
2020 г. 

„Прилагане на мерки 
за енергийна 
ефективност в 
многофамилни 
жилищни сгради в 
град Севлиево” 

Севлиево лв. лв. 2019 процес 
на 
изпълне
ние 

Реализацията на проектното 
предложение ще допринесе за 
подобряване на жизнената среда на 
294 домакинства и ще подобри 
експлоатационните характеристики за 
удължаване на жизнения цикъл на 
сградите. В съответствие с 
хоризонталните политики на ЕС, 
проекта ще допринесе до изпълнение 
на политиките на местно и национално 
ниво в областта на рационално 
използване на енергийните ресурси и 
опазване на околната среда 

13   
Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 2014-2020 

Активизиране и 
осигуряване на заетост 
на младежи от община 
Севлиево 

Община 
Севлиево 

Водеща  
350 600,00 

лева 

 
350 600,00 

лева 

2016-
2017 

В 
процес 
на 
изпълне
ние 

1.Осъществено психологическо 
подпомагане за придобиване на 
активно поведение на пазара на труда 
на минимум 70 младежи; 
Повишена мотивацията за започване 
на работа на 60 безработни лица; 
2.60 младежи усвоили нови техники и 
начини за ефективна комуникация на 
работното място и подобрили своите 
умения за бизнес етика 
3.60 младежи от целевата група по 
проекта, включени в обучение 
за придобиване на нови знания и 
практически умения по 
професия „Еколог”, специалност 
„Екология и опазване на 
околната среда”; 
4.Осигурена субсидирана заетост на 45 
младежи от целевата 
група от община Севлиево за период от 
6 месеца; 
5.Постигане на положителен социален 
ефект в областта на 
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№ Финансираща 
програма 

Наименование на 
проекта 

Бенефици
ент 

Роля на 
Община 

Севлиево 

Обща 
стойност на 
финансиран

е (лв.) 

БФП Период Статус Постигнати резултати 

пазара на труда в община Севлиево. 

14   
Оперативна 
програма „ Наука и 
образование за 
интелигентен 
растеж”, 
съфинансирана от 
Европейския съюз 
чрез Европейските 
структурни и 
инвестиционни 
фондове. 

„Детската градина – 
моето любимо място” 

Община 
Севлиево 

Водеща 438 361.00 
лв. 

438 361.00 
лв. 

2016-
2018 

В 
процес 
на 
изпълне
ние 

Взаимодействие на всички, имащи 
отношение към интеграцията на 
децата; 
Осигуряване на устойчивост на проекта 
чрез включването на родителите в 
дейности; 
Обзаведени «мултифункционални 
стаи» в детските градини партньори, 
които ще продължат да съществуват и 
да се използват и след приключването 
на проекта. 

15   
Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 2014-2020 

„Равен шанс за всички“ Община 
Севлиево 

Водеща  
557 135.96 

лв. 

 
557 135.96 

лв. 

2016-
2018 

В 
процес 
на 
изпълне
ние 

Управление и организация на 
дейността в Общностен център за 
функциониране на интегрираните 
услуги 
Организация и предоставяне на 
услугата “Ранна интервенция на 
уврежданията” 
Организация и предоставяне на 
услугата “Индивидуална педагогическа 
подкрепа за деца с увреждания” 
Организация и предоставяне на 
услугите "Предоставяне на психол. 
подкрепа и консулт. на бъдещи и 
настоящи родители за форм. и разв. на 
род. умения", "Сем. консулт. и 
подкрепа" и "Индив. и групова работа с 
деца и родители, вкл. и с деца и 
родители, които не са от уязвими 
групи, с цел посещаване на детска 
градина" 
Организация и предоставяне на 
услугата "Подкрепа за осигуряване на 
здравна детска консултация и 
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№ Финансираща 
програма 

Наименование на 
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Бенефици
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Община 

Севлиево 

Обща 
стойност на 
финансиран

е (лв.) 

БФП Период Статус Постигнати резултати 

дейности по превенция на 
заболяванията” 
Организация и предоставяне на 
услугата "Допълнителна педагогическа 
подготовка за повишаване на 
училищната готовност на децата за 
равен старт в училище” 

16 Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките 
ресурси” 2014-2020 

"Независим живот за 
хора с увреждания и 
възрастни хора в 
община Севлиево" 

Община 
Севлиево 

Водеща 499 970,21 
лв. 

499 970,21 
лв. 

2016-
2018 

В 
процес 
на 
изпълне
ние 

90 потребители на услугите „Личен 
асистент” и „Социален асистент” 

17 ОП „Региони в 
растеж“ 2014 – 
2020 г. 

Повишаване 
капацитета на 
служителите на 
община Севлиево за 
подготовка и 
управление на проекти 
по процедура 
BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна 
ефективност в 
периферните райони” 
по ОПРР 2014-2020, с 
оглед пълноценното 
прилагане на 
политиките за 
подобряване на 
енергийната 
ефективност и 
разумното използване 
на енергията 

Община 
Севлиево 

Водеща 50 109.95 
лв. 

50 109.95 
лв. 

2016-
2018 

В 
процес 
на 
изпълне
ние 

Обучени 50 служители на община 
Севлиево, включени в екипите за 
подготовка и изпълнение на проекти 
по процедура BG16RFOP001-2.001 
„Енергийна ефективност в 
периферните райони”, Приоритетна ос 
2 „Подкрепа за енергийна ефективност 
в опорни центрове в периферните 
райони“ на ОПРР 2014-2020 г. 

18 Министерство на 
регионалното 
развитие и   
благоустройството 

„Общ устройствен план 
на община Севлиево, 
включващ всички 
населени места и 

Община 
Севлиево 

Водеща 279000 152010 2014 г.  -  
2017 г. 

В 
процес 
на 
изпълне

Изработване на Общ устройствен план 
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и  общински 
бюджет на Община 
Севлиево 

всички землища на 
територията на 
общината“ 

ние 

19 Програма „Клио“, 
МТСП 

„Ранно византийска и 
средновековна крепост 
Хоталич“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 6 047,96 лв. 6 047,96 лв. 04.2015 
г. – 
10.2015 
г. 

Приклю
чил 

Наемане на безработни лица чрез 
бюрото по труда за работа по 
поддръжката на Ранно византийска и 
средновековна крепост Хоталич 

20 Програма „Клио“, 
МТСП 

„Ранно византийска и 
средновековна крепост 
Хоталич“2 

Община 
Севлиево 

Водеща 15 597,00 
лева 

15 597,00 
лева 

2015г.  -  
2016г. 

Приклю
чил 

Наемане на безработни лица чрез 
бюрото по труда за работа по 
поддръжката на Ранно византийска и 
средновековна крепост Хоталич 

21 Министерство на 
околната среда и 
водите чрез 
ПУДООС 

Техническа помощ за 
разработване на 
инвестиционен  проект 
за обект: 
„Реконструкция на 
довеждащ водопровод 
до ПСПВ „Стоките” и 
източен водопроводен 
клон за питейна вода” 
във фаза Работен 
проект 

Община 
Севлиево 

Водеща 234674 234674      Техническа помощ за разработване на 
инвестиционен  проект за обект: 
„Реконструкция на довеждащ 
водопровод до ПСПВ „Стоките” и 
източен водопроводен клон за питейна 
вода” във фаза Работен проект 

22 ОПНОИР "В училище всички сме 
заедно"  

Община 
Севлиево 

 620803        

25 ПУДООС „Изграждане на детска 
площадка еко 
площадка в ж.к. 
„Атанас Москов” гр. 
Севлиево 

Община 
Севлиево 

Водеща 9976    Приклю
чил 

 „Изграждане на детска площадка еко 
площадка в ж.к. „Атанас Москов” гр. 
Севлиево 

28 собствено 
финансиране 

„Изграждане на детска 
площадка еко 
площадка в ж.к. 
„Митко Палаузов” пред 
бл.10 в гр. Севлиево 

Община 
Севлиево 

Водеща 8499    Приклю
чил 

 „Изграждане на детска площадка еко 
площадка в ж.к. „Митко Палаузов” пред 
бл.10 в гр. Севлиево 

29 ПРСР "Придобиване на Община Водеща 48895.75    Приклю Техническа помощ за създаване на 
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умения и постигане на 
обществена активност 
за потенциална местна 
инициативна група на 
територията на 
община Севлиево"  

Севлиево чил Стратегия за местно развитие 

30 Оперативна 
програма 
„Регионално 
развитие 2007-
2013” 

 „ОСИГУРЯВАНЕ НА 
ДОСТЪП И 
СОЦИАЛИЗАЦИЯ НА 
СРЕДНОВЕКОВЕН ГРАД 
И КРЕПОСТ “ХОТАЛИЧ” 
ОБЩИНА СЕВЛИЕВО” 

Община 
Севлиево 

Водеща 4 153 601,66 
лв. 

171 543,75 
лв. 

20.02.20
12 г. - 
20.02.20
14 г. 

Приклю
чил 

С реализирането на предвидените 
дейности по маркетинг и реклама 
археологическия обект с национално 
културно значение „Средновековен 
град и крепост „Хоталич” ще се 
превърне в желана туристическа 
дестинация за българи и чужденци. 
Гостите на града с цел туризъм ще се 
увеличат, а оттук ще се увеличат 
приходите в общината, поради по-
голямата ангажираност на хотелите и 
ресторантите на територията на град 
Севлиево. Реконструираната отсечка от 
3 км. ще подобри достъпа до 
Средновековен град и крепост 
“Хоталич”, че бъде изграден паркинг, 
тоалетни и обслужващи помещения за 
охраната и контролера за 
осветлението, с което ще се 
предотвратят вандалските прояви на 
територията на обекта. 

31 Oперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките ресурси 
2007-2013” 

  
„Предоставяне на 
социални услуги от 
резидентен тип за деца 
и младежи с 
увреждания в община 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 326 302,52 
лв. 

326 302,52 
лв. 

02.12.20
13 - 
30.04.20
15 

Приклю
чил 

  
Качествено изпълнени (оперативно и 
административно) проектни дейности. 
Организирани и проведени 
пресконференции и „Дни на отворени 
врати“ и изработени рекламни и 
информационни материали за 
запознаване на обществеността с 
проекта. 
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Проведен конкурс и назначени 17 
човека персонал. 
Усвоен практически опит от 
служителите за функционирането и 
предоставянето на социалните услуги 
ЦНСТ и ЗЖ, както и познания за водене 
на задължителната документация. 
Извършени по 2 посещения на 
персонала в специализираните 
институции, в които са настанени 
децата/младежите, запознаване със 
спецификата и потребностите на всяко 
дете/младеж, което ще бъде 
преместено в ЦНСТ и ЗЖ, и създаване 
на доверителна връзка между новия 
екип и децата/ младежите. 
Преместени и настанени в ЦНСТ и ЗЖ 
деца и младежи, изведени от социални 
институции. 
Предоставена услуга ЦНСТ на децата, 
изведени от институции или деца от 
общността, настанени от ДСП – 
Севлиево и грижа за настанените деца с 
увреждания в среда близка до 
семейната. 
Предоставена услуга ЗЖ на младежи с 
увреждания, изведени от институции 
или от общността, настанени от ДСП – 
Севлиево и  грижа за настанените 
младежи с увреждания в среда близка 
до семейната, подпомагаща тяхната 
самостоятелност и независим живот. 
   Изпратено предложение до АСП за 
включване на услугите ЦНСТ и ЗЖ като 
делегирана държавна дейност и 
издадена Заповед на изпълнителния 
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директор на АСП за разкриване на 
услугите. 

32 Оперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките ресурси 
2007-2013” 

„ПОДКРЕПА ЗА 
ДОСТОЕН ЖИВОТ” 

АСП партньор 851 004,91 
лв. 

851 004,91 
лв. 

08.11.20
10 - 
30.09.20
14 

Приклю
чил 

 Повишаване качеството на живот на 
потребителите, чрез подобряване на 
достъпа им до социални услуги; 
Осигурена качествена грижа в домашна 
среда. 
Разширени възможности за ползване 
на социални услуги в общността; 
Подобряване грижите за хората с 
трайни увреждания, чрез 
осъществяване на добро 
сътрудничество на заинтересованите 
институции на общинско ниво; 
Гарантиране на конкретен подбор за 
най-нуждаещите се лица сред целевите 
групи и обхващане на всички населени 
места, в които има идентифицирани 
нужди от тази услуга; 
Повишаване на трудовата активност и 
създаване възможност за започване на 
работа, вследствие осигуряване грижа 
в семейна среда за техни близки; 
Създаване на нови работни места в 
сектора на социалните услуги за 
специалисти, търсещи допълнителна 
работа; 
Създаване банка от лични асистенти  – 
действащи обучени и мотивирани хора 
за изпълнение на социалната услугата 
Личен асистент; 

33 Оперативна 
програма  „Околна 
среда 2007-2013 г.” 

“ИНВЕСТИЦИОНЕН 
ПРОЕКТ ЗА 
РЕХАБИЛИТАЦИЯ И 
РАЗШИРЕНИЕ НА 
ВОДОПРОВОДНАТА И 

Община 
Севлиево 

Водеща 18 890 193, 
03 

18 258 227, 
55 

14/12/2
012 - 
14/12/2
014 

Приклю
чил 

Изградената инфраструктура ще 
допринесе за постигане на следните 
социално-икономически цели: 
- повишаване дела на населението 
спрямо цялото населението на град 
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КАНАЛИЗАЦИОННА 
МРЕЖА НА ГР. 
СЕВЛИЕВО” 

Севлиево, включено към 
канализационна система; 
- подобряване на инвестиционния 
климат, както в град Севлиево, така и в 
цялата община; 
- понижаване риска от замърсяване на 
околната среда и риска за здравето на 
местното население; 
- намаляване загубите на питейна вода, 
чрез което се повишава ефективността 
на използване на ограничен природен 
ресурс; 
- проектът реализира ползи в 
дългосрочен аспект, не само по 
отношение на опазване на околната 
среда, но и върху подобряване на 
жизнения стандарт на населението; 
- реконструкция на вътрешната 
водопроводна мрежа на гр. Севлиево с 
цел намаляване на моментните загуби 
на вода и честите аварии. 

34 Oперативна 
програма 
„Развитие на 
човешките ресурси 
2007-2013” 

Грижа в дома Община 
Севлиево 

Водеща 191 911.22 
лв. 

191 911.22 
лв. 

29.11.20
12 - 
28.02.20
14 

Приклю
чил 

Разширяване на социалните услуги, 
предоставяни от Община Севлиево, 
чрез иновативно и комплексно 
обслужване на деца, лица в риск и 
възрастни хора с невъзможност за 
самообслужване. 

35   
Оперативна 
програма 
„Административен 
капацитет“, 
приоритетна ос ІІ 
„Управление на 
човешките 
ресурси”, 

„Ефективна общинска 
администрация“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 68 847,78 
лв. 

68 847,78 
лв. 

21.05.20
13 - 
21.05.20
14 

Приклю
чил 

1. Подобрените лични организационни 
и комуникационни умения, 
компетенции, знания и опит за 
управление на промяната времето и 
стреса, както и личностна и екипна 
отговорност създават условия за 
пълноценно и компетентно 
изпълняване на служебните 
задължения на служителите в 
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подприоритет 2.2 
„Компетентна и 
ефективна 
държавна 
администрация” 

администрация, кметствата и 
наместничествата в села на 
територията на Община Севлиево. 
2. Лица, заемащи ключови позиции в 
общините, ще имат възможност да 
задълбочат познанията, приложими 
относно функционирането и ефективно 
управление на собствените им ресори, 
както и за принципите на комуникация 
между отделните звена в общините. 
Повишеният експертен потенциал на 
членовете на отделните звена ще 
подпомогнат постигането на по-добро 
управление на цялата администрация. 
3. Занижаване нивата на напрежение в 
общуването с хората, и повишените 
компетенции по отношение на услуги 
на администрацията ще повишените 
удовлетвореност и доверие от страна 
на потребителите на услугите- 
граждани, бизнес и неправителствен 
сектор. В дългосрочен план 
гражданите и бизнеса ще се ползват от 
една по-ефективна и по-ефикасна 
администрация, осигуряваща по-
качествено обслужване. 

36 АХУ/Агенция за 
хора с увреждания/ 

„Адаптиране на 
санитарно помещение 
за хора с увреждания в 
Дом на културата 
„Мара Белчева“ гр. 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 10 540,16 8 783,47 23.06.20
14 - 
23.09.20
14 

Приклю
чил 

 Обособено санитарно помещение 
 Изграждане на ВиК инсталация 
 Изграждане на Ел инсталация 
 Доставено и монтирано оборудване: 

37 Публична 
инвестиционна 
програма "Растеж и 
устойчиво 

„Ремонт на улици 
„Люляк“, „Шипка“ и 
„Синчец“ в село 
Градница, община 

Община 
Севлиево 

Водеща 50 000 50 000 01.03.20
14 - 
01.06.20
14 

Приклю
чил 

Подобрени условия за придвижване на 
жителите, като ползите от 
реализацията на проектното 
предложение няма да бъдат 
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развитие на 
регионите" 

Севлиево“ инцидентни, а ще дадат своето 
отражение върху целевите групи през 
следващите години. 

38 Публична 
инвестиционна 
програма "Растеж и 
устойчиво 
развитие на 
регионите" 

  
„Ремонт на улицa „9-ти 
септември“ в село 
Ряховците, община 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 50 000 50 000 01.03.20
14 - 
01.06.20
14 

Приклю
чил 

Подобрени условия за придвижване на 
жителите, като ползите от 
реализацията на проектното 
предложение няма да бъдат 
инцидентни, а ще дадат своето 
отражение върху целевите групи през 
следващите години. 

39 Публична 
инвестиционна 
програма "Растеж и 
устойчиво 
развитие на 
регионите" 

„Ремонт на улици „Хр. 
Иванов“ и 
„Крайбрежна“ в село 
П.Славейков, община 
Севлиево“ 

Община 
Севлиево 

Водеща 50 000 50 000 01.03.20
14 - 
01.06.20
14 

Приклю
чил 

Подобрени условия за придвижване на 
жителите, като ползите от 
реализацията на проектното 
предложение няма да бъдат 
инцидентни, а ще дадат своето 
отражение върху целевите групи през 
следващите години. 

Източник: Общинска администрация Севлиево  

 

 


