УТВЪРДИЛ!
Председател ОбС:
/Илиян Маринов/
ГОДИШЕН ДОКЛАД
за наблюдение на изпълнението на Плана за
развитие на Община Стражица за 2012 г.
на работната група назначена със заповед № 261/10.02.2012 г. на Кмета на
Община Стражица за наблюдение изпълнението на Общинския план за
развитие и Програмата за реализация на Плана за развитие на Община
Стражица.
І. Общи условия за изпълнение на общинския план за развитие.
2013 година е шестата /предпоследна/ година през която се
изпълнява общинския план за развитие за периода 2007 – 2013 година.
Върху изпълнението на плана продължиха въздействието си последствията
от световната финансова криза. Значително се повиши нивото на
безработица. Инвестиционният интерес е слаб. Влошени са социалните
характеристики на живота в общината.
В изпълнение на изискванията на Закона за регионално развитие и
правилника за неговото прилагане през 2011 г. бе изготвен и приет
годишен Доклад за изпълнение на Плана за развитие на Община Стражица
и Програмата за неговата реализация. Разработена и приета е Стратегия за
интеграция на ромите и други малцинства на територията на община
Стражица /2012-2020г./ и План за действие за изпълнение стратегията за
интеграция на ромите и други малцинства на територията на община
Стражица /2012-2014г./.
Много безработни лица бяха подпомогнати чрез реализираните от
общинска администрация програми и мерки за осигуряване на заетост. По
оперативна програма „РЧР” 103 работни места бяха разкрити по схема
„Развитие” и 32 работни места по схема „Подкрепа за заетост”. Освен по
оперативната програма работни места бяха разкрити по национални
програми и регионална програма за заетост. Общинското ръководство
съвместно с местните партньори и организации осъществяваше
реализацията на заложените дейности в общинския план за развитие.
Необходимо е да се предприемат активни действия за маркетинг и
привличане на инвеститори с цел разкриване на нови работни места и
активизиране икономическото развитие на общината.
Важна задача за общината е успешната реализация на проектите
финансирани от Европейските структурни фондове. През 2012 година бе
реализиран проект „Конструктивно укрепване на православен храм „Св.
Архангел Михаил” с. Горски Сеновец финансиран от Програмата за
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развитие на селските райони”. По ОП „Регионално развитие” започна
реализацията на проект „Укрепване на речните брегове и дъно на р.
Голяма река гр. Стражица и укрепване на речни брегове и дъно на дерето в
с. Горски Сеновец”. Одобрен бе проект по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” за предоставяне на услугата домашен санитар.
Изпълняват се дейности по сключените пет договора по Програмата за
развитие на селските райони за изграждане на канализации,
възстановяване на храм с. Бряговица и изграждане на защитено жилище за
младежи с увреждания. Общината в партньорство с Община Лясковец
реализира местна стратегия за развитие, която се финансира по
Програмата за развитие на селските райони. През 2012г. към стратегията са
подадени за финансиране три общински проекта и седем проекта на фирми
и земеделски производители от територията на общината. За успешната
реализация на проектите се работи много активно и отговорно, експертите
се обучават и квалифицират с цел спазване правилата и ръководствата за
изпълнение на договорите подписани с договарящите органи. В
Национален конкурс „Община 2012г.” по ПРСР общината бе номинирана и
класирана на 2-ро място в категории „Местна инициативна група” и
„Обновяване и развитие на населените места”.
ІІ. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие.
Приоритет 1 на Общината: “Постигане на устойчив растеж и увеличаване
на заетостта чрез повишаване на конкурентноспособността на общинската
икономика”.
Цели:
Цел 1. Развитие на модерно селско, горско стопанство и рибовъдство
Цел 2. Обвързване на аграрния сектор с преработващата индустрия
Цел 3. Подпомагане на малкия и среден бизнес и привличане на
инвестиции
Цел 4. Укрепване на връзките град-селски територии
Цел 5. Повишаване на заетостта
Цел 6. Постигане на ефективно туристическо развитие
Индикатори
Равнище на заетост и безработица по населени места и като цяло за
общината.
По данни на Дирекция „Бюро по труда” гр. Горна Оряховица, равнището
на безработица през периода на плана варираше както следва:
към 31.12.2007 година
брой безработни в общината - 1461 лица
равнище на безработица - 20,08 %.
към 31.12.2008 година
брой безработни в общината - 1219 лица
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равнище на безработица - 17,39 %.
към 31.12.2009 година
брой безработни в общината - 1467 лица
равнище на безработица – 20,16 %.
към 31.12.2010 година
брой безработни в общината - 1344 лица
равнище на безработица – 18,47 %.
към 31.12.2011 година
брой безработни в общината - 1288 лица
равнище на безработица – 29,5 %.
към 31.12.2012 година
брой безработни в общината - 1367 лица
равнище на безработица – 31,9 %.
През 2012 година се наблюдава увеличаване на броя на регистрираните
безработни и по-високо равнище на безработица спрямо всички предходни
години. Равнището на заетост е около средното за областта.
Брой на лицата преминали през преквалификационни курсове и
реализирали се на пазара на труда.
По данни на ДБТ Г. Оряховица през 2012 година курсове за придобиване
на професионална квалификация са преминали общо 103 безработни лица
по следните професии: „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи”15бр., „Работник озеленяване”-42 бр., и „Работник поддръжка пътища” –
46 бр. За обучените лица община Стражица е осигурила последваща
заетост.
Размер на инвестициите реализирани за периода – чужди и местни.
Реализиран е проект на местен инвеститор – кравеферма за 60 крави в с. Н.
Градище. В град Стражица е разкрит склад с търговски обект за резервни
части за селскостопански машини. Реализирани са проекти на български
инвеститори за изграждане на фотоволтаични централи – два броя в гр.
Стражица /84.64 кWp всяка по отделно/ и 1 бр. в с. Царски Извор /67,2
кWp/.
Брой функциониращи предприятия и размер на БВП създаден от
предприятията в общината, БДС, Равнище на рентабилността на
производство
По последни данни на НСИ на територията на Общината функционират
304 предприятия. Останалите показатели не се отчитат от НСИ на ниво
община.
Брой реализирани публично-частни партньорства на територията на
общината.
Няма реализирани през 2012 година.
Създадени трайни насаждения /дка/.
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Създадените нови трайни насаждения през 2012 година са от орехи 10,000
декара в землището на с. Ново Градище и 10,000 декара в землището на с.
Мирово.
Създадена борса/тържище за земеделски продукти.
Няма създадена.
Процент ферми отговарящи на Европейските изисквания.
По данни на Общинска служба „Земеделие” 5 ферми са І-ва категория, 2
са ІІ-ра категория и 79 са ІІІ категория. Фермите отговарящи на
европейските изисквания са 17,2% от всички ферми на територията на
общината. През 2012 г. спрямо 2011г. се наблюдава рязко спадане на броя
на фермите от ІІІ категория – от 212 на 79 броя.
Увеличаване на напояваните площи /%/.
-През 2012 година няма новосъздадени поливни полета.
Създадени предприятия за преработка на продуктите от
растениевъдството, животновъдството и горското стопанство.
-Няма през 2012г.
Създадени нови и промоцирани устойчиви местни туристически
продукти.
- През настоящата година няма създадени нови туристически обекти като
текущо се промотират съществуващите чрез поддържаща реклама и
организирането на масови мероприятия в туристическите зони.
Създадена леглова база за настаняване на туристи
- През настоящата година не е разширена съществуващата леглова база в
Община Стражица.
Приоритет 2
на Общината: “Развитие и модернизация на
инфраструктурата”
Цели:
Цел 1. Усъвършенстване на техническата инфраструктура
Цел 2. Усъвършенстване на социалната инфраструктура
Индикатори
Количество изградена инфраструктура /дължина, площ, обем/ –
пътна, социална, водоснабдителна, информационна.
Подобрена пътна инфраструктура
- Ремонт на път VTR 1295 «Разклон ІІІ-407-околовръстен път – А.
Каралийчев» – 1,650 метра.
- Изграждане на тротоари в гр. Стражица – 980м.
- Укрепване на мост над река Лефеджа с. Бряговица
- Ремонт подход и алея гробищен парк гр. Стражица
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Подобрена социална инфраструктура
– Ремонт на Център за социални дейности и услуги /ДДЛРГ, ЦНСТ и
др./ гр.Стражица по Проект „Красива България”.
– Ремонт на помещения на Център за социална рехабилитация и
интеграция гр.Стражица.
– Ремонт на ЦДГ с. Асеново.
– Ремонт на СОУ с. Камен.
– Изграждане на Църква „Св. Параскева” с. Сушица.
– Конструктивно укрепване на храм „Св. Архангел Михаил”с.
Г.Сеновец.
– Изграждане на отоплителна инсталация на „Помещения за услуги за
ранно детско включване” гр. Стражица.
– Изграждане на детска площадка в гр. Стражица с финансиране от
МОСВ.
– Изграждане на детска площадка в ОДЗ „А.Каралийчев” гр. Стражица
с финансиране от МОСВ.
– Ремонт на отоплителна инсталация и подмяна на водогреен котел в
сградата на Общинска администрация гр. Стражица.
Подобрена водоснабдителна инфраструктура
- Извършено е прединвестиционно проучване на ВиК мрежата и
ПСОВ гр. Стражица.
- Извършена подмяна на 209 м. корозирали водопроводи в гр.
Стражица
- Извършена подмяна на 192 м. корозирали водопроводи в с. Ново
Градище
Подобрена информационна инфраструктура
– Частна фирма е изпълнила проект за монтиране на въздушна оптична
кабелна мрежа в гр. Стражица /15 км./ и с. Кесарево /7,2 км./.
Процент население с подобрен транспортен достъп.
37%.
Домакинства с подобрено водоснабдяване /%/
3%.
Брой населени места с изградена канализация. –
- Единствено гр. Стражица е с изградена канализация. През 2012г.
няма изградени канализации в населените места. Предстои
реализацията на проекти за изграждане на канализация и
пречиствателни съоръжения по Програмата за развитие на селските
райони в селата Кесарево, Камен и Сушица.
Приоритет 3 на Общината: “Опазване на околната среда и повишаване
качеството на живот”.
Цели:
Цел 1. Подобряване параметрите на околната среда
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Цел 2. Опазване природното наследство на общината
Цел 3. Превръщане на общината в привлекателно място за живот
През 2012г. Община Стражица продължи изпълнението на дейности във
връзка с участието си в проекта за изграждане на регионално депо по ОП
„Околна среда”. Продължи изпълнението на проект „Картиране и
определяне на природо-защитното състояние на природни местообитания
и видове”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда”.
Индикатори
Количество/ брой и площ/ на почистените нерегламентирани сметища
През 2012 година по Национална програма „От социални помощи към
осигуряване на заетост” са почистени 40 сметища в 20 населени места с
обща площ 48,75 дка.
Брой изградени пречиствателни съоръжения и брой / % / на
населението ползващо се от пречиствателните съоръжения.
Към настоящият момент пречиствателно съоръжение е изградено и
функционира единствено в гр. Стражица и обслужва 5365 броя жители,
или 37 % от населението на общината.
Сключени са договори по одобрени проекти за изграждане на следните
обекти:
Канализация и пречиствателно съоръжение с. Камен по Програмата за
развитие на селските райони за 1634 броя жители или 11 % от населението
на общината.
Канализация и пречиствателно съоръжение с. Кесарево по Програмата
за развитие на селските райони за 1551 броя жители или 10,6 % от
населението на общината.
Канализация с. Сушица по Програмата за развитие на селските райони
за 791 броя жители или 5,4 % от населението на общината.
Брой укрепени свлачища, корита, ерозионни тераси – площ, обем,
постигнат положителен ефект – предотвратени бедствия.
- Реализиран е проект за укрепване на десния бряг на река Стара река в
регулацията на с. Кесарево.
Брой обслужвани и подпомагани лица в сферата на социалното и
здравно обслужване.
- Домашен социален патронаж в гр.Стражица и с.Горски Сеновец е
предоставял услуги на 150 лица средномесечно.
- В Защитено жилище за възрастни в гр. Стражица подкрепа получиха
10 лица.
- В Центъра за настаняване от семеен тип подкрепа получиха 9 деца.
- В Дневния център за деца и младежи с увреждания с. Г. Сеновец
подкрепа получиха 21 деца.
- В ДДЛРГ гр. Стражица и ДДМУИ с. Г. Сеновец се полагаха грижи за
възпитание и отглеждане на 81 деца.
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- В Центъра за обществена подкрепа услуги получаваха 27 лица и
семейства средномесечно.
- В Центъра за социална рехабилитация и интеграция услуги получиха
172 лица.
- През 2012 година в Община Стражица е предоставяна услугата
приемна грижа в 5 приемни семейства.
- През 2011г. Общинска администрация, в качеството си на партньор
на АСП по проект „Алтернативи” финансиран по ОП „РЧР”
предоставя услугата личен асистент на 56 потребители.
Лица получили социални услуги:
- Дирекция „Социално подпомагане” по НП „Асистенти на хора с
увреждания” е предоставяла услугата личен асистент на 13 лица.
- Подпомагани от Дирекция „Социално подпомагане”: по ППЗСП –
674 семейства, по ЗСПД – 2083 семейства и по Закона за интеграция
на хората с увреждания – 789 лица /от тях 44 деца/.
Брой на населението, получило нов достъп до здравни услуги.
- През 2012 няма разкрити нови здравни услуги.
Брой проекти за подобряване на състоянието и развитието на
здравните, културните и образователните услуги.
През 2012г. в образователната инфраструктура на общината са
инвестирани над 600 хиляди лева.
По проект „Красива България” е ремонтирана детската градина в
село Асеново като е направено цялостно саниране, ремонт на
покрива, смяна на ВИК-инсталация, както и вътрешни подобрения.
Ремонтът е на стойност 120 000 лв. като половината от средствата са
осигурени от общината.
Детската градина в с. Бряговица е преместена в нова сграда
/здравна служба/. Ремонтът възлиза на стойност - 20 000лв.
По НП „Оптимизация на училищната мрежа”са преобразувани
ОУ”Св. Климент Охридски” и ПГСС”Марко Ангелов” в СОУ”Св.
Климент Охридски” в село Камен. Средствата са осигурени по
проект и възлизат на 225 000 лв. Извършени са ремонт и оборудване.
СОУ „Ангел Каралийчев” работи по проекти
„Успех”,
„Училищен ученически омбудсман”, „Целодневно обучение”,
„Училищен плод” и „Иновативни подходи в управлението за
развитие на гражданските и социални компетентности в учениците”.
СОУ „Св. Климент Охридски” село Камен работи по проекти „Успех”, „Без свободен час” и „Квалификация на педагогическите
специалисти”.
По проект „Успех” са работили всички основни и начални
училища в община Стражица.
Проект „Квалификация на педагогическите специалисти” е
изпълняван в 4 детски градини: ОДЗ „Ангел Каралийчев”гр.
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Стражица, ОДЗ „Сава Цонев”гр. Стражица, ЦДГ „Калинка”с.Кесарево и ЦДГ „Радост”-с. Благоево.
В национална кампания „За чиста околна среда- 2012” и по
проект „Играя, спортувам, почивам и раста в зелена и чиста среда”
работи колективът на ОДЗ „Ангел Каралийчев” град Стражица.
Наличие на унищожени видове – животински , растителни.
- Липсва информация.
Брой реализирани културни събития, издания, участници в културни
мероприятия.
- Организирани са 35 културни събития, в които са взели участие 7580
души /Първи фестивал на Житената питка, Общински конкурс
„Мини мис и мини мистър Стражица”,Изложение-базар на местни
занаяти и др./
Приоритет 4 на Общината: “Регионално, трансгранично и международно
сътрудничество и партньорство и изграждане на съвременна
институционална среда”.
Цели:
Цел 1. Създаване на партньорства за постигане на развитие
Цел 2. Развитие на институционалния и административен капацитет
Индикатори
Брой реализирани партньорства.
- Продължава партньорството по проект Лидер с Община Лясковец.
Брой реализирани съвместни проекти.
- Съвместен проект с Община Лясковец за реализация на обща
Стратегия за местно развитие по Програмата за развитие на селските
райони
Брой обучени служители:
- 26 служители са преминали обучения, като някои от тях са участвали
в повече от едно обучение. Обучения са преминати пред НСОРБ
Актив ЕООД, СИП-200, „Петев и КО”, РЕСПОНСА, „ПЛУТОН 1”,
МРРБ, БЕКЛУБ, ИПА в области „Подготовка на общински бюджети
2012”, „Финансово управление и контрол”, ЗОП, ЕВРОПРОЕКТИ,
ЗМДТ, „Одит”, „Електронни таблици”.
Брой жалби на граждани.
- През 2012 година няма постъпили жалби на граждани относно
неполучен отговор от страна на общинска администрация по
неговото искане.
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ІІІ. Действия за осигуряване на ефективност и ефикасност за
изпълнение на ОПР
Във връзка с осигуряването на ефективност и ефикасност при
изпълнението на общинския план за развитие бяха предприети следните
мерки:
Работната група, за осигуряването на ефективност и ефикасност при
изпълнението на плана за наблюдение работи в широк формат включващ
представители на НПО, бизнеса, гражданите и общинската администрация.
В рамките на своята дейност групата изготвя доклади, чрез които реално се
оценява степента на изпълнение на плана. В процеса на оценка се
анализират постигнатите резултати в реализацията на проекти, в
инвестиционната политика на общината, във фискалната политика като
информация за това се осигурява от отчетите на съответните дирекции.
Сертификацията на общинска администрация по ISO 9001:2008 спомага за
оптимизиране на каналите за събиране и анализ на данни, както и за
създаването на единни показатели за отчитане на ефективността. С
въвеждането на тази система за качество е усъвършенстван процеса на
работа на общинската администрация. При изпълнението на проекти по
Оперативните програми периодично се предприемат мерки за оптимизация
на работата по тази дейност. Поддържа се актуален регистър на проектите.
За ефективното управление на проектите се прилагат Процедура за
управление на риска, Процедура за обработване на искане за средства при
изпълнение на проекти, Система за финансово управление и контрол. През
2012г. Вътрешните правила за провеждане на процедури по ЗОП бяха
актуализирани няколкократно с цел оптимизация и отстраняване на
слабости. Прилагат се Процедура за превенция, установяване, докладване
и предприемане на коригиращи действия на нередности, Процедура за
мониторинг и контрол за изпълнение на проекти. Всеки проект се
съгласува по утвърден алгоритъм и точно и ясно се разписват стъпките за
реализацията на проектите. Тези мерки до голяма степен осигуряват
ефективност при реализацията и осъществяването на ОПР.
Относно мерките предприети за осигуряване на публичност и
информираност на действията по плана за развитие – същия е публикуван
на сайта на общината, като текущо се публикуват стартиралите проекти и
фазата на тяхното развитие. Публикувани са междинната оценка и
актуализирания документ за изпълнението на общинския план. На сайта на
общината се публикува и друга информация, отразяваща информация за
инициативите на общината и местното развитие. През 2012г. на сайта на
общината е обособена секция „Профил на купувача” в която се публикува
актуална информация за обществените поръчки на общината”. С цел
осигуряване на публичност и прозрачност и засилване участието на
гражданите на общината във вземането на решения, в сайта на общината е
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обособена нова секция „За публично обсъждане”, където се публикуват
проекти на наредби, правилници, програми, стратегии и др.
Още в процеса на създаване на ОПР приоритетите са съгласувани с
националните политики в съответните направления. Съобразени са с
икономическата действителност на общината с културното и демографско
състояние, с регионалните и национални политики. При промяна в
националните или регионални политики съществуват механизми за
корекция на ОПР без това да е в ущърб на населението на общината или на
интересите на обществото. Актуализирането става след предложение на
кмета, обсъждане в съответните комисии и се администрира след решение
на Общинския съвет.
За прилагане на принципа на партньорство и засилване на
прилагането му общинската администрация осъществява партньорски
проекти както с други общини от България така и с неправителствени
организации и други юридически лица.
ІV. Заключение
Постигнат е напредък в изпълнението на набелязаните в общинския план
приоритети и цели. През периода 2007 - 2012 г. най-видимият ефект и
въздействие от прилагането на Общинския план за развитие на община
Стражица са инвестициите в развитие и модернизация на
инфраструктурата, както в техническата така и в социалната.
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