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ОТЧЕТ НА КМЕТА НА ОБЩИНАТА  
ПО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ И 

УПРАВЛЕНСКАТА ПРОГРАМА ЗА МАНДАТА 
 
ПРИОРИТЕТ: 
ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ И УВЕЛИЧАВАНЕ 
НА ЗАЕТОСТТА ЧРЕЗ ПОВИШАВАНЕ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ОБЩИНСКАТА 
ИКОНОМИКА 
 

ОБЕЩАХМЕ: 
• 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 връзката град-селски територии. 

• Цел 5. Повишаване на заетостта 

• Цел 6. Постигане на ефективно туристическо развитие. 

ИЗПЪЛНИХМЕ: 
• Подпомогнати са фермери при изготвянето на бизнес планове и проекти и 

създаване на модерни ферми. 

• Създадените нови трайни насаждения на територията на община 

Стражица с обща площ 582 декара. 

• Създадените са 450 декара масиви за отглеждане на зеленчуци на 

територията на община Стражица. 

• Фермите, отговарящи на европейските изисквания са 2% от всички ферми 

на територията на общината. По данни на Общинска служба „Земеделие” 

4 ферми са І-ва категория, 3 са ІІ-ра категория и 212 са ІІІ категория. 

• През 2010 година е открит цех за преработка на месо в с. Кесарево. 

• Създадено е инвестиционно ПЧП за нова зона за отдих с използване на 

енергия от биомаса. 

• Изпълнен е проект „Местно икономическо развитие и маркетинг на 

българските общини”. 
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• Проучени са възможностите за създаване на Икономическа зона – 

Стражица” и е изградена „Индустриална зона ЮГ - Стражица”. 

• Извършени са инвестиции в предприятието за велпапе и амбалаж за 

внедряване на линия за производство на хартия от отпадъчни суровини. 

• В Хлебозавод гр. Стражица са реализирани инвестиции за повишаване на 

капацитета и продуктовата структура на предприятието. 

• Сертифициране на общината като община готова за бизнес развитие. 

• Създаване на гише на предприемача в Общинския информационен 

център. 

• Изработване на рекламни материали на Общината. 

• През 2010 г. в Хлебозавод гр. Стражица се реализира инвестиция от 0.5 

млн. евро за повишаване на капацитета и продуктовата структура на 

предприятието. 

• Осигурена е интернет връзка на кметствата в селата Асеново, Камен, 

Сушица, Лозен, Бряговица, Владислав, Кесарево, Благоево, Виноград. 

• По Регионална програма за заетост ”Млад фермер” са създадени 104 

работни места и са обучени 20 младежи. 

• По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост”  в Народно читалище „Развитие-1895” са назначени две лица.  

• По национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост” за превръщане на общината в привлекателно място на живот са 

направени инвестиции през периода 2007 - 2010 г. на обща стойност 1 818 

949 лева, като са разкрити общо 733 работни места със срочна заетост. 

• Обучени са 335 лица за повишаване на квалификацията им по данни на 

ДБТ Горна Оряховица за периода 2007 - 2010. 

• Реализирани са проекти “Асистенти на хора с увреждания” и „Старт на 

кариерата”. 

• Изпълнен е проектът “Създаване и промоция на туристически екопродукт 

“Средна Янтра”, който се осъществява с финансовата подкрепа на ЕС и 

Правителството на република България. 

• Оформена е зона за риболов и отдих в землището на с. Камен с 

прилежаща ресторантска и хотелска част с капацитет 12 легла. 

• Създадени са ваканционен комплекс „Оазис”, разработен от частен 

инвеститор с капацитет 42 легла  
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• Изпълнен е проект „Пътека на здравето” на Младежка организация – 

Стражица. 

• Разработен е работен проект за възстановяване на старото килийно 

училище - музей, параклис и битови сгради към храм „Св. Богородица”. 

• Довършена е туристическа вила „Казълдере” – Стражица. 

• През 2010 г. приключиха проекти за създаване на консервен цех в село 

Камен и винарна в гр. Стражица и стартираха своята дейност. 

 

ПРИОРИТЕТ: 
РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА 

ИНФРАСТРУКТУРАТА 
 

ОБЕЩАХМЕ: 
• Цел 1. „Усъвършенстване на техническата инфраструктура” 

• Цел 2. „Усъвършенстване на социалната инфраструктура 

 

ИЗПЪЛНИХМЕ: 
• Извършен е ремонт на 60,45 км. пътна мрежа от III клас. от които 22.45 

км. е ремонтирана основно. 

• Извършен е ремонт на 23 603 м. улична мрежа, от която 16 043 м е 

ремонтирана основно. Изградени са 120 м улици в населени места от 

община Стражица. 

• Извършен е ремонт на 4 830 м2 тротоари и са изградени нови тротоари с 

площ 12 744 м2 в населените места от община Стражица. 

• Извършен е ремонт на 62,10 км. пътна мрежа от IV клас. от които 40 км. е 

ремонтирана основно. 

• Реализиран е проект за реконструкция на канализационна мрежа град 

Стражица, който е единственото населено място от общината с изградена 

канализация. 

• През 2010 г. Община Стражица подписа договори за реализация на 

проекти за изграждане на канализация и пречиствателни съоръжения по 

Програмата за развитие на селските райони в селата Кесарево, Камен и 

Сушица. 
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• Извършени са ремонти на местен път до гробищен парк Стражица и на 

ограда и местен път до мюсюлмански гробища. 

• Извършени са предпроектни проучвания и да подготвени проекти за 

изграждане на довеждащ водопровод до яз. Казълдере, за канализация с. 

Царски извор, проектиране на водопровод група "Благоево-Владислав-

Балканци и други. 

• Извършени са ремонти на детските градини ОДЗ „Сава Цонев” , ЦДГ 

"Калинка" в с. Кесарево, ЦДГ в с. Камен. 

• Извършен  е ремонт на Основно училище с.Виноград,  

• Завършен е физкултурен салон към ОУ с. Камен. 

• Извършен е ремонт на Защитено жилище за възрастни хора с физически 

увреждания – гр. Стражица и са изградени отоплителна и 

пожароизвестителна инсталация в него. 

• Извършен е ремонт на Дом за отглеждане и възпитание на деца лишени 

от родителски грижи за деца в гр. Стражица, като в това число е и 

ремонтиран основно покрив на корпус А  

• Извършен е основен ремонт и преустройство на кухненски блок на 

ДДМУИ с. Горски Сеновец. 

• Ремонтиран е Дневен център за децата и младежите от ДДЛРГ гр. 

Стражица. 

• Извършен е ремонт и е обзаведен ДДЛРГ, гр. Стражица. 

• Извършен е ремонт на Дневен център за деца и младежи с увреждания с. 

Горски Сеновец. 

• Извършени са ремонти на общински сгради в м.”Къзълдере”, кметство с. 

Теменуга, сграда на общинска администрация в град Стражица, здравна 

служба с. Бряговица и други. 

• Извършен е ремонт на покрив в общинска сграда Стадиона – Стражица. 

• Завършена е сграда на кметство Виноград. 

• Извършено е проектиране и е довършен корпус Б на „Център за социални 

услуги” към Дом за деца лишени от родителски грижи”. 

• Изграден е Общински информационен център и Клуб на инвалида. 

• Закупувани са техника и оборудване за сгради към социалната, 

образователната, здравната инфраструктура. 

• Проектирана е и е изградена система за видеонаблюдение. 
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• Изпълнен е проект „Да отидем у дома", НПО „Приятели на детски дом с. 

Горски Сеновец”. 

• Изпълнен е проект „Многофункционална спортна площадка към СОУ 

„Ан. Каралийчев”. 

• Изпълнен е проект за възстановяване на прилежащи сгради и оформление 

на двора на Храм "Свети Богородица" гр. Стражица”. 

• Изпълнен е проект "Заедно можем" за интеграция на етническите 

малцинства. 

• Извършен е ремонт на помещения Център за работа с деца. 

• Извършен е ремонт на Клуб на пенсионера с. Лозен и в с. Камен. 

• Ремонтирани са паметник на Н. Стоянов в с. Камен, Моряшки парк с. 

Сушица, параклис с. Благоево. 

• Изградена е пожароизвестителна инсталация в сградата на Община 

Стражица. 

• Изградена е Мемориална стена – Стражица. 

• Извършени са ремонти на църкви и храмове на територията на община 

Стражица, като е възстановен покрива на църква "Света Параскева" в с. 

Сушица, възстановени са прилежащи сгради и оформление на двора на 

Храм "Свети Богородица" гр. Стражица” и други. 

• В процес на изпълнение са проекти за довършване на храм "Св. св. Кирил 

и Методий" в с. Балканци, за възстановяне на храм ”Свети Димитър” в с. 

Бряговица”, и за преустройство  укрепване на храм ”Св. Архангел 

Михаил в с. Горски Сеновец” и ремонт на църква "Рождество 

Богородично" в с. Виноград, общ. Стражица. 

 

ПРИОРИТЕТ: 
 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПОВИШАВАНЕ 
КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ” 

 
ОБЕЩАХМЕ: 

• Цел 1. „Подобряване параметрите на околната среда” 

• Цел 2. „Опазване на природното наследство на общината” 

• Цел 3. „Превръщане на общината в привлекателно място за живот”. 
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ИЗПЪЛНИХМЕ: 
• Ежегодно се изпълняват проекти за почистване на нерегламентирани 

сметища и са изпълнени 8 проекта за почистване и облагородяване на 

зелени площи по „За чиста околна среда”. 

• Въведена е частично система за разделно сметосъбиране в гр. Стражица. 

• Изработен проект и подаден за финансиране за Изграждане на 

биологично стъпало на ГПСОВ гр. Стражица. 

• Закупувани са контейнери за пестициди и пресконтейнери. 

• Изпълнени са проекти „Почистване и облагородяване на зелени площи в 

с. Бряговица” и „Почистване и облагородяване на кв.55 в с.Ц.Извор”. 

• Изпълнени са проекти „Укрепване на подпорна стена на ляв бряг р. Стара 

река с. Кесарево” и „Укрепване на активно свлачище при км. 1+150 на 

път IV- 5355" III - 4082 Теменуга - Водно". 

• Изпълнени са проекти по националните програми „Асистенти на хора с 

увреждания”, От социални помощи към осигуряване на заетост, 

„Регионална програма Зелена Община”. 

• По ОПРЧР са изпълнени проекти „Домашни помощници – Община 

Стражица”, „Желано училище”, "Грижа за хора с увреждания и самотно 

живеещи в община Стражица", "Подкрепа за достоен живот". 

• Закупуване на компютърна конфигурация за читалища по Проект 

"Глобални библиотеки. 

• Изградени са парк "Ангел Каралийчев" и други детски площадки в 

паркове в населените места. 

• Изработен е план за новообразуваните имоти в м. „Казълдере”. 

• Изпълнен е проект за реконструкция на градски парк Стражица. 

• Организирани са мероприятия за по-добър обхват на подлежащите на 

обучение, инициативи Директор и Кмет за един ден, общинска 

конференция " Училището - желана територия за ученика" и други. 

• Осигурени са учители и са проведени обучения за повишаване на 

квалификацията на педагогическия персонал. 

• Подобрено е качеството на живот, като е закупувано оборудване и 

обзавеждане за обекти предлагащи услуги за населението. 
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• През периода на изпълнение на общинския план активно се работи с 

малцинствени групи, като в това число се провеждат и курсове за 

ограмотяване на роми. 

• Ежегодено се организират мероприятия за запазване на културното 

наследство и традиции като Общински фестивал на автентичната 

художествена самодейност, Каралийчеви дни, „Детски фестивал на худ. 

самодейност”, „Аз пея и танцувам”. 

• Провежда се общинско състезание по литературно четене. 

• Подобрени са връзките м/у община, читалища и училища. 

• Организират се Общински спортни турнири за ученици и граждани. 

• Предоставят се социални услугите Домашен социален патронаж, 

Домашен помощник, Личен асистент, социални услуги предоставяни от 

Защитено жилище в гр. Стражица, социални услуги предоставяни от 

Дневния център за деца и младежи с увреждания, социални услуги 

предоставяни от ДДЛРГ и ДДМУИ, социални услуги в семейна среда. 

• Изпълнени са проекти „Подпомагане въвеждането на делегираните 

бюджети”, „Училище на две скорости”, компонент „Без звънец или 

подкрепа на деца изоставащи с учебния материал”, Проект за 

международен обмен на тема „Магическата сила на водата и растенията” 

по програма Коменски, проект на СОУ „Ан. Каралийчев” по Национална 

програма „С грижа за всеки ученик”. 

• НУ „Ив. Вазов” с. Царски Извор спечели проект по Национална програма 

„Училището - територия на учениците”, модул „Ритуализация на 

училищния живот", които бе изпълнен през 2010 г. 

• Читалища „Станчо Станчев” с. Сушица и „Възпитател-Камен” с. Камен са 

одобрени по програма за оборудване на компютърни зали за свободен 

достъп до безплатен интернет, електронни услуги, обучения, реализация 

на проекти и т.н. 

• Ежегодно по Национална програма „От социални помощи към 

осигуряване на заетост” се създава заетост за подобряване на качеството 

на живот и се реализират проекти за поддръжка на улици, пътища, 

залесяване и озеленяване, ремонти на обществени сгради, почистване на 

речни корита и дерета, премахване на нерегламентирани сметища, 

предоставяне на социални услуги и други. 
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ПРИОРИТЕТ: 
 
РЕГИОНАЛНО, ТРАНСГРАНИЧНО  И МЕЖДУНАРОДНО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО И ПАРТНЬОРСТВО И ИЗГРАЖДАНЕ 
НА СЪВРЕМЕННА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СРЕДА 
 

ОБЕЩАХМЕ: 
• Цел 1. „Създаване на партньорства за постигане на развитие” 

• Цел 2. „Развитие на институционалния и административен капацитет” 

ИЗПЪЛНИХМЕ: 
• Установено е партньорство с общините Штип от Република Македония и 

Пидна от Гърция. 

• Създадена е Местна инициативна група Лясковец - Стражица; 

• Създадена е Младежка организация. 

• Осъществено е партньорство по проект на ОПАК „За по-ефективно 

партньорство между общините и структурите на гражданското 

общество”. 

• През периода за 2007 – 2010 г. са проведени 159 обучения на служители 

от общинската администрация и е закупувано оборудване за общинската 

администрация и администрациите по селата.  

• През периода 2007 – 2010 г. има подадена една жалба от гражданин към 

общината, което е индикатор за добро административно обслужване и 

предоставяне на качествени административни услуги 

• Технически са оборудвани администрациите по селата. 

• Въведено е обслужване на едно гише в информационния център на 

община Стражица. 

 
В Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН) има данни за десет проекта на договора за 

финансиране на проекти от европейските фондове, изпълнявани на територията на 

община Стражица, от които три са приключени, пет в процес на изпълнение и два са 

прекратени поради промяна в приоритетите на Оперативна програма Околна среда. 

Обща стойност на проектите е 1 739 984 лева, от които 885 373 лева или 51% са 

изплатени на бенефициентите.  
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Проектите, които са изпълнявани от община Стражица са осем. Общата им стойност е 1 

534 271,33 или 89% от общата стойност на всички проекти в ИСУН, от които изплатени 

са 783 257,00 лева. Два проекта са изпълнявани от представители на неправителствени 

организации и са на стойност 205 712,29, като изплатените средства са 102 116,00 лева.  

 
 

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА НА УПРАВЛЕНИЕТО 

2007-2011 

ИЗВЪРШЕНА ОТ ИНСТИТУТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОГРАМИ И 

ПРОЕКТИ СОФИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЕНАТА МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

1. Икономическо развитие на община Стражица бележи ръст. 

2. Наблюдава се тенденцията за подишване на доходите и средната годишна 

заплата в община Стражица.  

3. Наблюдава се тенденции за увеличаване на равнището на заетост спрямо 

2003 г., когато е било 36.2%. Равнището на заетост към 01.02.2011 г. в 

община Стражица е 40.9%. 

4. Наблюдава се тенденции за намаляване на равнището на безработица, но 

въпреки това стойността е висока - 19.85% през 2010 г. при средногодишното 

за страната 9.47%. 

5. Социални услуги, извършвани в обичайна домашна среда (в общността) се 

предоставят от Дневен център за деца и младежи (Център за обществена 

подкрепа)1, Домашен социален патронаж, Център за социална рехабилитация 

и интеграция на лица в неравностойно положение и Защитени жилища. 

6. Социални услуги, извършвани извън домашна среда (извън общността) в 

община Стражица се предоставят от Дом за деца или младежи с умствени 

затруднения и Дом за деца, лишени от родителски грижи. 

7. Образованието и услугите в сферата на образованието на територията на 

община Стражица се предоставят от девет училища и четиринадесет детски 

градини. За периода 2004 - 2010 г. в община Стражица няма закрити детски 

заведения. 

8. Община Стражица разполага с читалища с библиотеки в повечето населени 

места, като всички развиват културна дейност за запазване на местните 

традиции и културното наследство. Ежегодно се изготвя културен календар.  
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9. Населението на община Стражица е водоснабдено и енергоснабдяването. 

10. Канализационната мрежа на община Стражица е във висока степен на 

изграденост, като за периода 2007 - 2010 г са изпълнени проекти за 

доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа в гр. Стражица и за 

изграждане на отводнителна канализация в с. Кесарево. 

11. Изграждане пречиствателни съоръжения в селата предстои, като за три 

населени места са стартирали проекти по Програма за развитие на селските 

райони.  

12. Телекомуникациите и нивото на развитието им в община Стражица е добро. 

13. За периода 2007 - 2010 г., в изпълнение на Общинския план за развитие за 

периода 2007 - 2010 г., община Стражица са изпълнени дейности и проекти 

на обща стойност 29 386 615 и в процес на изпълнение са проекти на обща 

стойност 14 601 222 

14. Съгласно индикативната финансова таблица на Общинския план и 

заложените финансови ресурси, относителния дял на финансовото 

изпълнение на плана е 43.15% , от които стойността на приключилите 

проекти е с относителен дял 28.83%, а на тези в процес на изпълнение - 

14.32%. 

15. При изпълнението на приоритет 1 „Постигане на устойчив растеж и 

увеличаване на заетостта чрез повишаване на конкурентоспособността 

на общинската икономика” са направени инвестиции на стойност 15 100 

559 лева, от които 11 734 980 лева са по проекти на частния сектор. Община 

Стражица е изпълнила проект на стойност 3 365 579 лева. 

16.  При изпълнението на приоритет 2 „Развитие и модернизация на 

инфраструктурата” са успешно приключили проекти на стойност 10 470 

085 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност 14 393 518 лева. 

Общата стойност на изпълнените проекти и тези, които са в процес на 

изпълнение по приоритет 2 е 24 863 603 лева. 

17. При изпълнението на приоритет 3 „Опазване на околната среда и 

повишаване качеството на живот”  са изпълнени проекти на стойност 3 

655 766 лева и в процес на изпълнение са проекти на стойност 207 704 лева. 

Общата стойност на изпълнените проекти и тези, които са в процес на 

изпълнение по приоритета е 3 863 470 лева.  

18. При изпълнение на приоритет 4 „Регионално, трансгранично и 

международно сътрудничество и партньорство и изграждане на 
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съвременна институционална среда” са изпълнение проекти на стойност 

160 206 лева.  

19. Източниците на финансиране са средства от общинския и републиканския 

бюджет, целеви субсидии, фондове на Европейския съюз и други. 

20. През периода 2007 - 2010 г са реализираните проекти, допринасящи за 

изпълнението на Общинския план за развитие по Програма за развитие на 

селските райони, Оперативна програма „Регионално развитие”, Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”, Оперативна програма „Околна 

среда”, НП „От социални помощи към осигуряване на заетост”, ПУДООС, 

САПАРД, ФАР, Проект „Красива България” и други. 

21. Междинната оценка на изпълнение на приоритетите по Общинския план за 

развитие на община Стражица е много добра, като изпълнението е съобразно 

финансовите ресурси на общината и предоставените възможности за 

кандидатстване за предоставени на финансова помощ. 

22. През периода 2007 - 2010 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 

техническа така и в социална инфраструктура.  

23. В ИСУН има данни за десет проекта на договора за финансиране на проекти 

от европейските фондове, изпълнявани на територията на община Стражица, 

от които три са приключени, пет в процес на изпълнение и два са прекратени. 

Обща стойност на проектите е 1 739 984 лева, от които 885 373 лева или 51% 

са изплатени на бенефициентите.  

24. В Община Стражица е създадена много добра организация за прилагане и 

изпълнение на Общинския план за развитие от гледна точка на планирани и 

реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол, като се спазват 

нормативните изискванията съгласно Закона за регионалното развитие и 

Правилника за прилагането му. 

25. Програма за реализация на Плана за развитие на Община Стражица и 

Годишен доклад за изпълнение на Програмата за реализация на Плана за 

развитие на Община Стражица се изготвят всяка година, което осигурява 

ефективност при планирането и реализиранията на проекти и при 

осъществяването на вътрешен мониторинг и контрол. 

26. Община Стражица е осигурила публичност и прозрачност на общинския 

план за развитие, както и на действията по реализацията му. 
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27. На интернет страницата на общината се публикуват Програмата за 

реализация на Плана за развитие на Община Стражица и Годишния доклад за 

изпълнение на Програмата за реализация на Плана за развитие на Община 

Стражица. 

28. При прилагането на Общинския план за развитие, общината се ръководи от 

принципа на партньорство между местната власт и всички партньори, 

заинтересовани участници в процеса на местното развитие. 

29. Община Стражица изготвя общинския бюджет, като отчита необходимостта 

от собствен капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти 

и тяхното съфинансиране.  

30. Общината се е възползвала от възможности за кандидатстване с проекти, 

привличане и усвояване на средства от европейски фондове и програми на 

българските министерства с цел изпълняване на приоритетите, целите и 

мерките заложени в ОПР. 

31. Всички анкетирани служители в общинската администрация са запознати с 

Общинския план за развитие на Община Стражица 2007-2013 г. и запознати 

много добре със съдържанието на документа, начините на отчитане и 

контролиране при изпълнението  му. 

32. Според повечето анкетирани служители в общинската администрация има 

реален напредък в изпълнението на ОПР за периода 2007-2010 г. и се е 

подобрило качеството на живот в общината.  

 


