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Г О Д И Ш Е Н   Д О К Л А Д 

за наблюдение на изпълнението на Плана за 
 развитие на Община Стражица за 2015 г. 

 
на работната група назначена със заповед № 228/26.02.2016 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. 

2015 година е втората година  през която се изпълнява общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 
година. Върху изпълнението на плана продължава въздействието на световната финансова криза. Нивото на 
безработица е високо. Инвестиционният интерес е слаб. Влошени са социалните характеристики на живота в 
общината.  

Много безработни лица бяха подпомогнати чрез реализираните от общинска администрация програми и 
мерки за осигуряване на  заетост.  

Общинското ръководство съвместно с местните партньори и организации осъществяваше реализацията на 
заложените дейности в общинския план за развитие.  

Важна задача за общината е  успешната реализация на проектите финансирани от Европейските структурни 
фондове и Републиканския бюджет. През 2015 година бяха  реализирани  проекти по Програмата за развитие на 
селските райони.  „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение в с.Камен – етап І” , „Вътрешна 
канализационна мрежа с.Кесарево”, „Вътрешна канализационна мрежа с пречиствателно съоръжение с.Сушица - 
етап І”, „ПСОВ"  Вътрешна канализационна мрежа, ПИ 000223 по КВС, землище  на с. Сушица, общ Стражица, 
обл. Велико Търново”.  Реализираха се Проекти финансирани от Стратегията за местно развитие на МИГ „Лясковец 
–Стражица” – „Подобряване условията за експониране и представяне на местното културно наследство в изложбена 
зала гр.Стражица”, Ремонт кино гр.Стражица”, „Довършителни дейности в храм Св. Архангел Михаил с. Горски 
Сеновец”, „Туристическа атракция Света Марина”, „Дендрология градски парк Стражица”, „Музиката на родния 
край”. По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” бе реализиран проект „Моят дом”. По 
Оперативна  програма „Административен капацитет” се изпълни  проект “Компетентни и ефективни служители – 
съвременна администрация”. Ремонтирана бе сграда за ЦНСТ в село Горски Сеновец по проект „Красива 
България”. Укрепена е с подпорна стена главна улица в с. Асеново по проект финансиран от МКВП към МС.  
Създадени са  две  нови детски площадки в с.Владислав и в гр. Стражица. Ремонтирани са улици в населените места 
от общината с финансиране от републиканския бюджет. Подменени са водопроводи в селата Камен и Кесарево. 



 2 

 
ІІ. Постигнат напредък по изпълнението на целите, приоритетите и мерките  на общинския план за развитие. 
 
Индикатори за резултат 
 

Мярка (№) Индикатор за 
резултат 

Мерна 
единица 

Източник на 
информация 

Базова 
стойност 

(година на 
отчитане) 

Целева 
стойност 
/2020 г./ 

Стойност 
2014г. 

Стойност 
2015г. 

ПРИОРИТЕТ 1 ТРАДИЦИОННИ СТОПАНСКИ ОТРАСЛИ И БИЗНЕС СРЕДА   
Специфична цел 1.1 Технологична модернизация и въвеждане на иновации в земеделския и промишления 

сектор 
  

Мярка 1.1.1 Развитие на 
традиционни отрасли 

Земеделски 
стопанства Брой ОС „Земеделие” 218 (2013 г.) 251 225 273 

Разходи за ДМА 
/ДМА в 
нефинансовите 
предприятия/ 

Хил. лв НСИ 71 451 (2012) 107,176 75 474 
/2013/ 

 
89 987 
/2014/ 

Произведена 
продукция Хил. лв НСИ 116 050 (2012) 174,075 110 526 

/2013/ 
116 804 
/2014/ 

Специфична цел 1.2 Стимулиране на зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството   

Мярка 1.2.1 Подобряване на 
условията за земеделско 
производство 

Площи с трайни 
насаждения и 
зеленчуци 

Дка ОС „Земеделие” 1628,196 (2013) 2370 1672 
 

2245,80 

Площи за 
биоземеделие Дка ОС „Земеделие” 650 (2103) 975 800 900 

Напоителни  системи Брой ОАP0F

1 0  3 0 0 
Местен пазар  Брой ОА 0 1 0 0 

Специфична цел 1.3 Повишаване атрактивността на индустриалната зона в гр. Стражица   

Мярка 1.3.1 Развитие на 
индустриалната зона 

Маркетингова 
стратегия Брой ОА 0 1 0 0 

ЧПИP1F

2
P в 

нефинансовите 
предприятия 

Хил. 
евро НСИ 5633.2 (2012) 7323,16 6810,3 

/2013/ 
9466  

/2014/ 

                                                 
1 Общинска администрация 
2 Чуждестранни преки инвестиции 
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ПРИОРИТЕТ 2 ТУРИЗЪМ И КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО   
Специфична цел 2.1 Развитие на туризма с акцент върху алтернативните му форми на базата на 

интегрирани туристически продукти и услуги 
  

Мярка 2.1.1 Изграждане на 
нова и рехабилитация на 
съществуваща публична 
туристическа 
инфраструктура 

Включени местни 
територии/обекти в 
регионални 
туристически 
продукти 

Брой ОА 0 (2013) 3 3 

 
 
3 

Актуализирана 
програма за развитие 
на туризма 

Брой ОА 0 (2013) 1 0 
 
0 

Благоустроени 
съществуващи 
туристически обекти 

% от 
общия 
брой 
обекти 
 

ОА 0 (2013) 40 0 

 
 

8,64 

Мярка 2.1.2 Подобряване на 
материалната база за 
настаняване и престой 

Модернизирани 
съществуващи места 
за настаняване 

% от 
общия 
брой 
места 

ОА 33 (2013) 50 38 40 

Заведения за хранене 
и развлечения 

% от 
общия 
брой 
места 

ОА 20 (2013) 60 31 33 

Специфична цел 2.2 Социализация и маркетиране на културно-исторически активи   

Мярка 2.2.1 Проучване и 
популяризиране на местното 
културно-историческо 
наследство 

Проучени, разкрити и 
социализирани НКЦP2F

3 
Брой ОА, НИНКНP3F

4 0 75 0 0 

Внедряване на аудио-
визуални техники при 
представяне на 
местните 
забележителности 

Брой ОА 0 3 0 0 

Мярка 2.2.2 Провеждане на 
традициионни фестивали и 

Нови събития в 
годишния културен 

Брой ОА 0 5 1 2 

                                                 
3 Недвижими културни ценности 
4 Национален институт за недвижимо културно наследство 
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събития от културния 
календар на територията 

календар 

ПРИОРИТЕТ 3 РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ   
Специфична цел 3.1 Подобряване на образователната структура на населението   

Мярка 3.1.1 Осигуряване на 
качествено образование за 
всички 

Проекти, 
насърчаващи 
сътрудничество 
между местни 
училища и бизнес 

Брой ОА 0 (2013) 7 0 0 

Завършващи средно 
образование ученици 
от ромски произходи  

% от 
всички 
завършил
и 

ОА х 
 

20 41% 42% 

Специфична цел 3.2 Повишаване квалификацията на работната сила, в т.ч. посредством форми на учене 
през целия живот 

  

Мярка 3.2.1 Повишаване и 
адаптация на 
квалификацията на работната 
сила съобразно 
потребностите на пазара на 
труда 

Заети в 
нефинансовите 
предприятия 

Брой НСИ 1773 (2012) 2660 1779/2013/ 1833/2014/ 

Реализирани проекти 
в полза на 
интеграцията на 
непривилегировани 
групи 

Брой ОА 0 (2013) 10 0 

3 
 /Соц. 
включв. и 
Защ.ж-
ще,Лич.аси
стент// 

Обучени местни лица 
в програми за 
квалификация и 
преквалификация 

Брой ОА 0 (2013) 500 0 

 
2 

Специфична цел 3.3. Насърчаване на предприемачеството   

Мярка 3.3.1 Създаване на 
нови форми на 
предприемачество 

Новосъздадени фирми Брой ОА 0 (2013) 10 28 29 
Професионално 
насочени младежи в 
риск от социално 
изключване и 
младежи от 
маргинализирани 
общности //ДБТ/ 

% от 
общия 
брой 
лица 

ОА 0 (2013) 20 

6,3% 
/12бр от 

общо 190 
младежи/ 

 
   10,1% 
/21 бр. от 
общо 208 
младежи/ 
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ПРИОРИТЕТ 4 ДОСТЪПНОСТ И КАЧЕСТВО НА СРЕДАТА НА ЖИВОТ  
Специфична цел 4.1 Изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща достъпност и 

по-добри условия за живот 
 

Мярка 4.1.1 Рехабилитация на 
общинска пътна и улична 
мрежа 

Дължина на 
реконструирани или 
подобрени 
общински пътища 

% от 
всички 
общински 
пътища 

ОА 54,51 (2013) 81,77 

 
59,5% 
 
/4,2 км за 
2014// 

 
60,7% 
 
/0,920 км за 
2015// 

Рехабилитирана 
улична мрежа 

% от 
цялата 
улична 
мрежа 

ОА 4,19 (2013) 10,47 

 
6,06% 
 
/5,995 км 
за 2014/ 

 
7,2% 
 
/3,595км за 
2015// 

Мярка 4.1.2 Изграждане и 
реконструкция на ВиК 
мрежата 

Подмяна на 
водоснабдителни 
тръби 

Метри 
„ВиК 
Йовковци” 
ООД 

х х 360 л.м. 

6031 л.м. 
/3125 м. 

Кесарево,1
800м. 

Камен, 
1106 от 

ВиК/ 
Население в гр. 
Стражица, 
обслужено от ПСОВ 

% ОА 0 (2013) 100 0 
 
0 

Домакинства в 
селата Камен, 
Кесарево и Сушица, 
свързани с 
канализационната 
мрежа 

% ОА 0 (2013) 100 0 

52%Камен 
58%Кесаре
во 
40%Сушиц
а 

Мярка 4.1.3 Рехабилитация на 
образователната 
инфраструктура 

Модернизирани 
физкултурни салони 
и спортни площадки 

Брой ОА 0 (2013) 4 
1 /ф.салон 

СОУ 
Камен/ 

 
0 

Училища и детски 
градини с обновена 
външна фасада  

Брой ОА 5 (2013) 8 
 
5 

 
0 

Оборудвани детски 
градини със Брой ОА 0 (2013) 4  
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съвременни 
съоръжения за игра 
и занимания 

0 0 

Мярка 4.1.4 Изграждане и 
ремонт на инфраструктура за 
спорт и свободно време 

Обновени спортни 
обекти  Брой ОА 0 (2013) 2 

0 0 

Мярка 4.1.5 Рехабилитация на 
социална и здравна 
инфраструктура и създаване 
на условия за социално 
приобщаване 

Предоставяни нови 
социални услуги в 
общността 

Брой ОА 10 (2013) 13 

10 
/Нови-ЗЖ 

и Соц. 
Включван

е/ 

 
 

10 

Потребители на 
социални услуги в 
общността 

Брой ОА 530 (2013) 795 746 
 

820 

Сключени договори 
между общината и 
доставчици на 
социални услуги 

Брой ОА 0 (2013) 3 

 
0 
 
 

 
0 

Мярка 4.1.6 Ремонт и 
модернизиране на 
техническата база в областта 
на културата 

Обновени обекти в 
областта на 
културата и 
религията 

Брой ОА 7 (2013)  15 

8 /2014 -
храм 

Сушица/ 

10 /2015 -
изложб.зал
а и зимно 

кино/ 

Мярка 4.1.7 Повишаване на 
енергийната ефективност за 
общински сгради 

Пакет мерки  Брой ОА 0 (2013) 6 1 1 

Размер на енергийни 
спестявания 

Toe (тон 
нефтен 
еквивален
т) 

ОА 3,4 (2012) Съгласно 
НПДЕЕ 

3,15(2014) 
16,23/сум
арно за 
2012,2013,
2014/ 

0,41(2015) 
16,64 
/сумарно за 
2012,2013,
2014,2015/ 

Енергоспестяващи 
мерки за улично 
осветление 

Брой ОА 0 (2013) 5 0 
 
0 

Мярка 4.1.8 Ограничаване 
влиянието на фактори с 
екологичен риск 

Разделно събрани 
твърди битови 
отпадъци 

% ОА х х 0,5 
 

0,34 

Население, 
обслужено от 
регионалното депо 

% ОА 0 (2013) 100 0 0 
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за отпадъци 
Население, ползващо 
се от мерки за 
защита от природни 
бедствия и аварии 

% от 
общото 
население 

ОА 0 (2013) 60 0 0 

Специфична цел 4.2 Подобряване облика и свързаността между населените места   

Мярка 4.2.1 Рехабилитация на 
обществени площи 

Поддържани зелени 
системи в 
населените места 

Метри ОА х х х 
 
х 

Населени места с 
обновени централни 
части и площади 

Брой ОА 0 (2013) 5 1 0 

Изградени нови 
детски и фитнес 
площадки 

Брой ОА 0 (2013) 5 
4/детски/ 2/детски/ 

Обновени и 
обезопасени 
съществуващи 
детски и фитнес 
площадки 

Брой ОА 3 (2013) 8 2/детски/ 

 
 

1/детска/ 

Мярка 4.2.2 Транспорт и 
сигурност 

Транспортни услуги Брой ОА 0 (2013) 2 2 2 

Населени места с 
осигурено 
видеонаблюдение в 
обществени зони 

Брой ОА 0 (2013)  3 0 0 

 ПРИОРИТЕТ 5 ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ И ПАРТНЬОРСТВО   
 Специфична цел 5.1 Развиване на модерна и отворена към граждани и бизнес администрация   

Мярка 5.1.1 Развитие на 
резултатно-ориентирана 
администрация 

Електронни услуги Брой ОА 0 (2013) 5 0 0 
Общински 
служители, успешно 
преминали курсове 
за подобряване на 
професионалните 

Брой ОА 25 (2013) 68 68 

 
 
 

40 
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компетентности и 
умения 
Извършени оценки 
на въздействието на 
местни нормативни 
актове 

Брой ОА 0 (2013) 5 0 0 

Мярка 5.1.2 Осигуряване на 
пространствена и материална 
основа за развитие 

Въведени в 
общинска 
администрация нови 
хардуерни и 
софтуерни продукти   

Брой ОА 0 (2013) 5 

1 
/Профил 

на 
купувача 
ППАрхим

ед/ 

1 
Уоркфлоу  

на 
Римсофт –
счетов.про

дукт 

Пространствени 
планове за развитие 
на територията 

Брой ОА 1 (2014) 2 

1 
/Концепц

ия за 
пр.разв./ 

1 
/ОУП/ 

 Специфична цел 5.2 Насърчаване на общностното развитие  на територията на база на 
сътрудничество и широко партньорство 

  

Мярка 5.2.1 Прозрачност и 
отчетност на управлението 

Проведени 
обществени 
консултации с 
местното население 

Брой ОА  0 (2013) 20 

  
6 

  
15 

Мярка 5.2.2 Сътрудничество и 
подкрепа 

Сключени договори 
на проекти, 
подадени пред МИГ 
Лясковец-Стражица 

Брой 
МИГ 
Лясковец-
Стражица 

16 (2013) 40 

25 
/13частни 
10община 
2читалища/ 

0 

Проекти, изпълнени 
в 
сътрудничество, 
повишаващи 
ефективността в 
управлението и 
общностното 
развитие 

Брой 
ОА, МИГ 
Лясковец-
Стражица 

0 (2013) 5 

1 
/Местна 

стратегия 
за 

развитие/ 

1 /с 
натрупване 
/продължа
ва Местна 
стратегия 

за 
развитие/ 

Подкрепени,  с 
общински средства, 
проекти за 

Брой ОА 0 (2013) 15 4 
 
 
0 
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разрешаване на 
местни проблеми 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Индикатори за въздействие 
 

Индикатор за въздействие Мерна единица 

Източник 
на 

информаци
я 

Базова 
стойност 

(година на 
отчитане) 

Целева 
стойност /2020 

г./ 

Стойност 
2014г. 

Стойност 
2015г. 

Стратегическа цел 1: Постигане на устойчив растеж чрез повишаване жизнеспособността на 
местната икономика 

  

Необработваеми площи % от земеделските 
площи 

ОС 
„Земеделие” 20% (2013) 15% 20% 20% 

Печалба на нефинансовите 
предприятия Хил. лв. НСИ 11 627 (2012) 17,441 23 192 /2013/ 11 764 /2014/ 

Средна годишна работна 
заплата на наетите лица по 
трудово и служебно 
правоотношение 

Лв. НСИ 6 079 (2012) 9392,6 6428 /2013/ 6919 /2014/ 

Приходи от туризъм и култура 
спрямо общите приходи в 
общинския бюджет 

% от общите 
приходи ОА 0.5 (2012) 1.5 0,05 0,05 

Стратегическа цел 2: Постигане на приобщаващ растеж чрез повишаване на заетостта, социалното 
включване и диверсификация на доходите 

  

Коефициент на безработица % Бюро по 31,9 (2012) 25,52 32,4 29,9 



 10 

Индикатор за въздействие Мерна единица 

Източник 
на 

информаци
я 

Базова 
стойност 

(година на 
отчитане) 

Целева 
стойност /2020 

г./ 

Стойност 
2014г. 

Стойност 
2015г. 

труда, гр. 
Горна 
Оряховица 

/1389бр.безраб 
средногод./ 

/1282/бр.безра
б 

средногод./ 
Заетост на икономически 
активното население /не се 
отчита от статистиката на ниво 
община/ 

% от населението на 
възраст 15-64 НСИ 41 (2011) 58  41 

2484 бр. /2013/ 

 
40 

2418 бр. 
/2014/ 

Относителен дял на лицата над 
7 години със средно и висше 
образование 

% НСИ 41,1 (2011) 65,9 41,1 (2011) 
 

41,1 (2011) 

Диверсифицирани доходи 

Вид доходи (наем, 
търговия, заплата, 
самонаето лице, 
дивиденти) 

Анкетно 
допитване 
сред 
населението 

0 (2013) 2 

- - 

Лица в риск от бедност и 
социално изключване 

% от общото 
население 

Анкетно 
допитване за 
средния 
размер на 
месечния 
доход; ОА за 
лица на 
социални 
помощи 

х - 20%  

- - 

Стратегическа цел 3: Подобряване качеството на жизнената среда, чрез балансирано развитие на 
територията, инфраструктурата и достъпността 

  

Водозагуби % 
„ВиК 
Йовковци” 
ООД 

88 % (2012) 48 % 70 % 
 

77,7 

Пътнотранспортни 
произшествия % РУ Велико 

Търново 
100% (2013) – 
/63 бр./ - 20% 133% 

/84 бр./ 
127% 

/80 бр./ 

Пречистени отпадни води 
% от всичките 
отпадни води на 
територията 

ОА х х 0 0 
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Разход на енергия за 
общински сгради %  ОА 100% (2013) 

/37 131 лв./ 70 101% 
/37 355лв./ 

100,6% 
/37 351лв./ 

Концентрации на фини 
прахови частици µg/m3 

РИОСВ 
Велико 
Търново 

х х х 
 
х 

Удовлетвореност от 
качеството на предоставяните 
услуги 

% от населението Анкетно 
допитване 0 (2013) 51% 100 % 100 % 

 
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: 
Актуализиран е състава на Работната група за отчитане на изпълнението на стратегическите документи. За 
осигуряването на ефективност и ефикасност при изпълнението на плана за наблюдение групата 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  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. 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 публикува информация за  стартиралите 
проекти и фазата на тяхното развитие. Публикувани са всички актуални стратегически документи. На сайта на 
общината се публикува и друга информация, отразяваща инициативите на общината и местното развитие. С цел 
осигуряване на публичност и прозрачност и засилване участието на гражданите на общината във вземането на 
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решения, в сайта на общината в секция „За публично обсъждане”, 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.   

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  
Изпълнението през 2015г. е на добро ниво.   


