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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Общинският план за развитие на община Севлиево в периода 2014 - 2020 г. е 

документ за стратегическо планиране на устойчиво интегрирано местно развитие, 
който е разработен в съответствие с предвижданията на Областна стратегия за развитие 
на Област Габрово за периода 2014 - 2020 г. Той е приет на 29.04. 2014 г. с Решение 
№077 на Общинския съвет на община Севлиево в съответствие с изискванията на чл.24, 
т.1 на Закона за регионалното развитие (ЗРР).

Екип от общинска администрация изготви годишен доклад за наблюдение на 
изпълнението през 2016 г. на Общинския план за развитие на Община Севлиево 2014- 
2020 г. /Приложение към настоящото предложение/.

Наблюдението на Общинският план за развитие се извършва с цел постигане на 
ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 
управлението и ресурсното осигуряване на регионалното и местното развитие. 
Докладът за наблюдение на изпълнението на Общинският план за развитие се одобрява 
от Общински съвет и се изпраща на Председателя на областния съвет за развитие.

Предвид гореизложеното, предлагам на Общинския съвет -  Севлиево да вземе 
следното

Р Е Ш Е Н И Е  :

На основание чл.21, ал.1.т 12, от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл. 24, т. 4 от Закона за регионалното развитие и чл. 91, 
ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие, Общинският 
съвет -  Севлиево:

Одобрява Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план 
за развитие на Община Севлиево за 2016 година.



ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 
НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО 2014 - 2020 Г. ПРЕЗ 2016 Г.

(Изготвен на основание Закона за регионално развитие и във връзка с чл.91 от ППЗРР)

Общинският план за развитие (ОПР) на община Севлиево за периода 2014-2020 г. е 
разработен в периода април 2013 г. - февруари 2014 г. и е приет на 29.04. 2014 г. с Решение 
№077 на Общинския съвет на община Севлиево в съответствие с изискванията на чл.24, т.1 на 
Закона за регионалното развитие (ЗРР).

При разработването на ОПР са следвани изискванията на Закона за регионално развитие 
и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР) и по-специално на чл. 
13 и чл. 34, както и на Методическите указания за разработване на Национална стратегия за 
регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за развитие на 
районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински 
планове за развитие (2014-2020), одобрени през септември 2011 г. от министъра на 
регионалното развитие и благоустройството.

Визията, определена в Общинския план за развитие, е „Севлиево -  привлекателно 
място за живеене, бизнес и туризъм”.

Стратегическите цели за развитие през периода 2014 - 2020 г. са три.
Стратегическа цел 1: Устойчиво развитие на територията на общината. 

Реализацията на тази цел е свързана със следните три приоритета:
• Устойчиво градско развитие;
• Устойчиво развитие на вторичните опорни центрове;
• Развитие на транспортна и екологична инфраструктура.

Стратегическа цел 2: Повишаване конкурентноспособността на местната 
икономика. Реализацията на тази цел е свързана с приоритетите:
• Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна иновативна 

инфраструктура;
• Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и развитие на 

туризма.
Стратегическа цел 3: Развитие на човешкия капитал и осигуряване на добро 
управление на местно ниво. Реализацията на тази цел е свързана с приоритетите:

• Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото равнище;
• Администрацията в услуга на гражданите и устойчивото местно развитие.

През 2016 година дейностите в община Севлиево се изпълнявани съгласно 
определените Стратегически и специфични цели по приоритетите.

Съгласно разпоредбите на Правилника за приложение на закона за регионалното 
развитие, отговорен за организацията на наблюдението на изпълнение на Общинския план за 
развитие е кметът на общината. В процеса на наблюдение важна роля има и общинската 
администрация, която поема отговорността за събирането, съхранението и обработката на 
статистическа и друга информация, необходима за информационното осигуряване на процеса 
на наблюдение.

5400 гр. Севлиево, пл. „Свобода” № 1, тел.:/0675/ 396 114 
факс: 3 27 73, e-mail: sevlievo@sevlievo.bg, web: www.sevlievo.bg

mailto:sevlievo@sevlievo.bg
http://www.sevlievo.bg


Събирането, обработката и архивирането на информация се осъществяваше, както
следва:
-  за състоянието и процесите в сферата на здравеопазването, социалните услуги, спорта, 

туризма и младежката политика - от отдел „ЗСДСМП” в дирекция „ХСД”;
-  за образованието и културата - от отдел „ОКЕИВ” в дирекция „ХСД”;
-  за развитието на икономиката, икономическите процеси, системите на техническата 

инфраструктура и екологията от отдел „СиР и ТЕ” в дирекция „ТСУ”;
-  за параметри или резултати от изпълнението на отделните проекти от експерти „УПРР”;
-  за наблюдение на административния капацитет от отдел „Финансово-счетоводен”;
-  за предоставянето на услуги на гражданите и бизнеса в община Севлиево - от дирекция 

„ПМДТ” и дирекция „АПО”.
Ангажирането на служителите от цитираните дирекциите направи възможно 

информационното осигуряване на процеса на наблюдение и отговорност за достоверността на 
статистическата информация в настоящия доклад.

Наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 
на община Севлиево 2014 - 2020 г. се извършва на база:

1. Наблюдение на общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в 
частност промените в социално-икономическите условия в общината;

2. Отчитане на постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 
общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;

3. Отчитане на ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за 
развитие.

4. заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Настоящия доклад е представен в два раздела:
I. Напредък по изпълнение на индикаторите, анализ и наблюдение на изпълнените дейности и 
индикатори и изводи
II. Анализ и наблюдение на изпълнените дейности и индикатори
III. Заключения

I. НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ, АНАЛИЗ И НАБЛЮДЕНИЕ 
НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИНДИКАТОРИ И ИЗВОДИ

Приоритет „Устойчиво градско развитие”
Специфична цел 1: Повишаване на енергийната ефективност и техническите
характеристики на административните сгради и жилищния сектор.
Мерки:
• Обновяване на административните сгради на държавната и общинската 

администрация
1. Намаляване на потреблението на енергия от обновените административни сгради - 

0 kWh.
2. Административни сгради с подобрени енергийни и технически характеристики - 

Обр.

• Участие в обновяване на многофамилни жилищни сгради с общински имоти
1. Намаляване на потреблението на енергия от обновените жилищни сгради -  3 170 

570 kWh/y.
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2. Жилищни сгради с подобрени енергийни характеристики - 4 бр.
3. Домакинства с подобрено енергийно потребление - 247 бр.

Специфична цел 2: Повишаване привлекателността на общинския център.
Мерки:
• Благоустрояване на физическата среда;

1. Дял на население пряко облагодетелствано от благоустроена физическа среда - 40 
%

2. Нови/рехабилитирани елементи на физическата среда - 20 бр.
3. Благоустроени паркови пространства и зони - 5 дка.
4. Ремонтирана улична мрежа - 1000 m2.
5. Реконструирани елементи на улично и парково осветление - 0 бр.

• Осигуряване на сигурността на жителите и гостите на общинския център;
1. Публични пространства с внедрени системи за видеонаблюдение -  3 500 кв.м.
2. Внедрени системи за видеонаблюдение - 1 бр.

Специфична цел 3: Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени 
услуги.
Мерки:
• Създаване на привлекателна и екологосъобразна образователна среда;

1. Дял на децата/учениците в подобрените обекти на образователната инфраструктура 
в гр. Севлиево -  20%.

2. Намаляване на потреблението на енергия от обновените обекти на образователната 
инфраструктура в гр. Севлиево -  0 MWh/година.

3. Обекти от образователната инфраструктура на гр. Севлиево с подобрени енергийни 
и технически характеристики -  0 бр.

4. Обекти от образователната инфраструктура на град Севлиево с подобрена МТБ -  3 
бр.

• Подобряване качеството на живот и насърчаване на социалното включване;
1. Лица, ползващи се от реконструираните социални жилища -  337 бр.
2. Лица, ползващи се от нововъведените социални услуги -  96 бр.
3. Реконструирани социални жилища -  0 бр.
4. Изградени обекти за насърчаване на социалното включване - 0 бр.
5. Брой лица/деца и възрастни с различни видове увреждания, самотно живеещи хора и 

др./, на които са предоставени социални услуги -  555 бр.

• Подобряване на културната инфраструктура;
1. Намаляване на потреблението на енергия от обновените обекти на културната 

инфраструктура в гр. Севлиево -  0 kWh.
2. Обекти от културната инфраструктура на гр. Севлиево с подобрени енергийни и 

технически характеристики -  0 бр.
3. Обекти от културната инфраструктура на град Севлиево с подобрена МТБ -  0 бр.

• Модернизиране на спортната и здравна инфраструктура.
1. Намаляване на потреблението на енергия от модернизираната здравна 

инфраструктура - 0 kWh.
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2. Население, ползващо подобрените здравни услуги -  30 958 бр.
3. Обекти от здравната инфраструктура с подобрени енергийни и технически 

характеристики -  0 бр.
4. Обекти от здравната инфраструктура с модернизирана МТБ -  1 бр.
5. Обекти от спортната инфраструктура с модернизирана МТБ -  1 бр.

Специфична цел 4: Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране.
Мерки:
• Разработване на устройствени планове и инвестиционни проекти за град Севлиево.

1. Дял на публичните сгради в гр. Севлиево с РЗП над 500 кв.м с извършени енергийни 
обследвания - 1 0 % .

2. Разработени инвестиционни проекти -  11 бр.
3. Площ, осигурена с устройствени планове - 0 дка.

Приоритет „Устойчиво развитие на вторични опорни центрове”

Специфична цел 1: Подобряване на качеството на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ)
Мерки:
• Изграждане на широколентова инфраструктура;

1. Дял от населението в селата с осигурен достъп до Интернет - 0 бр.
Специфична цел 2: Осигуряване на достъп на населението до основни услуги - здравни, 
социални, образователни, културни.
Мерки:
• Подобряване на инфраструктурата на детските градини и училищата;

1. Дял на децата/учениците в подобрените обекти на образователната инфраструктура в 
селата -  50,9 %.

2. Намаляване на потреблението на енергия от обновените обекти на образователната 
инфраструктура в селата -  0 kWh.

3. Обекти от образователната инфраструктура в селата с подобрени енергийни и 
технически характеристики - 0 бр.

4. Обекти от образователната инфраструктура в селата с подобрена МТБ - 5 бр.

• Подобряване на социалната инфраструктура;
1. Лица в селата, ползващи се от обновените социални услуги -219 бр.
2. Подобрени обекти за социалните услуги в селата - 5 бр.

• Подобряване на културната инфраструктура;
1. Намаляване на потреблението на енергия от обновените обекти на културната 

инфраструктура в селата - 0 kWh.
2. Обекти от културната инфраструктура в селата с подобрени енергийни и технически 

характеристики -  4 бр.
3. Обекти от културната инфраструктура в селата с подобрена МТБ - 2 бр.

Специфична цел 3: Осигуряване на качествена жизнена среда.
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Мерки:
• Подобряване на облика на селата;

1. Дял на население, пряко облагодетелствано от подобрената жизнена среда в селата -  
0%.

2. Рехабилитирани публични пространства в селата - 0 кв.м.
3. Рехабилитирана улична инфраструктура в селата -  250 m2 .

Специфична цел 4: Подобряване на проектната готовност.
Мерки:
• Осигуряване на инвестиционното проектиране;

1. Дял на публични сгради в селата с РЗП над 500 кв.м с извършени енергийни 
обследвания - 5 %.

2. Разработени инвестиционни проекти - 1 бр.

Приоритет „Развитие на транепортната и екологична инфраструктура”
Специфична цел 1: Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център 
Мерки:

•  Рехабилитация на общинската пътна мрежа и съоръжения;
1. Население, ползващо ремонтирана пътна мрежа - 6000 бр.
2. Дял на населението с подобрена свързаност с общинския център - 45 %.
3. Дължина на ремонтирани общински пътища -  2 200 м.
4. Ремонтирани пътни съоръжения -  1 бр.

Специфична цел 2: Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното 
разнообразие.
Мерки:
• Рехабилитация на инфраструктура за водоснабдяване;

1. Дял на населението с подобрено водоснабдяване -  1.8 %.
2. Брой новоизградени източници за питейна вода -  0 бр.
3. Рехабилитирана/разширена водопроводна мрежа -  2916 метра.

• Изграждане и рехабилитация на канализационна инфраструктура;
1. Рехабилитирана/разширена канализационна мрежа -110 метра.
2. Населени места с рехабилитирана канализационна инфраструктура - 1 бр.

• Изграждане на инфраструктура в сектор Отпадъци;
1. Население, възползващо се от новоизградена инфраструктура за управление на разделно 

събрани отпадъци - 0 бр.
2. Брой и площ на закрити и рекултивирани нерегламентирани сметища - ббр. / 4.8 дка.
3. Брой новоизградени инсталации за управление на отпадъци - 0 бр.

• Подобряване на инфраструктурата за превенция на риска от наводнения и свлачища;
1. Население, облагодетелствано от мерки за превенция от наводнения и свлачища -  3 000 

бр.
2. Укрепени площи срещу свлачищни процеси -  250 кв.м.

• Изготвяне и актуализиране на планове за защита и управление на 33 и ЗТ.
1. Площ на защитени територии с разработен план за управление - 0 дка.
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Приоритет „Развитие на високопроизводителна индустриални база и модерна 
иновативна инфраструктура”

Специфична цел 1: Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и 
среден бизнес.
Мерки:
• Развитие на инфраструктурата на индустриалните зони.

1. Фирми, възползващи се от изградената инфраструктура - 0 бр.
2. Площ индустриални зони с новоизградена инфраструктура -  0 дка

Специфична цел 2: Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес 
Мерки:
• Повишаване на качеството на предоставяните услуги на бизнеса.

1. Нововъведени общински услуги за бизнеса - 0 бр.
2. Подобрени общински услуги за бизнеса - 0 бр.

Приоритет „Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и 
развитие на туризма“
Специфична цел 1: Насърчаване развитието на местния туризъм 
Мерки:
• Инвестиции в инфраструктура за туризъм и отдих;

1. Туристически обекти с подобрен достъп - 0 бр.
2. Посещения на подобрените туристически обекти -  0 бр.

Приоритет „Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото 
равнище“
Специфична цел 1: Постигане на социално сближаване и включване 
Мерки:
• Постигане на социално сближаване чрез осигуряване на заетост;

1. Население, включено в проектите за временна заетост - 51 бр.
2. Създадени работни места в социалното предприятие -  0 бр.

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

1. Информационни кампании за промоция на здраве и профилактика - 0 бр.

Приоритет „Администрацията в услуга на гражданите и устойчиво местно развитие“ 
Специфична цел 1: Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги 
Мерки:
• Подобряване управлението на процесите и дейностите в общинската администрация.

1. Степен на въвеждане на електронното управление - 0 %.
2. Административни услуги, предоставяни по електронен път - 5 бр.
3. Обучения, свързани с въвеждането на електронното управление -  0 бр.
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4. Обучени служители във връзка с въвеждането на електронното управление - 0 
бр.

Специфична цел 2: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за 
местно развитие.
Мерки:
• Усъвършенстване на капацитета за разработване и изпълнение на политики за 

местно развитие;
1. Успеваемост на кандидатстванията за финансиране (одобрени проектни 
предложение/подадени проектни предложение) - 85 % .

2. Обучения за усъвършенстване на капацитета - 6 бр.
3. Обучени служители на общинската администрация - 24 бр.

• Мониторинг и контрол на изпълнението на общински политики за местно развитие.
1. Извършени оценки - 0 бр.

II. АНАЛИЗ И НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И
ИНДИКАТОРИ

От така представяната информация на индикаторите по приоритети, цели и мерки и 
направения сравнителен анализ на планираните дейности и инвестиции, може да се направи 
следното обобщение, което характеризира и цялостно изпълнение на Общински план за 
развитие на община Севлиево за 2016 г.

Приоритет „Устойчиво градско развитие”

Специфична цел 1: Повишаване на енергийната ефективност и техническите
характеристики на административните сгради и жилищния сектор.

За периода на доклада се отчита частично 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. Санирани и обновени са четири жилищни 
сгради, като потреблението на енергия е намалено с 3 170 570 kWh/y.

През 2016 г. община Севлиево започна изпълнението на три проектни предложения за 
въвеждане на мерки за енергийна ефективност по Оперативна програма „Региони в растеж“ 
2014 -  2020 г., като постигнатите резултати и изпълнени индикатори ще се отчетат през 2017 г. 
и 2018 г.

Специфична цел 2: Повишаване привлекателността на общинския център.

Констатира се частично изпълнение на планираните индикатори, като са благоустроени 
близо 5 декара парково пространство в градски паркове. Рехабилитрани и с изцяло подмемени 
съоръжения са 6 детски площадки, бяха изградени 12 автобусни спирки, както и художествени 
фигури в централна градска част. От планираните 17 км ремонтни дейности на улична мрежа 
за периода 2014-20 през 2016 г. са ремонтирани 1000 км.
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През 2016 г. е разширена съществуващата системата за видеонаблюдение и контрол в 
град Севлиево, като са монтирани 33 бр. наблюдателни постове.

Специфична цел 3: Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни обществени 
услуги.

По отношение на специфична цел 3 и мерките, насочени към образователна среда в 
общинския център, се отчита подобрение на материално техническата база в 3 звена на 
образователната инфраструктура -  ДГ „Пролет“ 1 -  монтаж на окачен таван в цялата сграда и 
ремонт на кухненски блок; ДГ „Слънце“ 2 -  частичен емонт на покрива, ремонт на 
санитарните помещения и подмяна на върешна докграма и врати; ДГ „Прилет“ 2 -  изграждане 
на външна ограда.

За изпълнение на индикатора за намаляване на потреблението на енергия от 
обновените обекти на образователната инфраструктура не се отчита напредък през 2016 г., 
поради това, че всички сгради на образователната инфраструктура са обект на проект 
„Енергийна ефективност на образователната инфраструктура в град Севлиево“.

По отношение на мерките, насочени към подобряване качеството на живот и 
насърчаване на социалното включване, се констатира, че през 2016 г. в Домашен социален 
патронаж са извършени ремонти на автомобилите (на стойност 3519,00 лв.) и е извършено 
вътрешно преграждане в кухнята с дограма на стойност 1160 лв. Всичко на обща стойност 
4679 лв. В Комплекса за социални услуги включващ Дневен център за деца с увреждания, 
Център за обществена подкрепа и Наблюдавано жилище са ремонтирани баните и санитарните 
възли, като в Дневния център е извършен ремонт на площадката в центъра и са вложени 
средства на стойност 1500 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 ОП РЧР 2014 - 2020, като общата стойност на проекта е 557 135,96 лв. В 
ЦНСТДМУ е закупен автомобил, микробус на стойност 15967 лв., извършен му е ремонт на 
стойност 1050 лв. В Центъра е поставена вътрешна дограма между кухнята и дневната на 
стойност 800 лв. В ЦНСТДМ е закупен автомобил на стойност 11500 лв. и му е извършен 
ремонт на стойност 4069 лв.

През 2016 г. общият брой на потребителите обхванати от услугите "Личен асистент" и 
"Социален асистент" са 96 по схемата "Независим живот" Проекта е на стойност 499 970. 21 
лв.и ще приключи в края на 2017 г.

През 2016 г. не се отчита изпълнение на нито един от приетите индикатори по мярката 
за подобряване на културната инфраструктура, т.к. за изпълнение на дейностите е предвидено 
финансиране от оперативни програми, а перз 2016 няма стартирали такива.

За изпълнение на мярката за подобряване на здравните услуги през 2016 г. са 
подпомогнати 14 двойки с репродуктивни проблеми и 5 лица в терминален стадий, настанени в 
Регионален хоспис - гр. Дряново, средства от общинския бюджет.

През 2016г. за ремонтни дейности на зала „Дан Колов” и мултифункционално игрище в 
„Борова гора” са изразходени 33 114.03 лв., в това число влиза сумата от 29 690 лв. вложена за 
реновиране на мултифункционалното игрище в „Борова гора”. През 2016 г. за ремонтни 
дейности на стадион „Раковски” и ДЮШФ парк „Черничките” са изразходени 6 662.81 лв.

Специфична цел 4: Осигуряване на устройственото планиране и инвестиционното 
проектиране.

През 2016 г. са извършени енергийни и технически обследвания на единадесет 
публични сгради с РЗП над 500 кв.м, които представляват 70% от сградите, подлежащи на
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обследване. От целевата стойност на индикатора за целия период на действие на ОПР - 15 бр. 
инвестиционни проекти са изготвени 11 проекта.

Приоритет „Устойчиво развитие на вторични опорни центрове”

Специфична цел 1: Подобряване на качеството на информационните и
комуникационните технологии (ИКТ)

Мярката по 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 на доклада не се отчита изпълнение на 
планирани инвестиции за увеличаване броя на населението с безплатен интернет достъп.

Специфична цел 2: Осигуряване на достъп на населението до основни услуги - здравни, 
социални, образователни, културни.

По отношение на специфична цел 2 и мерките за подобряване на инфраструктурата на 
детските градини и училища се констатира изпълнение единствено на индикатора по 
отношение на подобряване на МТБ, в пет сгради на ЦДГ "Мечо Пух" - база село Душево; база 
село Градница; база село Добромирка; база село Крамолин; база село Батошево. Извърешен е 
ремонт на отоплителна инсталация, подмяна на дограма и врати и боядисване.

Планираните дейности в ОПР-14-20 за изпълнение по тази мярка планират по мащабни 
проекти с източник на финансиране ПРСР за периода 2017-2020, като реализираните 
инвестиции ще доведат до изпълнение на планирание индикатори.

Останалите индикатори, касаещи енергийното обновяване на образователната 
инфраструктура, не са обект на наблюдение през периода на доклада за 2016г.

По отношение на мярката, касаеща „Подобряване на социалната инфраструктура“ във 
вторичните опорни центрове, също се отчита изпълнение в 4 от заведенията- ДСХ с ОЛБ с. 
Стоките, ДВУИ - с.Батошево, ЦНСТ-1 и 2 - с.Батошево, ЦНСТ -  1 и 2 -  с. Столът 
предоставящи социални услуги за социално включване, са извършени основни и текущи 
ремонти на МТБ на обща стойност 85 525,35 лв. От подобрената среда в социалните заведения 
се възползват 219 лица.

По мярка „Подобряване на културната инфраструктура“ на специфична цел 2 не се 
наблюдава изпълнение на индикатора по отношение на енергийни и технически 
характеристики и подобрена МТБ през 2016 г.

Специфична цел 3: Осигуряване на качествена жизнена среда.

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. Всички дейности, с изключение на текущи ремонти на 
уличната мрежа в селата, са планирани да стартират през 2017 г. с финансиране от ПРСР 2014 - 
2020. Въпреки това през 2016 г. може да се отчете частично изпълнение на планираните 
индикатори за рехабилитирана 250 m2 улична мрежа.

Специфична цел 4: Подобряване на проектната готовност.
По отношение на планираните дейности по Специфична цел 4 „Подобряване на 

проектната готовност“ се отчита частичноизпълнение на дейности по инвестиционно
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проектиране на обекти във вторичните опорни центрове -  изготвен е инвестиционен проект за 
ремонт и реконструкция на ОУ „В- Левски“ -  с. Шумата.

Приоритет „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура”

Специфична цел 1: Подобряване на мобилността и свързаността с общинския център
Приоритет „Развитие на транспортната и екологична инфраструктура” обхваща 

наблюдение на реализираните инициативи, проекти и инвестиции на територията на цялата 
община. По отношение на Специфична цел 1 е планирана една мярка като в периода на 
наблюдение на изпълнението, а именно 2016 г. са реализирани индикаторите по изпълнение на 
ремонти на пътни съоръжения. В периода на доклада са ремонтирани 2 200 м общински 
пътища и 1 бр. пътни съоръжения.

Специфична цел 2: Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното 
разнообразие.

По отношение на петте мерки, свързани с опазване на околната среда и запазване на 
биологичното разнообразие, направеното наблюдение отчита 5,5% изпълнение на индикатора 
за рехабилитация на инфраструктурата за водоснабдяване, което засяга 1,8% от населението на 
територията на общината. Рехабилитираната и разширена водопроводна мрежа е 2 916 м., като 
дялът на насление с подобрено водоснабдяване е близо 2%. Рехабилитираната канализационна 
мрежа е 110 метра.

В сектор отпъдаци се отчита изпълнение на индикатора за закриване и рекултивиране 
на нергламентирани сметища, като през 2016 г. 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. 
Целевата стойност на индикатора не е посочена, поради което се приема, че планирания 
индикатор е изпълнен.

За дейностите по превенция на риска от свлачища и наводнения също не е планирана 
целева стойност, но са реализирани дейности по укрепване на свлачище в местността около с. 
Градница с площ около 250 m 2 .

За периода на доклада не е отчетено изпълнение на индикаторите за изграждане на нови 
водоизточници, изграждане на инсталации за разделно събиране на отпадъците и 
актуализиране на планове за защита и управление на 33 и ЗТ. Целевите стойности на 
цитираните индикатори са планирани за изпълнение в периода 2017-2020 г.

Приоритет „Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна 
иновативна инфраструктура”

Специфична цел 1: Насърчаване на предприемачеството и развитието на малкия и 
среден бизнес.
Специфична цел 2: Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за местния бизнес

По приоритет „Развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна 
иновативна инфраструктура” не се отчита изпълнение през 2016 г.

Приоритет „Популяризиране на културно-историческото и природно наследство и 
развитие на туризма“
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Специфична цел 1: Насърчаване развитието на местния туризъм

По отношение на приоритет „Популяризиране на културно-историческото и природно 
наследство и развитие на туризма“ се отчита нарастване на туристическия поток през 2016 г.

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

Специфична цел 1: Постигане на социално сближаване и включване

По приоритет „Осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на жизненото 
равнище“ е идентифицирана една специфична цел. В наблюдавания период се отчита 
изпълнение единствено на индикатора, касаещ население, включено в проекти за временна 
заетост. През 2016 г. по проекти „Старт в кариерата“, „Шанс за работа“, ОСПОЗ са били наети 
51 лица. 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. 
Останалите индикатори по приоритета не са обект на наблюдение през 2016 г.

Приоритет „Администрацията в услуга на гражданите и устойчиво местно развитие“ 

Специфична цел 1: Осигуряване на качествени и достъпни обществени услуги

По специфична цел 1 на Приоритет „Администрацията в услуга на гражданите и 
устойчиво местно развитие“ се наблюдава изпълнение на индикатора, свързан с въвеждането 
на административни услуги, предоставяни по електронен път. През 2016 г. не са въвеждани 
нови услуги. През 2016 г. се предлагат: 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 14-20 и тяхното изпълнение ще доведе до над 
100% изпълнение на индикатора.

Останалите индикатори по мярката не са обект на наблюдение през 2016г.

Специфична цел 2: Подобряване на процеса на разработване и прилагане на политики за 
местно развитие.

Тази специфична цел изисква изпълнение на дейности по усъвършенстване на 
капацитета за разработване и изпълнение на политики за местно развитие и отчита 
успеваемоста на кандидатстванията за финансиране и резултатите проведени обучения в 
общинска администрация. През 2016 г. са разработени 8 проекта и всички са одобрени за 
финансиране, този резултат представлява 100% изпълнение на целевия индикатор за периода 
на доклада.

По отношение на обучения за усъвършенстване на капацитета през 2015 г. са обучени 
24 служители.

По отношение на индикатора за извършени оценки във връзка с контрола на изпълнение 
на общински политики не се отчитат дейности, т.к. същият е предвиден в периода на оценка на 
ОПР, а именно 2017-2020 г.

11



III. ЗАКЛЮЧЕНИЯ
От направения по - горе анализ следва извода, че Общинска администрация - Севлиево 

е изпълнила в определена степен предвидените дейности и инвестиции, които са довели до 
изпълнението на целевите стойности на поставените индикатори за 2016 г. По голямата част от 
дейностите, предвидени в Общинския план за развитие, са предвидени за реализация в периода 
след 2016 г., въпреки това общинската администрация е реализирала значително изпълнение 
на дейности и инвестиции, които са довели и до съществено финансово изпълнение.
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