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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

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 ..… 2014 г. с
Решение на Oбщинския 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
развитие1 и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие2 (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.
Процесът на разработване включва следните етапи:
- Подготовка и набиране на информация – провеждане на работни срещи,
идентифициране на източниците на информация, съответно лица и процедури за
осигуряване на тази информация. Осигуряване на информация от официалните
източници Национален статистически институт (НСИ), Агенция по заетостта (АЗ),
действащи общински програми;
- Преглед на актуалните стратегически документи и местните секторни политики;
- Обработка и анализ – набраната първична информация e проверена за наличие на
технически грешки или логически несъответствия, обработена, обобщена и
анализирана; изготвени са таблици и графики. За да се осигури надеждно, актуално и
полезно проследяване на съществуващите тенденции и настъпилите промени на
територията при сравненията и анализа са използвани данни за периода от 2007 г. до
2011 г.;
- Изготвяне на актуализиран социално – икономически профил на база анализа на
набраната информация;
- Идентифициране на силните и слаби страни, възможностите и заплахите (SWOTанализ) пред устойчивото местно развитие;
- Разработване на стратегическата рамка за развитие на общината – формулиране на
визия, цели и приоритети за развитие за общината в съответствие с националните
цели и приоритети, заложени в Националната стратегия за регионално развитие
2012-2022 г., Регионалния план за развитие на СЦР за периода 2014-2020 г.,
Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г., както и целите и

1

Обн., ДВ, бр. 50 от 30.05.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., доп., бр. 47 от 23.06.2009 г., в сила от 23.06.2009 г., изм., бр.
82 от 16.10.2009 г., в сила от 16.10.2009 г., бр. 93 от 24.11.2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. и доп., бр. 82 от
26.10.2012 г., в сила от 26.11.2012 г., изм. ДВ. бр.66 от 26 Юли 2013г.
2

Приет с ПМС № 216 от 2.09.2008 г., обн., ДВ, бр. 80 от 12.09.2008 г., в сила от 31.08.2008 г., изм., бр. 93 от 24.11.2009
г., в сила от 24.11.2009 г., бр. 5 от 19.01.2010 г.)
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приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика за програмния период
2014-2020 г. и целите на Стратегията “Европа 2020”;
- Разработване на Програма за изпълнение на плана с конкретни проекти, финансови
ресурси и отговорни звена;
- Разработване на Индикативна финансова таблица, обобщаваща необходимите
ресурси за изпълнение на плана;
- Разработване на система от индикатори за наблюдение на изпълнението на плана;
- Дефиниране на необходимите действия по наблюдение, оценка и актуализация на
плана;
- Консултиране със заинтересованите страни
членовете на Общинския съвет;

- Възложителя, с населението и с

ОПР е съобразен със следните документи:
1) Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода
2012-2022 г., приета с Решение на Министерски съвет № 696/24.08.2012 г.;
2) Регионален план за развитие на СЦР за периода 2014г.-2020г., приет с Решение
на МС № 461 / 01.08.2013 г.
3) Областна стратегия за развитие на Област Габрово за периода 2014 - 2020 г.;
4) Проект на Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.“;
5) Проект на Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.;
6) Проект на Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.“;
7) Проект на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020 г.“;
8) Актуализиран документ за изпълнение 2008 – 2013 г. на Общински план за
развитие на община Севлиево 2005 – 2013 г., май 2010;
9) Междинна оценка за реализацията на Общинския план за развитие на община
Севлиево (2005 - 2013 г.);
10) Годишни доклади за изпълнението на ОПР на община Севлиево 2008 – 2013г.;
11) Програма за опазване на околната среда на Община Севлиево;
12) Програма за намаляване нивата на замърсяване на атмосферния въздух в
гр.Севлиево 2012 – 2014г.
13) Областен план за енергийна ефективност на област Габрово 2011-2020 г.
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2.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА/ ПРОФИЛ НА ОБЩИНАТА

Община Севлиево се намира в Централна Северна България, на площ от 963,8 км2
и е най-голяма в Габровска област. В територията на общината попадат части от
Дунавската равнина и Предбалкана, както и най-високите планински масиви на Средна
Стара планина. Северната част на общината е разположена върху Севлиевските (583 м
– вр.Гюнето), Микренските височини (802 м – вр. Кръста) и южните склонове на
Деветашкото плато, а най-южната част на Община Севлиево е разположена по
стръмните склонове на Централна Стара планина до кота 1970,8 м (връх Росоватец-найвисока надморска височина).
В природно отношение
се открояват две зони, северна
– равнинна и южна –
полупланинска и планинска.
Централната
част
на
общината е разположена в
Севлиевското
котловинно
поле, което има площ около
400 км2 и надморска височина
200 – 220 м.
Територията
общината
попада
водосбора на р. Росица.

на
във

Община
Севлиево
граничи с 11 общини и 4
административни области. На
север общината граничи с
общините Ловеч, Летница,
Сухиндол и Павликени. На
изток
община
Севлиево
граничи с общините В.
Търново, Дряново и Габрово.
Западната административна
граница
отделя
община
Севлиево от общините Ловеч,
Троян и Априлци. Южната
граница на община Севлиево преминава по билото на Стара планина, като я отделя от
община Павел Баня и община Казанлък /Южен централен район за планиране/.
Границата се пресича от два старопланински проходи - Химитлийски /пътека/ и
Русалийски. В тези граници община Севлиево съставлява 47.72% от територията на
Габровска област и 5.3% от територията на Северния Централен район за планиране.
В община Севлиево има 45 села и 1 град, очертани в границите на селищните
застроителни регулации. Селската инфраструктура в общината включва едноетажни и
двуетажни сгради, с изградени пътища до тях. Поради демографска миграция към
гр.Севлиево част от сградния фонд в селата е обезлюден. От всичките 45 села, 10 са с
население над 500 души и със социални функции – с.Ряховците, с.П. Славейков,
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с.Градница, с.Сенник, с.Добромирка, с.Горна Росица, с.Кормянско, с.Душево,
с.Батошево, с.Крушево.
Град Севлиево е обособен административен и общински център, който в голямата
си част е разположен на левия бряг на р. Росица, върху равнинен терен в центъра на
Севлиевската котловина.
По-голямата част от територията на общината попада в умерено континенталната
климатична област. Само южната по-висока част от територията се отнася към
планинската климатична област.
Съгласно предложената в „Социално-икономически анализ за нуждите на
Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.” Етап 2 –
Фокусиране на анализа”3 класификация, община Севлиево попада в две от основните
класификации на типове общини, а именно община със селски и планински характер.
Показателите, използвани за определянето на мястото на общината в тези групи, я
определят като селска община от втора група (с оценки между средната за страната и
средната за специфичната територия) и планинска община от трета група (с оценки
между средната за специфичната територия и прага на критичност за тази група
общини).
Според Националната концепция за пространствено развитие, Севлиево е
класифициран като град от ниво 4 (малки градове с микрорегионално значение за
територията на групи общини), който обаче показва известни възможности при
подходящо бъдещо развитие и евентуално стимулиране да премине в 3 - то ниво, а при
отсъствие на такива стимули - да остане в 4 - то ниво.

изготвен в рамките на проект “Разработване на социално-икономически анализ за нуждите на
Оперативна програма „Регионално развитие” за периода 2014-2020 г.”
3
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3.
3.1.

СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
СТРУКТУРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ СУБЕКТИ В ОБЩИНАТА

Анализът на работещите предприятия на територията на общината в периода 2007
г. – 2011 г. показва преобладаващ дял на микропредприятията, който за периода се е
увеличил от 87.20% до 88.71%. С около един процент (от 9.70% на 8.76%) намалява
делът на малките предприятия. Средните предприятия почти не променят дела си
(2.60% през 2007г., съответно 2.70% през 2011г.), като съставляват 2,70% от общия
брой на предприятията на територията на общината. Делът на големите предприятия е
около половин процент. Данните показват макар и незначително намаляване на дела им
през 2008 г. (от 0.50% през 2007 г. на 0.40% през 2008 г.), запазване на процента до
2010 г., след което незначително нарастване до 0.46% през 2011 г. – под стойността за
2007 г.
Диаграма 1 Дял на предприятията

100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
2007

Микро до 9 заети

2008

2009

2010

2011

2007
2008
2009
2010
2011
87.20% 88.00% 88.70% 88.80% 88.71%

Малки от 10 до 49

9.70%

9.40%

8.60%

8.60%

8.76%

Средни от 50 до 249

2.60%

2.10%

2.20%

2.20%

2.70%

Големи над 250

0.50%

0.40%

0.40%

0.40%

0.46%

Източник: НСИ

Таблица 1 Дял на предприятията по сектори от икономически дейности
Търговия

2007
2008

43.50%
42.40%

Преработваща Транспорт,
промишленост складиране и
пощи
15.50%
13.80%

Хотелиерство и
Селско,
ресторантьорство горско и
рибно
стопанство
9.00%
7.50%
5.80%
8.60%
7.40%
5.80%
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Търговия

2009
2010
2011

Преработваща Транспорт,
промишленост складиране и
пощи

42.10%
41.90%
39.60%

13.70%
13.40%
13.60%

Операции с
недвижими
имоти
2007
2008
2009
2010
2011

6.00%
2.50%
2.50%
2.50%
2.92%

Хотелиерство и
Селско,
ресторантьорство горско и
рибно
стопанство
8.60%
7.30%
5.80%
8.10%
7.30%
5.80%
8.83%
7.76%
6.53%

Хуманно
Строителство Образование
здравеопазване
и социални
дейности
4.22%
4.00%
0.70%
4.22%
4.00%
0.80%
4.22%
4.00%
0.50%
4.22%
4.00%
0.80%
4.22%
2.92%
0.77%
Източник: НСИ

Най-голям дял в разпределението на предприятията по сектори имат
предприятията, свързани с търговията, следвани от тези в сферата на преработващата
промишленост, в сферата на транспорта, в сферата на ресторантьорството и
хотелиерството и в сферата на горското, селско и рибно стопанство. Предприятията в
сферата на операциите с недвижими имоти, хуманното здравеопазване и социалната
работа, строителството и образованието заемат дял, по-малък от 5%.
Най-значителен относителен спад бележи сектора на операциите с недвижими
имоти, следван от този на строителството, на преработващата промишленост, на
търговията и на транспорта, складиране и пощи. Макар и малък ръст бележат секторите
на селското, горско и рибно стопанство, на образованието и на хотелиерството и
ресторантьорство. Няма промяна в сектора на хуманното здравеопазване и социалната
работа.
3.2.

ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ ПО СЕКТОРИ ОТ ИКОНОМИЧЕСКИ
ДЕЙНОСТИ И ГОЛЕМИНА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

3.2.1.

Брутна продукция

Анализът на разпределението на брутната продукция, произведена в община
Севлиево, според големината на предприятията за периода 2007 г. – 2011 г. налага
следния извод - въпреки малкия дял на големите предприятия в броя фирми в
общината, именно те са тези, които създават най-голям обем продукция – 57.30% за
2011 г., следвани от средните предприятия (22.53%), малките (13.75%) и
микропредприятията (6.42%).

13

Диаграма 2 Разпределение на брутната продукция по видове предприятия

Източник: НСИ
3.2.2.

Нетни приходи от продажби

Нетните приходи от продажби на човек от населението за община Севлиево за
периода от 2007 – 2011 г. следват общата тенденция за страната, но стойностите им са с
няколко пункта над средното за страната, с изключение на 2009 г. През 2010 г. обаче,
стойността надхвърля, макар и с малко, стойността през 2007 г.. След тази година
стойностите нарастват.
Диаграма 3 Нетни приходи от продажби на човек от населението в хиляди лева

Източник: НСИ
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Разпределението на НПП по сектори от икономически дейности за периода 2006 –
2011 г. показва, че най-голям дял от НПП реализира сектор Преработваща
промишленост, следван от сектори Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети,
Други дейности, Строителство, Хотелиерство и ресторантьорство. След 2009 г.
наблюдаваните сектори (с изключение на сектор Строителство) бележат ръст – найзначителен за сектор Други дейности и най-нисък за сектор Хотелиерство и
ресторантьорство. В сектор Строителство се наблюдава спад.
Диаграма 4 Нетни приходи от продажба по сектори от икономически дейности в
хиляди лева

Източник: НСИ
3.2.3.

Разходи за придобиване на ДМА

Разходите за придобиване на ДМА бележат спад в периода 2007 г. - 2010 г., като
най-съществен е той през 2010 г. – разходите са едва 53% от тези през 2007 г. След
2010 г. обаче се наблюдава повишение от 14.76%.
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Диаграма 5 Разходи на предприятията за придобиване на ДМА - в хиляди лева

Източник: НСИ
3.2.4.

Средно годишна работна заплата

За целия наблюдаван период 2007 г. – 2011 г. средната годишна работна заплата в
община Севлиево остава по-висока от средните стойности за област Габрово и за
страната (без 2011 г.). Очертава се трайна тенденция на намаляване на темпа на растеж
спрямо размера на заплатата за областта, а по отношение на страната намаляването е
по-осезателно, като през 2011 г. се наблюдава дори изоставане.
Диаграма 6 Равнище на средна годишна работна заплата

Източник: НСИ
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Средногодишната заплата по сектори в община Севлиево е най-висока в
секторите Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива (12 036 лв.), Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; Далекосъобщения (10 768лв.), Операции с недвижими имоти ( 10
602 лв.).
Най-ниска е средногодишната заплата в секторите Образование (3 016 лв.),
Хотелиерство и ресторантьорство (4 605 лв.), Търговия (4 695 лв.) и Административни
и спомагателни дейности (4 795 лв.).
Диаграма 7 Средна годишна работна заплата по икономически сектори

Източник: НСИ
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Производство и разпределение на електрическа и топлинна
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3.2.5.

Заети лица
Диаграма 8 Заети лица в предприятията
Структура

Динамика в нивото на заетост

Източник: НСИ
Структурата на заетите лица в община Севлиево, разпределени по големина на
предприятията, за периода 2006 – 2011 г. показва, че най-много жители на общината са
заети в големите предприятия, следвани от средните, малките и микропредприятията. В
наблюдавания период заетостта намалява във всички предприятия, като най-висок е
дела в средните предприятия, а най-нисък в микропредприятията.
Структурата на заетите лица, разпределени по икономически сектори, показва, че
най-голям е дела на заетите в сферата на преработващата промишленост - три пъти
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повече от заетите в сектор Други дейности и четири и половина пъти повече от заетите
в сектор Търговия. Заетите в сектор Строителство и сектор Хотелиерство и
ресторантьорство, дори взети заедно, са значително по-малко от водещите три сектора.
За разглеждания период най-голям спад в нивото на заетост се наблюдава в сектор
Строителство (31.15%), следван от сектор Хотелиерство и ресторантьорство (30.32%),
сектор Преработваща промишленост (16.64%).
Таблица 2 Заети лица по икономически сектори

2007
2008
2009
2010
2011

Преработва
Други
Търговия
Хотелиерство и Строителство
ща
дейности
ресторантьорст
промишлено
во
ст
9044
2470
1990
442
366
8719
2417
2143
457
363
7443
2379
2149
417
403
7399
2458
1980
397
303
7539
2302
1794
308
252
Източник: АЗ

Въпреки че е почти два пъти под средната за страната, тенденцията за равнището
на безработица за община Севлиево следва тенденцията на национално ниво – спад до
2008 г. и нарастване от 2008 г. до настоящия етап, в който размерана безработицата в
общината е 6,70%, при средна за страната 10,10%.
Диаграма 9 Равнище на безработицата

Източник: АЗ
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След поддържане на относително близки стойности за периода 2002 г. – 2007 г.,
делът на регистрираните в бюрата по труда продължително безработни лица над 1
година пада рязко от 46,1% през 2007 г. до 15,8% през 2009 г., след което започва
плавно да расте до 20,5% през 2011 г.
Аналогична е тенденцията както при регистрираните безработни младежи до 24 г.
и до 29 г., така и при средногодишното равнище на безработица. Регистрираните
безработни младежи до 24 г., след спад от 2006 г. от 17,1% до 11,1%, започват плавно
да увеличават дела си и достигат до 15,9% през 2011 г. При регистрираните безработни
младежи до 29 г. този дял е 10,5% през 2011 г., а средно годишното равнище на
безработица от едва 2,7% през 2008 г. достига до 6,7% през 2011 г.
3.3.

ТУРИЗЪМ

На територията на общината са обособени две зони за развитие на туризма северна, която обхваща равнинната част от общината, и южна – планинска зона, която
обхваща северния склон на Стара планина.
Южна зона
Част от населените места в южната планинска част на общината - с.Кръвеник, с.
Стоките, с.Табашко и с.Батошево попадат в зоната на Национален парк Централен
Балкан и бъдещото развитие на туризма в тази част на общината е необходимо да се
съобрази със стратегията за развитие на устойчив туризъм в парка. Характерно за
посочените населени места е липсата на развити туристически дейности и услуги,
които противоречат на принципите на устойчивото развитие. Предлаганите към
момента туристически продукти и услуги са свързани с уникалните природни
дадености и културната идентичност на региона. Националният парк Централен Балкан
е част от мрежата PAN PARKS и от европейската екологична мрежа Натура 2000.
Северната част на парка е особено привлекателна за туристите. Тя е известна като
Балканската „Света гора”, тъй като тук са разположени много манастири и църкви. На
територията на Националния парк Централен Балкан са разположени уникални за
страната и Европа растителни и животински видове и хабитати.
На 30 километра източно от Севлиево се намира местността “Лъгът”, удобен
изходен пункт към старопланинския първенец връх Ботев и към хижа Мазалат. Тази
местност попада на територията на Държавна дивечовъдна станция “Росица”, която се
явява притегателен център за международен ловен туризъм. В местността има
възможности за подборен отстрел на благородни елени, сърни, глигани, както и за
конна езда.
Туристическите обекти и услуги, предлагани на територията на община
Севлиево, биха могли да са част от туристически продукти, които обхващат и други
територии в съседни общини, които също попадат в обхвата на националния парк. В
тази връзка може да се посочи, че 16 от туристическите маршрути в парка са в
северната част на парка.
Проучванията във връзка с бъдещето на парка показват, че туризмът е
приоритетен отрасъл за всички общини, чиито територии попадат в териториалния му
обхват.
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Развитият към момента туристически бизнес в южната част на общината се
характеризира като дребен и среден, тъй като местата за настаняване имат малък
капацитет, като категоризацията на обектите е от 1 до 3 звезди.
По Програмата за развитие на селските райони се изграждат къщи за гости в
селата Валевци, Ловни дол и Бариево.
Северна зона
Зоната обхваща централната равнинна и северната хълмиста част на общината,
която включва град Севлиево, крепостта Хоталич и други места за туризъм, които са
разположени в непосредствена близост до първокласния път София - В.Търново Варна.
С финансовата подкрепа на ЕФРР чрез ОПРР:
-

е изпълен проект „Осигуряване на достъп и социализация на средновековен град
и крепост „Хоталич” община Севлиево” на обща стойност от 4 239 783,94 лв.
Извършени са дейности по реставрация, консервация на археологически обекти,
изграждане на инфраструктура и рехабилитация на пътен участък с дължина 3 км,
както и популяризиране на Средновековен град и крепост "Хоталич" като
туристически обект. Основната цел на проекта бе да се създаде интегриран
туристически продукт и запазена марка „Община Севлиево – приключения,
мистика и реалност в сърцето на България”, което ще доведе до увеличаване броя
на туристите и ще превърне община Севлиево в атрактивна туристическа
дестинация. Ще се развие туристическата инфраструктура, която ще създаде
възможност за лесен и удобен достъп до археологичен обект с национално
културно - историческо значение.

-

е изпълнен проект „Добре дошли в Севлиево – столицата на тиквата”, на обща
стойност от 515 878 лв. Проектът включваше дейности като създаване на „Музей
на тиквата”, тематични изложби по време на събитията, реализиране на детски
музикално – театрални спектакли и целодневно тиквено парти, както и провеждане
на карнавални шествия. В резултат на проекта се създаде иновативно културно
събитие, утвърдило в общността модерен културен продукт, съчетал идентичност,
съвременни подходи и синтез на изкуствата в едно ново представяне на
традиционния празник на тиквата в община Севлиево.

В град Севлиево и село Кормянско с финансиране от Програмата за развитие на
селските райони се изграждат къщи за гости.
Съществени проблеми за развитието на туризма в общината са:
- слабият туристически маркетинг и реклама;
- благоустрояването на населените места с потенциал за туризъм;
- липсва капацитет за обслужване на туристи;
- няма традиция за партньорства в този сектор.
Част от тези проблеми са във фокуса на изпълняващия се проект „Подкрепа за
развитие на регионален интегриран туристически продукт в общините Габрово, Трявна
и Севлиево” на обща стойност 500 000лв., финансиран по ОПРР.
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Спортно-туристическа база
В община Севлиево е изградена много добра спортно – туристическа база:
модерен стадион, помощни игрища, спортна зала, тенис кортове, закрит плувен басейн,
бази за спортен риболов. 21 са спортните клубове, които развиват своята спортно състезателна и тренировъчна дейност, благодарение на добрите условия, създадени в
общинската и училищните спортни бази.
Таблица 3 Списък на спортните клубове

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Наименование на клуба

Брой членове

СК по баскетбол „Раковски”
СК по волейбол „Раковски – 1964”
СК по самбо и джудо „Раковски”
СК по борба „Дан Колов”
СК по карате киокушин
СК по таекуон-до „Тервел 2006”
СК по моделизъм „Икар – 2010”
Спортен киокушин клуб „Будо”
СК за хора с увреждания „Алфа”
Спортен клуб по тенис на маса „Раковски”
СК по бадминтон „Хоталич 2005”
СК по плуване „Викинг – 2008”
СК по ориентиране „Мазалат 2008”

41
76
68
83
54
85
32
16
17
25
110
69
32

14. СК по кик бокс „Муайтай-файт”
15. СК по тенис на корт
16. Вело клуб „Ластовица 1905”

27
55
35

17. Шах клуб „Европа”

25

18. ПФК „Видима Раковски”

24

19. ДЮФШ „Видима Раковски”

104

20. Спортен клуб по лека атлетика „Раковски”

15

21. Айкидо клуб „Буджин”
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На 7 км южно от града се намира мотополигон “Горна Росица”, на който
ежегодно се провеждат кръгове от европейски и световен шампионати във всички
класове мотокрос. Трасето е единствено в света със 100 процента видимост.
Обновеният стадион “Раковски” е домакин на срещи от професионалната
футболна лига.
Спортна зала “Дан Колов” целогодишно е домакин на състезания от национален
и спортен мащаб и е място за активна спортна дейност на десет клуба. Игрището за
мини футбол с изкуствена тревна настилка предлага възможности за аматьорски
футбол в свободното време. През 2009 г. по проект „Красива България“ е извършено
обновяване на залата на стойност 216 996,20 лв.
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Финансирането е от МТСП и 50% общински бюджет, като
е
извършена
подмяна на дограма, хидро - и топло - изолация на покрива на спортната зала. В
близост до залата има мултифункционално игрище.
С финансовата подкрепа на ОП “Регионално развитие 2007-2013“ през 2012
година приключи изпълнението на проект „Изграждане на парк за отдих, спорт и
развлечение „Казармите” гр.Севлиево“ на стойност 3 800 797, 00 лв. Извършиха се
дейности като изграждане на подземна инфраструктура, изграждане на електрическа и
ВиК мрежа, вертикална планировка, изграждане на паркинг, реконструкция на
прилежащите тротоари и озеленяване. В резултат паркът се обособи като основна зона
за отдих, спорт и социални контакти на гражданите и гостите на Севлиево и промени
изцяло облика на централната градска част.
В жилищните комплекси на общинския център върху паркови територии са
построени 51 детски площадки, а в селата те са 19 броя. Три детски площадки,
намиращи се на територията на общински парк „Казармите”, отговарят на изискванията
на Наредбата за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за
игра, а 18 спортни площадки са покрити с подходящи настилки, оградени са и са
оборудвани с пейки и спортни съоръжения.
За любителите на конната езда конна база “Алфа Кентавър” в с.Ловнидол
предлага възможности за обучение на начинаещи и напреднали.
В таблицата по-долу е представена информация за броя на леглата и приходите от
нощувки за периода 2007 - 2010 г.
Таблица 4 Съотношение между брой легла и приходи от нощувки
Легла
2007
2008
2009
2010
2011

307
310
378
415
356

Приходи от
нощувки в лв.
752 752
858 945
696 043
581 189
684 229
Източник: НСИ

Анализа на промяната на броя на леглата и приходите от нощувки в средствата за
подслон и местата за настаняване показва, че:
- до 2008 г. тенденцията е на нарастване и на двата показателя, като темпът на
нарастване на приходите от нощувки значително надвишава темпа на нарастване на
показателя брой на легла;
- в периода 2008 г. – 2010 г. тенденциите са разнопосочни, докато след 2010 г.
въпреки намаляването на броя на леглата се отчита увеличаване на приходите от
нощувки. Тенденцията на увеличаване на приходите от нощувки се запазва и през
след 2011 г.
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Диаграма 10 Съотношение между капацитет и използваемост на легловата база

Източник: НСИ
Съотношението легладенонощия и реализирани нощувки носи аналогична
информация. Изводът, който се налага е, че спада в легловата база не се е отразил на
използваемостта на легловата база, т.е. на приходите от нощувки.
СЕЛСКО СТОПАНСТВО
Важна предпоставка за развитието на земеделието са поземлените ресурси.
Таблица 5 Баланс на територията на община Севлиево по вид в декари към
31.12.2010г.
Общо Земедел Горска Населени
Водни
За добив За
ска
места
и течения на
транспорт и
урбанизира- и водни полезни
инфраструкни
площи изкопаеми тура
територии
Дка 941355 571542
309907
42984
11121
723
5078
%
100%
60.70% 32.90%
4.60%
1.20%
0.08%
0.50%
3.4.

Източник: НСИ
Общата площ на територията на община Севлиево е 941 355 дка, което
представлява 46.5% от територията на област Габрово (2 023 005 дка). Видно от
таблицата е, че най-голяма площ заемат земеделските територии - общо 571 542 дка
(60.7% от площта на общината при средно за страната 57.4%).
Горските
територии заемат площ от 309 907 дка (32.9 % от територията на общината, при средно
за страната 33.56%). Територията на населените места и други урбанизирани територии
е с площ 42 984 дка. Останалата част от територията на общината се заема от водни
площи – 11 121 дка, територии за добив на полезни изкопаеми – 723 дка и територии за
транспорт и инфраструктура – 5 078 дка.
По данни на Годишния доклад за дейността на ОД ”Земеделие” – Габрово през
2011 г. селскостопанския фонд на община Севлиево възлиза на 530 237 декара, от които
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обработваеми са 392 729 декара. Общият горски фонд е 332 426 декара, от които 119
620 декара частна собственост. Земеделският и горският фонд, както и обработваемата
земя на територията на община Севлиево, съставляват основната част от фондовете на
област Габрово. Това се дължи на наличието на значителна равнинна част от
територията на общината, за разлика от останалите три общини, чийто релеф е изразено
планински.
От последното преброяване на земеделските стопанства през 2010 г. МЗХ е
акумулирало по-детайлни данни за земеделието. Така например, отчетеният размер на
използваната земеделска площ (ИЗП) на територията на общината възлиза на 233 021.2
дка (40.8% от общата земеделска земя), която се обработва от 1 429 земеделски
стопанства. Тоест, налице е свободен земеделски фонд от 338 520.8 дка, който не се
използва за производство на селскостопанска продукция, но който би могъл да осигури
допълнителни доходи и стоки за местното население.
Общият брой стопанства в общината са 1 429, от които 1 403 стопанства
обработват земеделска земя, а 26 стопанства не обработват земеделска земя. Средно
използваната земеделска площ от едно стопанство е 166.1 дка. 75.2 % от стопанствата
(1 074 бр.) обработват земеделска земя с размер до 10 дка, т.е. са дребни стопанства,
произвеждащи за собствена консумация. 248 стопанства използват земеделска площ с
размер от 10 до 100 дка и могат да бъдат определени като средни стопанства с пазарна
насоченост. 96.1 % от ИЗП в общината се обработва от 81 стопанства (5.7% от общия
брой), които обработват земеделска площ с размер над 100 дка.
Динамиката в броя на земеделските стопани и размера на ИЗП през определен
интервал от време е ключов показател за развитието на селското стопанство на дадена
територия.

Таблица 6 Земеделски стопанства и тяхната ИЗП
Област/
Община

Област
Габрово
Община
Севлиево

Стопанства

Промяна

брой

±%

2003
8358

2010
3223

3909

1429

Използвана
земеделска площ
(ИЗП)
дка

Промяна

±%

-0.614

2003
206315.9

2010
309982.2

0.502

-0.634

153130.1

233021.2

0.522

Източник: МЗХ, отдел "Агростатистка", ПЗС
Видно от таблицата, броят на земеделските стопанства в община Севлиево и
общият за област Габрово намалява средно с повече от 60% за период от 7 години,
което е в синхрон с тенденциите на национално ниво. В същото време размерът на ИЗП
нараства с 50.2 % за община Севлиево, което е с 2 % по–малко от увеличението за
област Габрово. Анализирани поотделно, тези индикатори могат да се тълкуват
разностранно, в зависимост от перспективата на наблюдение и оценка. Когато обаче
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двата показателя се разгледат в зависимост един към друг, ясно се откроява обща
тенденция за преследване на ефективност в производството на селскостопанска
продукция на територията на общината – повече площ се обработва от по-малко
стопанства.
Хидромелиоративна инфраструктура
Общината разполага с хидромелиоративна инфраструктура, поддържана от
„Напоителни системи” ЕАД. Изградената канална мрежа на територията на община
Севлиево е 78.870 км, а тръбната мрежа е с дължина 311.260 км. Съответно
отводнителната система обслужва 7 172 дка. Общо дължината на каналната мрежа на
отводнителните системи е 29.349 км и на тръбната мрежа – 83.520 км.
До настоящия момент на територията на Габровска област има изградени и
регистрирани в Габровския окръжен съд две сдружения за напояване, намиращи се на
територията на Община Севлиево. Сдружение за напояване – СН «НИВИЩА»с.Душево е с площи за напояване по съдебна регистрация – 3.736 ха. Годните за
напояване площи също са в размер на 3.736 ха. Извършва се поливане на трайни
насаждения (овощна градина), зеленчуци и царевица с помощта на водна помпа
(помпажно напояване). Сдружение за напояване – СН «КАСТЕЛО»- с.Батошево е с
площ за напояване по съдебна регистрация – 9.6 ха. Годните площи за напояване са в
размер на 6.0 ха. До настоящия момент е извършена подготовка на масива за засаждане
с трайни насаждения (овощна градина), които ще бъдат напоявани гравитачно от
основно ремонтирана канална мрежа през настоящата година.
3.5.

ПРОЕКТИ ЗА ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА
БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА И ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД

В община Севлиево са одобрени и изпълнени или в процес на изпълнение
четиринадесет проекта по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика”. По този показател Севлиево изпреварва общините Дряново и Трявна и се
нарежда непосредствено след община Габрово. Проектите на фирмите „Мазалат”
ЕООД, „Европа трико” АД, „Никипласт – М” ООД, „Биптан” ЕООД, „Киви ТВ”ООД и
„Динамо Севлиево” ООД, на обща стойност близо 5 832 000 лв., са свързани с
модернизирането и оптимизацията на технологичния и производствен процес с цел
повишаване на конкурентоспособността си и разширяване на пазарните позиции, а на
фирмите „ЕМКА” АД, „Мазалат” ЕООД, „Паралел” ЕООД и „МГ Аноди
Интернешънъл” АД ( на обща стойност 4 760 000 лв.) касаят внедряване на системи за
управление на качеството и околната среда, за да намалят риска за околната среда и да
отговарят на изискванията на Европейският съюз.
Фирмите „Класика” ЕООД, „Енергия 2001" ЕООД и „Хоталич" ЕООД изпълняват
проекти по ОП“Развитие на човешките ресурси“ за подобряване на условията на труд.
Двадесет фирми са получили финансиране по Програмата за развитие на селските
райони и изпълняват проекти за повишаване на конкурентоспособността си. Общата
стойност на изпълняваните проекти е 16 962 787.33 лв. Най-много са изпълняваните
проекти по мярка 121 „Модернизиране на земеделските стопанства" („Извор2005”ООД- 2 проекта, „Хелиос-М”ЕООД, „Агро сън”ЕООД, ЗКПУ „Роден край”,
„Биологика” ООД, ППК „Трапециза”, ЕТ „Деметра-Христо Иванов”, „Гълъбови Вет”
ООД, „Еко Инвест- 2008” ЕООД). На следващото място са изпълняваните проекти по
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мярка 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти” („Ядки
Детелина”ЕООД, „Бета Логистик”ООД, „Мийт трейд груп”ООД, „Лайф спринг”ООД,
„Соявит”ООД, „Вернада”ЕООД). Четири фирми („Дамада”ООД, „Мира-Ел”ООД,
„Актив клийн”ЕООД, ЕТ”Глюкотест-Елена Хинова”) изпълняват проекти по мярка 312
„Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
3.6.

МНЕНИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА
ОБЩИНАТА

(Резултати от проучване на социално-икономическото състояние на община
Севлиево, проведено в периода май-юни 2013 г.)
Със специално проведено проучване бяха проверени очакванията и нагласите на
гражданско общество, местна власт и местния бизнес относно социално –
икономическото развитие на община Севлиево през следващите 7 години (2014 – 2020
г.). Заинтересованите страни попълниха три вида анкетни карти:
-

обща за всички групи на територията на общинския център;

-

конкретно
ориентирана
към
представителите
на
администрацията,
неправителствения сектор и гражданите в населените места извън общинския
център;

-

конкретно ориентирана към представителите на местния бизнес (в това число
земеделски и горски стопани и производители) в населените места извън
общинския център.

Изводите по-долу са направени въз основа на получената обратна връзка от 172 от
анкетираните лица, разпределени както следва:
-

51 представители на местната власт (общински съвет и общинска администрация)
на територията на общинския център;

-

39 представители на гражданското общество, бизнеса, културата и образованието
на територията на общинския център;

-

25 представители на администрацията и неправителствения сектор извън
общинския център;

-

53 представители на местния бизнес извън общинския център.

Между мненията на представителите на местната власт и представителите на
гражданското общество и бизнеса няма сериозно разминаване:
1) Ресурсите и потенциала за развитие на общината се свързват с наличието на
производство, следвано от културните и исторически забележителности, горските
ресурси и чистотата на природата, от географското разположение и от условията за
развитие на туризма;
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2) В селата основните приоритетни отрасли трябва да бъдат селското стопанство,
горското стопанство и туризма;
3) Като най-перспективни отрасли за развитие се оценяват промишлеността, селското
стопанство и туризъм и донякъде горското стопанство, търговията и транспортът;
4) Преобладава мнението, че общината се развива към по-добро през последните
години, а като най-голямо постижение през последните години се оценява
благоустройството;
5) Сред факторите, които влияят положително на бизнеса, са посочени
„транспортната достъпност”, „ниските разходи за персонал”, „благоприятният
пазар”, „качеството на комуникациите” и „дейностите на местната власт”;
6) Въпреки трудностите, представителите на бизнеса и земеделските производители
извън общинския център са оптимисти за развитието както на собствените им
фирми и производства, така и на населените места. Те имат ясни виждания за това,
какво трябва да се направи и са готови да инвестират за разширяване на дейностите
си. Всички са обединени от убеждението, че селското стопанство има шанс за
развитие и трябва да се модернизира и да бъде основен приоритетен отрасъл на
местната икономика, който да се допълва от туризма. Необходимо е регулиране на
взаимоотношенията с големите земевладелци и арендатори, за да не бъдат
задушавани малките производители и стопани. Относно желаните проекти в
бъдеще най-силно се открояват направленията: „модернизиране на земеделското
стопанство”, „развитие на занаяти и малки производства, свързани със селското
стопанство” и „биологичното земеделие”, следвани от направленията „подобряване
на достъпа до общинския център”, „подобряване облика на населеното място”,
„подобряване на инженерната и социална инфраструктура в населените места” и
„микропредприятия за преработка на селскостопанска и горска продукция”.
3.7.

ПРОБЛЕМИ И ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС

Икономическото развитие на общината е оценено като „задоволително”, а за
основни пречки пред бизнеса се посочват „намаленото потребление”, следвано от
„недостатъчната квалификация на работна ръка” и „намаляването и застаряването на
населението”.
Общо е мнението, че възможностите за намиране на работа в общината „по-скоро
липсват”, а като основни трудности за намиране на нова работа се посочват „липсата на
предлагане на работни места”, ниското заплащане и несъвместимостта между
свободните работни места и образователния ценз на търсещите работа.
Като негативни за развитието на селата са посочени следните фактори:
застаряването и намаляването на хората, лошата инфраструктура и състоянието на
пътищата между отделните села и общинския център. Осезателна е необходимостта от
повече партньорство и взаимодействие с различни организации и институции и от подобро популяризиране и разясняване на възможностите за проекти и финансиране.
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ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
i.

За анализирания период развитието на икономиката на община Севлиево е
подчинено на две основни събития – влизането на България в ЕС през 2007 г. и
финансовата криза;

ii.

За територията на община Севлиево е налице своеобразна икономическа
стабилност, нарушена от неблагоприятните последици на финансовата криза в
периода 2008 - 2010г.;

iii.

Безработицата в общината е под средното за областта, района за планиране и
страната като цяло. По-голямата част от безработните лица са
нискоквалифицирани и с малка възможност за реализация на пазара на труда при
настоящите икономически условия;

iv.

Размерната структура на предприятията в общината е много стабилна и не търпи
резки промени през анализирания период. За 2011 г. 99.54% от предприятията
попадат в категорията “Малки и средни предприятия” (МСП – микро, малки,
средни), съгласно обстоятелствата посочени в чл.3 от Закона за малките и средни
предприятия4. В условията на икономическа криза в сектора на МСП5 най-често
се наблюдава свиване на производството, оптимизиране на производствените
мощности, съкращаване на работници, невъзможност за погасяване на банкови
кредити, междуфирмена задлъжнялост, прекратяване на дейността и
ликвидиране на предприятията. Те са тези, които поемат най-големите
негативи от икономическата криза, а също така са и тези, които могат да
върнат икономиката по траекторията на икономическия растеж. Анализът на
данните насочва към необходимостта от привличане на повече инвестиции в
сектора на МСП, включително за модернизация на предприятията, въвеждане на
енергоспестяващи технологии и екологични производства с цел повишаване на
тяхната конкурентоспособност. Стимулирането на всички размерни категории
предприятия в търсенето на нови механизми за отстояване на
конкурентоспособността им, трябва да е основен приоритет в настоящата
динамично променяща се бизнес среда.

v.

Наличието на добре развита спортна база в община Севлиево, множеството
културно-исторически паметници и съхранената природа на Националния парк
Централен Балкан, съчетани с благоприятното транспортно разположение на
общината по протежението на първокласния път София - Варна, създават
благоприятни възможности за предлагане на отдих и рекреация през почивните

4

Обн. ДВ. бр.84 от 24 Септември 1999г., изм. ДВ. бр.80 от 3 Октомври 2000г., изм. ДВ. бр.92 от 10
Ноември 2000г., изм. ДВ. бр.42 от 27 Април 2001г., изм. ДВ. бр.28 от 19 Март 2002г., изм. ДВ. бр.64 от
23 Юли 2004г., изм. ДВ. бр.34 от 25 Април 2006г., изм. ДВ. бр.59 от 21 Юли 2006г., изм. ДВ. бр.43 от 29
Април 2008г., изм. ДВ. бр.82 от 16 Октомври 2009г.
5

По данни на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ - Комисия по икономическа политика и
Комисия по труд, доход и, жизнено равнище и индустриални отношения.
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дни, както за жителите на съседни по-големи градски центрове, така и за
жителите на столицата.
vi.

Тенденциите в икономическото развитите на територията на община Севлиево
биха се обобщили така: преобладаващ дял на индустрията (промишленост) в
местната икономика; неразгърнат потенциал за развитие на земеделието;
недостатъчно използване на многообразието от туристически ресурси;
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4.

РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ
РЕСУРСИ

4.1.

ДЕМОГРАФСКА СТРУКТУРА

4.1.1.

Население
Диаграма 11 Население в община Севлиево спрямо област Габрово

Източник: НСИ
Населението на община Севлиево е приблизително 1/3 от населението на област
Габрово и следва общата тенденция на намаляване, валидна за населението в областта.
За периода 2007 – 2011 г.населението на община Севлиево намалява с 4716 души, което
е около 1/9 от населението на общината.
Диаграма 12 Дял на градското и селското население
Население в град Севливо

39.90%

2007

60.90%

60.60%

60.10%

39.40%

2008

Население в селата

39.10%

2009

63.20%

61.30%

38.70%

2010

36.80%

2011

Източник: НСИ
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Разпределението градско-селско население в община Севлиево показва
относително висок дял на селското население, по-висок от този в общините Габрово и
Дряново. Съотношението градско-селско население в община Севлиево, с известни
изменения, е 3:2, като за анализирания период се наблюдава тенденция на увеличаване
на градското население и съответно намаляване на селското население.
Диаграма 13 Разпределение на населението по възрастови групи – в страната, в
област Габрово и в община Севлиево

Източник: НСИ
Сравнението на дела на възрастовите групи в община Севлиево с тези на областно
и национално ниво показва изместване към възрастовата група над 40 години –
характерен признак и за областта. Делът на населението между 15 и 39 години е
значително по-малко отколкото на национално ниво, като съвпада със стойността на
показателя на областно ниво. Делът на младежите до 15 години също е по-нисък от
този на национално ниво, но е по-висок от показателя на областно ниво.
Диаграма 14 Разпределение на населението в общината по възрастови групи

Източник: НСИ
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Разпределението на населението в община Севлиево по възрастови групи показва,
че преобладаващата възрастова група е тази между 40 и 64 години (35,2%), следвано от
групата между 15 и 39 години (27,7%) и възрастовата група над 64 години (24,6%).
Разпределението в град Севлиево не показва отклонение от тази тенденция, за разлика
от населението в селата, където преобладаващата възрастова група е тази над 65
години, което е и основна причина за обезлюдяването на селата.
4.1.2.

Естествен прираст на населението

Диаграма 15 Коефициент на раждаемост, смъртност и естествен прираст-в ‰

Източник: НСИ
Коефициентите на раждаемост, на смъртност и съответно на естествен прираст на
територията на община Севлиево са относително стабилни и не показват сериозни
отклонения.
Отклоненията в коефициента за смъртност при относително постоянни стойности
на коефициента на раждаемост се отразяват обратнопропорционално на коефициента
на естествен прираст. Дори и на пръв поглед графиката на коефициента на естествен
прираст е огледална на тази на коефициента на смъртност. Ниски стойности на
коефициента на естествен прираст откриваме в периодите с висок коефициент на
смъртност, а относително високи – в периодите с относително нисък коефициент на
смъртност.
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4.1.3.

Миграционни процеси
Диаграма 16 Механичен прираст в община Севлиево и област Габрово

Източник: НСИ
Кривата, проследяваща измененията в стойностите на механичния прираст в
община Севлиево, до голяма степен следва тази на област Габрово, като обаче
стойностите за община Севлиево са далеч по-благоприятни от тези за област Габрово.
Положителен е факта, че след регистрираните отрицателни стойности през 2009 г. и
2010 г. се наблюдава връщане към положителна стойност през 2011 г. – т.е. броят на
заселилите се в община Севлиево е по-голям от броя на изселилите се от общината.
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4.1.4.

Етническа структура на населението
Диаграма 17 Етническа структура на населението
90.00%
80.00%

70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%

Българска
81.40%

Турска
16.20%

Ромска
1.90%

Друга
0.50%

В град Севлиево

87.70%

10.80%

1.30%

0.20%

В селата

71.00%

25.40%

2.70%

0.80%

Общо

Източник: НСИ
Българското население в община Севлиево е над 81%, като в град Севлиево то е
87,7%, а в селата – 71%. Самоопределилите се като принадлежащи към турската
етническа група са 10,8% от населението в град Севлиево и над ¼ от населението в
селата. Ромското население съставлява 1,3% от населението в град Севлиево и 2,7% от
населението в селата.
4.2.

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА
Диаграма 18 Образователна структура на населението в общината
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%

10.00%
0.00%

Висше
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Незавършен
о начално

Общо

13.80%

46.10%

27.50%

7.30%

4.40%

Никога не
посещавали
училище
0.90%

В град Севлиево

18.70%

52.30%

18.90%

5.50%

4.10%

0.30%

5.60%

35.70%

41.90%

10.20%

4.50%

1.70%

В селата

Източник: НСИ
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В община Севлиево преобладаващият дял на населението е със завършена степен
на образование – средна – 46.10% - в града този дял е 52.30% (преобладаващото
образование), а в селата – 35.70%. В селата най-голям дял е населението със завършено
основно образование – 41.90%. Завършилите начално образование в града са 5,5%, а в
селата са двойно повече – 10,2%. Населението с незавършено начално образование в
града и селата е приблизително равно - 4,1% в града и 4,5% в селата. Населението,
никога не посещавало училище, живее предимно в селата.
Диаграма 19 Образователна структура на населението - в страната, в област
Габрово и община Севлиево

Източник: НСИ
Сравнението на образователната структура на населението на община Севлиево
спрямо стойностите на показателя на областно и национално ниво показват, че делът на
население с висше образование в общината е по-нисък от това на областно и
национално ниво, докато делът на население с основно образование е по-висок. В това
отношение има какво да се желае предвид на факта, че България е поела ангажимент да
постигне дял на 30-34 годишните със завършено висше образование от 36% до 2020 г.
Община Севлиево разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с
оптимална структура за удовлетворяване на досегашните потребности за общо
образование.
Предучилищна подготовка
Предучилищното обучение (възпитание) се осъществява в 14 детски заведения, от
които 4 в града и 10 в селата. 1094 деца на възраст от 2 до 6 години се обгрижват,
възпитават и обучават в детските заведения. В структурата на детските заведения се
включват два основни типа – целодневни детски градини и обединени детски
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заведения. Структурата, капацитетът и динамиката в развитието на инфраструктурата
на предучилищното образование в общината за периода 2007 - 2011 г. са представени
чрез данните в таблицата по-долу.
Таблица 7 Заведения за предучилищно възпитание
Вид и наименование
2007 г.
2012 г.
брой
брой
брой
брой
деца персонал деца персонал
1 ЦДГ "Радост" гр.Севлиево

194

18

169

17

2 ОДЗ "Щастливо детство" гр.Севлиево

153

12

169 *

14,5

3 ОДЗ "Пролет" гр.Севлиево

235

22

250 *

21

4 ОДЗ "Слънце" гр.Севлиево

277

20

273

20

5 ЦДГ "Мечо Пух" с.Петко Славейков

23

2

39

4

6 ЦДГ "Снежанка" с.Душево

49

4

49

4

7 ЦДГ "Дора Габе" с.Градница

25

2

25

2

8 ЦДГ с.Добромирка

19

2

23

2

9 ЦДГс.Крамолин

16

2

16

1,5

10 ЦДГ "Радост" с.Кормянско

20

2

17

1,5

11 ЦДГ "Детелина" с.Батошево

22

2

26

2

12 ЦДГ с.Дамяново

17

2

12

1,5

13 ЦДГ с.Стоките

17

2

13

1,5

14 ЦДГ "Щастливо детство" с.Ряховците

20

2

13

1,5

Всичко за община Севлиево: 1087
94 1094
94
Източник: Информационна система на МОМН
* Увеличението на децата в тези детски заведения се дължи на новоразкрити яслени
групи, което увеличава обхвата на децата на 2 годишна възраст и дава шанс на
майките да се реализират професионално.
За анализирания период не са настъпили съществени промени в характера и
структурата на запазените в общинската мрежа заведения за предучилищно
образование. За тях е налице тенденция на запазване дела на децата, обхванати в
групите, с изключение на селата Дамяново, Стоките, Ряховците и Кормянско. Сериозно
е увеличен броят на децата в ЦДГ с.П.Славейков, което се дължи на миграционни
процеси (завръщане на млади семейства от чужбина).
В периода са закрити ЦДГ в с.Бериево, с.Сенник и с.Агатово.

Общо образование
Общообразователната инфраструктура на територията на общината е функция от
броя на децата от съответните възрастови групи, подлежащи на образование. Данните в
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таблицата по-долу отразяват динамиката в промяната на броя на учениците и учителите
в общината за периода 2007 - 2012 г.

Вид и наименование

2

НУ "Св. св. Кирил и Методий"
гр.Севлиево
I ОУ "Христо Ботев" гр.Севлиево

3

1

Таблица 8 Учебни заведения – общо образование
2007 г.
2012 г.
брой
брой
брой
брой
ученици учители ученици учители
215
17
180
16
429

36

328

30

II ОУ "Стефан Пешев" гр.Севлиево

613

42

520

38

4

СОУ "Васил Левски" гр.Севлиево

1087

87

931

77

5

87

10

74

11

6

ОУ "Свети Солунски братя"
с.Крамолин
ОУ "Емилиян Станев" с.Ряховците

121

16

78

11

7

ОУ "Христо Ботев" с.Добромирка

75

10

87

10

98

12

102

13

94

14

80

13

123

15

94

13

76

10

89

12

3018

269

2563

244

ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с.Душево
9 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с.П.Славейков
10 ОУ "Св. св. Кирил и Методий"
с.Градница
11 ОУ "Васил Левски" с.Шумата
8

Общо за община Севлиево:

Тенденцията за намаляване броя на учениците се обяснява по-скоро с
миграционните процеси (вътре в страната и извън нея), обусловени от мобилността на
пазара на труда. Спрямо 2007 г., през 2012 г. в училищата се обучават 455 ученика помалко и тази тенденция е ясно изразена във всички училища от общината.
Инфраструктурата на общото образование в общината (училищни сгради, брой
класни стаи и учебни кабинети и др.) посреща нуждите на общината по отношение на
капацитет, оборудване и обзавеждане. Със статут на „защитени” са 3 училища – в
с.Шумата, с.Добромирка и с.Крамолин, а останалите са „средищни”.
В обучението се използват иновационни методи и възможностите на
информационните и компютърни технологии.
Професионално образование
На територията на община Севлиево професионалното обучение се осъществява в
3 професионални гимназии:
- ПГ по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” гр.Севлиево - подготвя кадри в
сферата на машиностроенето, енергетиката, електрониката и компютърните
технологии по професиите: „Машинен техник”, „Техник на компютърни системи”,
„Електротехник” и „Техник на електронна техника”. Осъществява се прием на
ученици както след завършен 8 клас, така и след завършен 7 клас и професионалното
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образование се съпътства с интензивно изучаване на английски език. Учениците в
ПГМЕТ са основно от община Севлиево;
- ПГ по транспорт и машиностроене с.Градница - подготвя кадри в сферата на
транспорта и машиностроенето по професиите: „Машинен техник” и „Техник на
транспортна техника”. Осъществява се прием след завършен 8 клас, а учениците,
които се обучават, са от няколко от общини - Севлиево, Троян, Априлци и Габрово;
- ПГ „Марин Попов“ в гр.Севлиево - подготвя кадри в областта на земеделието,
аграрните технологии, химични продукти и технологии, производствени технологии
и икономическото управление на земеделското стопанство, както и монтьори,
техници, фермери, механизатори на горска техника,. Осъществява се прием по
професиите „Техник на селскостопанска техника”, „Техник-механизатор”,
„Икономист”, „Работник в керамичното производство” и „Работник в
дървообработването”;
Мрежата от професионални училища на територията на община Севлиево
предлага възможност за професионално образование на подрастващите по част от
професиите, най-необходими за едрия и среден бизнес в община Севлиево. По другите
професии подготовка се предлага от професионалните училища на територията на
Габрово или съществуващите Центрове за професионална квалификация. Голяма част
от фирмите, развиващи дейност на територията на общината, подкрепят
професионалните гимназии от община Севлиево, които реализират обучение на
ученици по професии, специфични за производството им. Има сключени договори с
тези училища и се провежда производствена практика в реална производствена среда.
Спрямо 2007 г., през 2012 г. в училищата се обучават 269 ученика по-малко.
Тази неблагоприятна тенденция е ясно изразена във всички училища от общината и е
функция от намаления брой ученици в основните училища.

Таблица 9 Учебни заведения - професионално образование
Вид и наименование
2007 г.
2012г.
брой
брой
брой
брой
ученици преподава- ученици преподаватели
тели
1 ПГМСС "Марин Попов"
321
39
171
21
гр.Севлиево
2 ПГМЕТ "Ген. Иван Бъчваров"
455
41
403
36,5
гр.Севлиево
3 ПГКМП гр.Севлиево
131
18
68
8
4 ПГТМ с.Градница
Общо за община Севлиево:

185

18

181

17

1092

116

823

82,5

Анализът на професионалната реализация на завършилите ученици през 2012 година
показва, че:
- 45% от завършилите средно професионално образование в професионалните
училища на територията на община Севлиево са постъпили във Висше учебно
заведение и продължават обучението си за придобиване на следваща образователна
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степен, като най-висок процент за този показател има ПГМЕТ „Ген. Иван Бъчваров”
- 62%;
- 30.3 % са започнали работа по специалността си след завършване на средно
образование, като 77% от завършилите ученици в ПГМСС „Марин Попов” и 48% от
завършилите ученици в ПГТМ с.Градница са в тази група на реализация;
- 10.5% са започнали работа по специалност, различна от тази, като за целта са
придобили свидетелство за професионална квалификация;
- 7.7% от завършилите са заминали за чужбина, за да се реализират на пазара на труда.
В краткосрочен план за мрежата от професионални училища на територията на
общината са налице промени. Предвид на спада в приема на ученици в ПГ по керамика
и мебелно производство и ПГ по механизация на селското стопанство „Марин Попов“
бяха предприети мерки и процедури по компетентност от общинска администрация за
оптимизацията им и преобразуване на двете училища в едно, при запазване на
номенклатурата от професиите, по които и досега е осъществявана професионална
подготовка.
Материално-техническата база на професионалните гимназии отговаря на
изискванията за обучение на ученици по предложените професии. През последните
години са инвестирани средства за подобряване на сградния фонд и осъвременяване
оборудването на специализираните кабинети, работилници и лаборатории. ПГ „Марин
Попов” разполага с общежития.
Учебно-възпитателният процес в професионалните гимназии и средното
общообразователно училище се осъществява от високо квалифицирани и отговорни
педагогически кадри, които с много желание и любов изпълняват мисията си по
обучението и възпитанието на учениците.
Висше образование
В общината няма университети, но в близост се намират:
Тeхнически университет – Габрово. В него се обучават общо около 5400 студента
в бакалавърска и магистърска степен във факултети „Електротехника и електроника“,
„Машиностроене и уредостроене“ и факултет „Стопански“. Учебният процес се
осъществява по учебни планове, адаптирани към европейските образователни
стандарти. В ТУ - Габрово се подготвят докторанти по акредитирани специалности.
Образователната и научна дейност в университета се осъществява от 240 души
висококвалифициран академичен състав. Преподавателите със съвременните методи за
обучение, богатата материална база и социалните придобивки създават привлекателни
условия за обучение и развитие на студентите. Университетът активно участва в
европейските образователни и изследователски програми и осъществява ползотворно и
ефективно сътрудничество с български и чуждестранни университети.
Великотърновският университет „Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Велико
Търново. В него се обучават общо 18 000 студента в бакалавърска и магистърска
степен във факултети Филологически, Исторически, Юридически, Педагогически,
Стопански, Философски, Математика и информатика, Православен богословски и
Факултет по изобразително изкуство. Според неговия уебсайт той е вторият по
големина университет в България след СУ "Св. Климент Охридски" и е наследник на
просветните и културни традиции на Търновската книжовна школа от 14 век.
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Неформално образование и осмисляне свободното време на младите
хора
Предлага се в следните области:
- чуждо езиково обучение – в езикови центрове „Видима” и „Рейвън севън”;
- изобразително изкуство – в школи към ДК „Йовко Йовков”, НЧ „Развитие-1870” и
галерия „Видима”;
- певческо изкуство – в клубни форми на ДК „Йовко Йовков” и музикални групи
„Децата на Севлиево” и „Up stream voices”.
- танцово изкуство – в клубни форми на ДК „Йовко Йовков” и НЧ „Развитие-1870”;
- инструментално изкуство – в клубни форми на ДК „Йовко Йовков” и НЧ „Развитие1870”;
- театрално изкуство – в школи към ДК „Йовко Йовков” и НЧ „Развитие-1870”;
- литературни занимания – Младежки център, Градска библиотека и клуб „П.Пенев”
към НЧ „Развитие-1870”;
- технически дейности – спортен клуб по моделизъм „ИКАР”;
- приложни спортове – клуб „Колоездене” и клуб „Спортно ориентиране”;
- туризъм и велоспорт – Туристическо дружество „Росица-Мазалат”;
- спортно-рекреативни дейности – в учебните заведения и спортни клубове в община
Севлиево и неформални сдружения за нетрадиционни спортове;
- развитие на доброволчество и стимулиране на младежки инициативи – Младежки
център – Севлиево, Център за обществена подкрепа, младежки БЧК- Севлиево;
- извънкласни клубни форми и дейности – по проекти във всички учебни заведения в
община Севлиево.
В сферата на образованието са реализирани множество проекти, свързани с
подобряване на материално-техническата база и дейностите, предлагани в училища и
детски градини. Изпълнени са следните проекти:
- Рехабилитация сградата на І ОУ „Христо Ботев” в гр.Севлиево ( на стойност 180 000
лв., финансиран от МТСП “Красива България” и 50% общински бюджет);
- Енергийно ефективно саниране на училищни сгради - СОУ „Васил Левски”
гр.Севлиево, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Градница, ОУ „Емилиян Станев”
с.Ряховците (на стойност 95 700 лв., финансиран от МОМН и 50% общински
бюджет);
- Основен ремонт на сградния фонд на целодневна детска градина „Радост №1” в
гр.Севлиево (на стойност 104 772 лв., финансиран от Правителството на Япония и
33% общински бюджет);
- Подобряване инфраструктурата на Целодневна детска градина в село Петко
Славейков (на стойност 258 916 лв., финансиран от Социално-икономическия фонд);
- Иновативни педагогически подходи и методи за адаптация на деца, чиито майчин
език не е български в смесени групи в детските градини, групи за предучилищна
подготовка и класове в началната степен на основните училища в община Севлиево
(на стойност 23 500 лв., финансиран от ЦОИДУЕМ);
- Ръка за ръка за едно по-добро бъдеще на децата от всички етнически групи в община
Севлиево (на стойност 102 994 лв., финансиран от ЦОИДУЕМ и 20% общински
бюджет);
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- Оптимизация на училищната мрежа в община Севлиево за постигане на качествен
образователен процес, ефективно използване на човешкия и финансов ресурс с оглед
осъществяване на реформите в образователната система (на стойност 250 000 лв.,
финансиран от МОМН);
- Осигуряване на адекватни условия за провеждане на учебния процес в три средни,
пет основни училища, едно начално и един детски комплекс на територията на
община Севлиево – „Училището желана територия на ученика” (на стойност 47 246
лв., финансиран от МОМН);
- Създаване на условия за развитие потенциала на всяко дете и осигуряване на
възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, за пълноценна
социална интеграция с оглед последваща професионална реализация – „Училището –
начин да откриеш себе си” (на стойност 45 120 лв., финансиран от ОПРЧР);
- Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства в образователната
система (на стойност 94 168 лв., финансиран от ОПРЧР);
- Професионално обучение в професионална гимназия по механоелектротехника „Ген.
Иван Бъчваров” за достигане на европейски стандарти и качествено образование (на
стойност 56 588 лв., финансиран от ОПРЧР).
- Подобряване на МТБ на преобразуваното, чрез сливане на две професионални
гимназии, училище ПГ „Марин Попов“ гр.Севлиево при запазване на
съществуващите професионални направления в размер на 224 858, 85 лв. по
национална програма на МОН „Оптимизация на училищната мрежа“, модул
„Рационализация на мрежата от професионални училища“.
4.3.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ И КУЛТУРНИ ДЕЙНОСТИ

4.3.1.

Здравеопазване

На територията на
община Севлиево профилактичната, диагностичната,
лечебната, контролната дейност и хигиенно- епидемиологичният контрол се
осъществяват от:
- МБАЛ „ Д-р Стойчо Христов” АД;
- „АКТА-МЕДИКА” ЕООД – Севлиево;
- Държавна психиатрична болница;
- Филиал на Районна здравна инспекция;
- Филиал на Център за спешна медицинска помощ;
- Офис на Районна здравно-осигурителна каса;
- Медицински центрове;
- Диагностично-консултативен център;
- Медико- диагностични и медико- технически лаборатории;
- Групови и индивидуални практики за специализирана медицинска помощ;
- Групови и индивидуални практики за първична доболнична медицинска помощ;
- Индивидуални и групови практики за първична стоматологична помощ.
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Психиатричната болница има междуобластни функции и е с капацитет от 130
разкрити легла. Многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Стойчо Христов”,
Филиалът на Районна здравна инспекция, филиалът на Центъра за спешна медицинска
помощ и Офисът на Районна здравно – осигурителна каса са с общински функции.

Доболнична медицинска помощ
В общината доболничната медицинска помощ се осъществява в 19 регистрирани
амбулатории за първична медицинска помощ, от които 18 индивидуални лекарски
практики за първична медицинска помощ и 1 групова практика за първична
медицинска помощ. Регистрирани са 30 индивидуални лекарски практики за
специализирана медицинска помощ и 1 диагностично – консултативен център.
Стоматологичната първична помощ се осъществява от 32 разкрити амбулатории,
от които 31 индивидуални практики на лекари по дентална медицина и една групова
практика на лекари по дентална медицина.
Разкрити са 3 медицински центъра, 1 самостоятелна медико-диагностична
лаборатория, 6 медико-технически лаборатории и 6 оптики.
Броят на аптеките в общината е 15, които функционират само на територията на
гр.Севлиево.
Болнична медицинска помощ
Болничната медицинска помощ се оказва от Многопрофилната болница за
активно лечение “Д-р Стойчо Христов”. В нея са разкрити всички основни и
специализирани отделения и има 95 легла. За 2009 година осигуреността с болнични
легла е 27,85 на 10 000 души население.
Висок е относителният дял на лекарите с призната специалност, работещи в
МБАЛ „Д-р Стойчо Христов” - 95,3%. От заетия висш медицински персонал на
болницата – 42 лекари, 40 са с призната специалност.
Броят на заетите медицински специалисти в МБАЛ „Д-р Ст. Христов” –
Севлиево е 90 души.
След проведената здравна реформа отпадна финансирането на многопрофилната
болница със средства на общинския бюджет. Общината осигурява само средствата за
дълготрайни материални активи - медицинска апаратура и средства за основни
ремонти.
Болнична медицинска помощ на територията на община Севлиево се оказва и от
МБАЛ „АКТА – МЕДИКА” ЕООД – Севлиево. Броят на разкритите легла в нея са 50.
Разкрити са 5 отделения – детско, вътрешно, акушеро-гинекологично, ортопедично и
хирургично В болницата работят 37 лекари, всички с призната специалност и 31
специалисти по здравни грижи.
Общо за община Севлиево осигуреността с болнични легла за 2009 година е 71,5
на 10 000 души население. Броят на лекарите е 18.64 на 10 000 души население, а броят
на специалистите по здравни грижи е 28,55 на 10 000 души население.
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В областта на здравеопазването Община Севлиево осигурява необходимите
условия и пряко ръководи, финансира и контролира дейностите в детска кухня и
медицинското обслужване в детските и учебни заведения.
В детска кухня се осигурява храна на достъпни цени за децата от 10 месечна до
3 годишна възраст. Средно месечно се хранят около 70 деца. Материалната база на
детска кухня е много добра. Капацитетът е достатъчен за задоволяване на нуждите на
децата до три годишна възраст.
В детските градини и учебните заведения са осигурени необходимите
медицински специалисти и се извършва широка профилактична дейност с цел
ограничаване на рисковите фактори. Разкрити са 8 медицински кабинета в основните
училища и професионалните гимназии , 9 в детските градини.
За издръжка на функция “Здравеопазване” общината осигурява
размер на 2% годишно от общинския бюджет.
4.3.2.

средства в

Социални услуги
Социални услуги за деца и младежи
Дом за деца лишени от родителска грижа

Дом за деца лишени от родителска грижа „Велика и Георги Ченчеви”( ДДЛРГ) се
намира в центъра на гр.Севлиево и в него се предлагат социални услуги по отглеждане
и възпитаване на деца, лишени от родителска грижа. Домът е с капацитет 35 места. В
ДДЛРГ се предоставя институционална грижа и предстои реформирането му в два
Центъра за настаняване от семеен тип.
Комплекс за предоставяне на социални услуги в общността: Център за
обществена подкрепа, Наблюдавано жилище, Дневен център за деца и младежи с
увреждания
“Център за обществена подкрепа” (ЦОП) е социална услуга в общността за
деца, с капацитетът 45 места. В ЦОП се предлага широк кръг от услуги за деца и
семейства в риск, насочени към превенция на изоставянето на деца и настаняването им
в специализирани институции, приемна грижа и осиновяване, реинтеграция и работа с
деца с отклоняващо се поведение. Дейностите, които се развиват, са социално и
психологично консултиране, информационни услуги, подкрепа при социална
реинтеграция, професионално ориентиране, групова работа с деца и възрастни в риск,
развиване на социални умения у деца и младежи, изготвяне и подкрепа за реализация
на индивидуални планове и програми за социално включване.
„Наблюдавано жилище” е социална услуга от резидентен тип, която се
предоставя за лица, напускащи институции, с капацитет общо 8 места. Работи се за
формиране на умения за самостоятелен и пълноценен начин на живот; изграждане на
подкрепяща мрежа от приятели и партньори; коригиране на негативните поведенчески
модели. Грижата за настанените потребители се осигурява от екип от квалифицирани
специалисти, които имат функцията да формират умения за самостоятелен живот,
намиране на работа или насочване към повишаване на образованието.
Капацитетът на „Дневния център за деца и младежи с увреждания ” е 24 места.
Дейността му се изразява в индивидуална работа с деца, психолого-педагогическа
работа, програма за деца с аутизъм и деца с хиперактивност и дефицит на вниманието.
Центърът предоставя възпитателни, обучителни, терапевтични, дейности, медицинска и
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социална рехабилитация. За децата се грижат квалифицирани специалисти - социален
работник, психолог, логопед, медицинско лице, рехабилитатор и помощен персонал.
В съответствие с разработената стратегия за развитие на социалните услуги, в
община Севлиево е изградена инфраструктура за две нови услуги: - „Център за
настаняване от семеен тип” за деца с увреждания с капацитет 14 места и „Защитено
жилище за младежи с увреждания”, с капацитет 8 места.
На територията на община Севлиево са изградени разнообразни социални услуги
за деца в риск. В зависимост от индивидуалните потребности на детето то бива
насочено към съответната социална услуга от Отдел „Закрила на детето”. Чести са
случаите на идентифицирани разнообразни индивидуални потребности на децата, което
поражда необходимост от предоставяне на повече от една социална услуга. За
задоволяване на отделните потребности на детето към момента е необходимо за
насочване към отделните услуги да се извървява един и същ бюрократичен път, което
има няколко негативни аспекта:
- забавяне във времето предоставянето на социалната услуга;
- всяка услуга работи с детето по свой индивидуален план, което е предпоставка за
липса на единност и комплексност при поставяне на индивидуални цели и задачи за
работа с детето;
- съгласно настоящата нормативна уредба всяка услуга се управлява сама за себе си и
не кореспондира с останалите в общината (има собствен делегиран бюджет,
управител, персонал и т.н.).

Социални услуги за пълнолетни лица
Дом за възрастни с физически увреждания (ДВФУ), с капацитет 30 места, е
форма на институционална услуга, предлагаща целодневни грижи, медицинско
обслужване, медицинска рехабилитация и социална работа с потребителите. За
домуващите полагат грижа социални работници, медицински лица, кинезитерапевт,
трудотерапевт и помощен персонал (брой на целия персонал – 21). Съгласно планграфик на дейностите от 2012 година ДВФУ се закрива и през 2013 г. са разкрити две
нови социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за хора с физически
увреждания”.
Дом за възрастни с умствена изостаналост (ДВУИ) - с.Батошево е с капацитет
75 места. Услугата е за възрастни хора с умствена изостаналост, при осигурено
денонощно наблюдение и медицински грижи, трудо- и психотерапия. Персоналът
включва специалисти – лекар-психиатър, медицински лица, социални работници,
психолог, педагог, трудотерапевт и обслужващ персонал (брой на целия персонал –
35,25). Считано от 01.06.2013 година капацитета на ДВУИ – с.Батошево е намален на
45 места, поради трансформиране и създаване на ЦНСТ 1 и 2.
Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства – след
извършен мониторинг от междуведомствена комисия, има определени лица, които са
изведени от специализираната институция и са настанени в среда, близка до семейната,
в новоразкритите социални услуги в общността – Център за настаняване от семеен тип
за лица с психични разстройства 1 и 2, с капацитет съответно 15 и 8 лица.
Дом за стари хора (ДСХ) – с.Добромирка е с капацитет 75 места, които са заети
целогодишно. Домът е форма на институционална услуга и предлага непрекъснати
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денонощни грижи, медицинско, административно, правно и социално обслужване на
възрастни хора. Предлаганите социални услуги се осъществяват от специалисти социални работници, медицински лица, психолог, трудотерапевт и помощен персонал
(брой на целия персонал – 34).
Дом за стари хора с отделение за лежащо болни (ДСХ с ОЛБ) – с.Стоките, с
капацитет 40 места. Социалната услуга е от резидентен тип и обслужва възрастни хора,
навършили пенсионна възраст, при осигурено денонощно наблюдение и медицински
грижи. В специализираната институция функционира отделение за лежащо болни. За
домуващите полагат грижи медицински лица, социални работници, трудотерапевт и
помощен персонал (брой на целия персонал – 22).
Домашен социален патронаж (ДСП) е с капацитет 350 места, а услугата се
предоставя от 32 души обслужващ персонал. Финансирането на услугата е от
общинския бюджет. По проект е изградено звено към ДСП за предоставяне на услуги
на възрастни хора и лица с увреждания, съобразно техните нужди и желания за
подобряване на условията им на живот, в социално - битов, публично - правен и
здравословен аспект. ДСП работи целогодишно и оказва подкрепа в дома на
потребителя, като осъществява превенция на институционализация на възрастните
хора. Услугите се предоставят на територията на гр.Севлиево и в 17 населени места от
Община Севлиево.
„Домашен помощник” и „Социален асистент” са социални услуги, придобили
през последните години особена популярност сред хората с увреждания и затруднения
в самообслужването. Тези социални услуги оказват подкрепа на възрастните хора и
хората с увреждания в техният дом. Финансирането на тези услуги в общността е от
еврофондовете на проектен принцип.
Специализираните институции за възрастни хора задоволяват потребността на
желаещите и нуждаещите от настаняване хора от общината. През периода се отчита
значително намаляване на потребността от настаняване в институции, за сметка на
прогресивно нарастване на потреблението на социални услуги в общността. Развитието
на социални услуги, техният обхват и насоченост към целеви групи, е резултат на
предварително планиране. За голяма част от хората, живеещи в малки населени места, е
осигурена възможност за ползване на социални услуги в общността чрез осигурен
транспорт до „Дневен център за деца и младежи с увреждания” и предоставяне на
социалните услуги „Домашен социален патронаж”, „Социален асистент” и „Домашен
помощник”.
В социалната сфера са извършени подобрения на физическата инфраструктура
основно чрез разработване и реализиране на проекти, които включват:
- Ремонт и обзавеждане на Дневен център за деца и младежи с увреждания в
гр.Севлиево (на стойност 100 000лв., финансиран от ф-я „Мичелям”, Швейцария);
- Дневен център за деца и младежи с увреждания в гр.Севлиево (на стойност 11584 лв.,
финансиран от фонд „Социално подпомагане”);
- Закупуване на оборудване с професионална центрофуга и сушилна машина за Дом за
възрастни с умствена изостаналост с.Батошево (на стойност 13 680 лв., финансиран от
фонд „Социално подпомагане” и 10% общински бюджет);
- Изграждане на закрит простир в ДВУИ (Дом за възрастни с умствена изостаналост)
с.Батошево ( на стойност 20 527 лв., финансиран от фонд „Социално подпомагане” и
10% общински бюджет);
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- Подмяна на дограма, външна топлоизолация, мазилка и боядисване на фасада,
вътрешен частичен ремонт - боядисване и подмяна на подови настилки в ДСХ
с.Добромирка (на стойност 214 273 лв., финансиран от МТСП по проект “Красива
България” и 51% общински бюджет);
- Ремонт на покрив, фасадна топлоизолация и външна мазилка, ремонт на ВиК
инсталация, подмяна на дограма и вътрешен ремонт в дом за възрастни (на стойност
414 244лв. , финансиран от МТСП по проект “Красива България” и 20% общински
бюджет);
- Строително ремонтни и монтажни работи в Дом за деца лишени от родителски грижи
в гр.Севлиево (на стойност 180 000 лв., финансиран от МТСП “Красива България” и
50% общински бюджет);
- „Грижа в семейна среда за достоен живот” – предоставяне на социалната услуга
„Домашен помощник” (на стойност 162 807 лв., финансиран от ОПРЧР);
- Изграждане на център за настаняване от семеен тип и защитено жилище за деца и
младежи с увреждания в гр.Севлиево (на стойност 1 097 070 лв., финансиран от
ОПРР);
- Предоставяне на услуги в семейна среда на територията на общината – „Подкрепа за
достоен живот” – предоставяне на социалната услуга „Личен асистент” (на стойност
361 158 лв., финансиран от ОПРЧР);
- „Грижа в дома” – предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” чрез
изграждане на звено към Домашен социален патронаж (на стойност 191 911 лв.,
финансиран от ОПРЧР);
- Предоставяне на интегрирани социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните
родители, принадлежащи към уязвимите групи в община Севлиево ( на стойност
815 686 лв., финансиран от Световната банка);
- Изграждане на хидрофорни системи, захранващи с питейна вода заведения за
социални услуги в община Севлиево (на стойност 23 760 лв., финансиран от фонд
„Социална закрила”).
Културни институти
Община Севлиево е един от утвърдените регионални културни центрове.
В общинския център има действащи Градска библиотека, Дом на културата
„Мара Белчева”, Исторически музей – Хаджистояновото училище, Архитектурновъзрожденски комплекси „Дандолови къщи”, „Табаханата”,средновековен град-крепост
„Хоталич”, Градска художествена галерия „Асен и Илия Пейкови” и НЧ „Развитие1870”. На художествената галерия, Дома на културата и Градската библиотека са
направени подобрения. Обновена е и експозицията за средновековния град Хоталич в
Историческия музей.
Градска библиотека – с обща площ около 2500 кв.м, върху която са
разположени 5 основни отдела – Заемна за възрастни, Детски отдел, 2 Читални, отдел
Комплектуване и обработка, 4 книгохранилища и спомагателни помещения.
Библиотечният фонд е 150 000 тома. Годишно се комплектуват по около 1 500 нови
книги. По абонамент се получават 35 периодични издания.
Читателите на
библиотеката са над 2 200, а посещенията 16 000 годишно. Има обособена
информационна зона с компютри за читатели, изградена по проект „Глобални
библиотеки”.
4.3.3.
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Дом на културата „Мара Белчева” е построен през 1989 година. Разполага с
театрална зала с 567 места. На сцената на ДК ежегодно се организират около 120
мероприятия - театрални, концертни, оперни и оперетни спектакли, юбилейни
тържества, чествания на празници от международно, национално и местно естество,
срещи с политици и общественици, дискусии, семинари, конференции, обсъждания,
представяне на книги и разговори с техните автори, ученически празници и концерти,
изложби, методическа и техническа помощ, озвучителна, репетиционна дейност и др.
Читалищата са 27:
- Народно читалище “Развитие-1870”
гр.Севлиево

Основано през 1870 год. Днес в
читалището има следните художествени
колективи: школа по народни танци,
детска школа по изкуствата, детски танцов
състав, танцов ансамбъл “Развитие”,
оркестър “Северняци”, вокално трио за
народни песни “Росица”, вокална група за
градски песни “Хармония”, хор “Дора
Пенева”, инструментално трио “Мелоди”,
куклено-театрален
състав,
театрален
състав, литературен кабинет “Пеньо
Пенев”, курс за български народни
хора.Читалището
се
помещава
в
двуетажна сграда с обща площ 1680 кв. м,
която включва: голям салон 1 бр.,
репетиционни зали – 3 бр., кинозала – 1
бр. и кабинети - 14 бр.

- Народно читалище “Образованиe-1900”
с.Агатово

Основано през 1900 год. Сградният фонд е
в добро състояние – 1200 кв.м, зрителна
зала – 1 бр., 3 бр. гримьорни и библиотека.
9975 тома е библиотечният фонд. Към
читалището работи група за изворен
фолклор.

- Народно читалище “Помощ -1881”
с.Батошево

Основано през 1881 год. Помещава се в
сградата на пощата - ползва помещение от
100
кв.
м
в
добро
състояние.
Библиотечният фонд е 7127 тома. Към
читалището работи група за изворен
фолклор.

- Народно читалище “Свободна мисъл –
1907“ с.Бериево

Основано през 1907 год. Материалната
база е с обща площ 534 кв. м., включва
салон - 1 бр. и
кабинети – 2 бр.,
библиотеката се помещава в сградата на
кметството. Библиотечният фонд е 8674
тома. Към читалището работи група за
изворен фолклор.

- Народно читалище “Отец Паисий 1922” с.Богатово

Основано през 1922 год. Читалището се
помещава в сграда с обща площ 450 кв. м.,
която включва голяма зала, малка зала,
библиотека и гримьорни. Библиотечният
фонд е 7535 тома. Към читалището
48

работят група за изворен фолклор, група
за стари градски песни и мъжка фолклорна
група.
- Народно читалище “Пробуда - 1919”
с.Буря

Основано през 1919 год. Читалището се
помещава в двуетажна сграда с обща площ
620 кв.м, която включва голяма зала,
камерна
зала,
репетиционна
зала,
гримьорни и библиотека. Библиотечният
фонд е 11456 тома. Към читалището
работи група за изворен фолклор и
оркестър за народна музика.

- Народно читалище “Просвета - 1928”
с.Градище

Основано през 1928 год. Читалището се
помещава в двуетажна сграда, включваща
голяма зала, две малки зали, гримьорни и
библиотека. Библиотечният фонд е 8500
тома. Към читалището работи група за
изворен фолклор.

- Народно читалище “Паисий
Хилендарски - 1908” с.Градница

Основано през 1908 год. Помещава се в
двуетажна сграда с голяма зала, камерна
зала,
гримьорни
и
библиотека.
Библиотечният фонд е 11665 тома. Към
читалището работят битова група, детска
фолклорна група, естраден оркестър и
духов оркестър.

- Народно читалище “Васил Левски 1900” с.Горна Росица

Основано през 1900 год. Читалището се
помещава
в масивна сграда в
задоволително състояние. Има обща площ
338 кв. м и включва: голяма зала,
репетиционна
зала,
гримьорни
и
библиотека. Библиотечният фонд е 12675
тома. Към читалището работи група за
изворен фолклор, група за народни песни
и детска група.

- Народно читалище “Алеко
Константинов - 1898” с.Дамяново

Основано през 1898 год. Материалната
база е 280 кв. м – двуетажна сграда,
включваща голяма и малка зала,
гримьорна и библиотека. Библиотечният
фонд е 7647 тома. В читалището работи
битова певческа група и духов оркестър.

- Народно читалище “Сполука - 1911”
с.Душево

Основано през 1911 год. Намира се в
самостоятелна сграда с обща площ 720 кв.
м, която включва: голяма зала, малка зала,
гримьорни и библиотека с читалня.
Библиотечният фонд е 7463 тома. Към
читалището работи група за изворен
фолклор.

- Народно читалище “Пеньо Пенев -

Основано през 1885 год. Намира се в
самостоятелна сграда с обща площ 680 кв.
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1885” с.Добромирка

м, която включва голяма и малка зала,
гримьорни и библиотека. Библиотечният
фонд е 12090 тома. Към читалището
работят група за автентичен фолклор и
група за народни песни и обичаи.

- Народно читалище “Напредък - 1891”
с.Крамолин

Основано през 1891 год. Читалището
разполага с библиотека, намираща се в
сградата
на
старото
кметство.
Библиотечният фонд е 7575 тома. Към
читалището работят фолклорна група,
мъжка вокална група и детска вокална
група.

- Народно читалище “Светлина - 1928“
с.Кръвеник

Основано през 1928 год. Помещава се в
сградата на кметството. Библиотечният
фонд е 5635 тома. Към читалището работи
група за изворен фолклор.

- Народно читалище ‘Развитие -1937”
с.Кормянско

Основано през 1937 год. Помещава се в
самостоятелна двуетажна сграда, която
включва зрителна зала, гримьорни и
библиотека. Библиотечният фонд е 12161
тома. Към читалището работи състав за
народни песни.

- Народно читалище “Цвятко Иванов 1914” с.Крушево

Основано през 1914 год. Намира се в
самостоятелна двуетажна сграда с обща
площ 640 кв. м, включваща: зрителна зала,
гримьорни и библиотека. Библиотечният
фонд е 12145 тома. Към читалището
работи група за изворен фолклор.

- Народно читалище “Зора - 1897”
с.Ловнидол

Основано през 1897 год. Намира се в
самостоятелна двуетажна сграда, която
включва голяма зрителна зала, малка зала,
гримьорни и библиотека. Библиотечният
фонд е 10372 тома. Към читалището
работи група за изворен фолклор.

- Народно читалище “Искра - 1909”
с.Малък Вършец

Основано през 1909 год. Помещава се в
самостоятелна двуетажна сграда с обща
площ 480 кв. м, която включва голяма и
малка зала, гримьорна и библиотека.
Библиотечният фонд е 9234 тома. Към
читалището работи самодеен певчески
състав.

- Народно читалище “Развитие - 1924”
с.Млечево

Основано през 1924 год. Ползва
предоставено помещение с площ от 48 кв.
м. Библиотечният фонд е 5546 тома.

- Народно читалище “Просвета - 1918”
с.Младен

Основано през 1918 год. Помещава се в
самостоятелна двуетажна сграда с обща
площ 332 кв. м, която включва: зрителна
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зала, ритуална сграда, гримьорни и
библиотека. Библиотечният фонд е 5978
тома. Към читалището работи група за
народни песни.
- Народно читалище “Възраждане 1927” с.Петко Славейков

Основано през 1927 год. Намира се в
самостоятелна двуетажна сграда с обща
площ 250 кв. м, включваща: зрителна зала,
гримьорни и библиотека. Библиотечният
фонд е 12899 тома. Към читалището
работи група за изворен фолклор.

- Народно читалище “Пробуда - 1907”
с.Ряховците

Основано през 1907 год. Намира се в
самостоятелна
двуетажна
сграда,
включваща:
зрителна
зала,
две
репетиционни
зали,
гримьорни
и
библиотека. Библиотечният фонд е 15980
тома. Към читалището работи група за
неувяхващи песни, група за турски
фолклор и група за обработен фолклор.

- Народно читалище “Св. св. Кирил и
Методий - 1929” с.Стоките

Основано през 1929 год. Намира се в
самостоятелна сграда с обща площ 542 кв.
м, която включва голяма зрителна зала,
малка зала, гримьорни и библиотека.
Библиотечният фонд е 10280 тома. Към
читалището работи група за стари градски
и народни песни.

- Народно читалище “Климент Охридски
- 1899” с.Сенник

Основано през 1899 год. Помещава се в
двуетажна сграда с обща площ 280кв. м,
включваща: зрителна зала, малък салон,
гримьорни и библиотека. Библиотечният
фонд е 11199 тома. Към читалището
работи група за изворен фолклор и
сатиричен състав.

- Народно читалище “Младежки труд 1959” с. Столът

Основано през 1959 год. Помещава се в
двуетажна сграда, включваща: салон,
гримьорни и библиотека. Библиотечният
фонд е 12969 тома.

- Народно читалище “Светлина - 1910” с.
Хирево

Основано през 1910 год. Помещава се в
самостоятелна двуетажна сграда с обща
площ 275 кв.м и включва голям и малък
салон. Библиотечният фонд е 3856 тома.
Към читалището работи група за народни
песни.

- Народно читалище “Напредък - 1924” с. Основано през 1924 год. Ползва
предоставено помещение в училището.
Шумата
Библиотечният фонд е 6052 тома.
На територията на общината действат следните музеи:
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Исторически музей – Севлиево с обекти: - Хаджистояново училище, АВК
„Дандолови къщи”, Табахана, Дом-музей „Д-р Атанас Москов” и Средновековен град
Хоталич. Експонатите наброяват 46200, а посетителите средногодишно са около 2500.
Музейните сбирки са 6 - ПГ „Марин Попов” гр.Севлиево, Дом-музей „Дан Колов” в
с.Сенник, Дом-музей „Пеньо Пенев” в с.Добромирка, в с.Крушево, в с.Батошево, в
с.Кръвеник;
Културно – историческите паметници в община Севлиево са 11:
Хаджистояновото училище – първото светско училище в гр.Севлиево,
построено от Хаджи Стоян Николов в 1844 година. Сградата е на два етажа, стопанисва
се от Историческия музей и в нея са представени експозициите „Археология”,
„Севлиево и Севлиевския край през Възраждането”, експонират се и временни
изложби. Намира се в центъра на града и е напълно достъпна за посещения.
Архитектурно възрожденски комплекс „Дандолови къщи” – четири
двуетажни сгради с общ двор, строени през 1870 год. – типична градска архитектура от
ХІХ век. Стопанисват се от Историческия музей и в тях е експониран етнографския му
отдел. Намират се в близост до центъра на града и са напълно достъпни за посещения.
Табахана – триетажна работилница за обработка на кожи, построена през 1873
год. Стопанисва се от Историческия музей и в нея е представена експозицията
„Табашкият занаят в Севлиево”. Намира се в северната част на града, недалеч от
центъра и е напълно достъпна за посещения.
Дом-музей „Д-р Атанас Москов” – едноетажна сграда, намираща се в западния
край на града, достъпна за посещения. Стопанисва се от Историческия музей. Посещава
се от около 200 посетители, без приходи от входна такса.
Йени конак /Бивш Пионерски дом/ - двуетажна сграда, източно от центъра на
града, строена през 1870 год., достъпна за посещения. Стопанисва се от Историческия
музей като склад за етнографски и стопански инвентар, не се посещава от посетители и
няма приходи. Сградата е в много лошо физическо състояние и се нуждае от цялостна
реконструкция.
Градска художествена галерия ”Асен и Илия Пейкови” /Бивш съд/ четириетажна сграда западно от центъра на града, строена през 1878 год., достъпна за
посещения. Изцяло реставрирана през 2008 год. и открита за посещения.
Археологически обект „Средновековен град Хоталич” – на 7 км северозападно
от центъра на града, стопанисва се от Историческия музей. В цитаделата са разкрити
крепостните стени с пет порти и отбранителни кули, болярското жилище, болярската
църква и стопански постройки. От външния град са разкрити четири квартала с около
90 жилищни постройки, три църкви от различни периоди, части от крепостните стени.
Общата му датировка е V – ХІV век. Външният град е достъпен за посетители по
неасфалтиран път, а цитаделата - само от високо проходими превозни средства.
Посещава се годишно от около 1000 посетители.
Дом-музей „Дан Колов” в с.Сенник – двуетажна сграда, намираща се северно
от центъра на селото, където е живял и починал световният шампион по свободна
борба Дончо Колев /Дан Колов/. Експонирана е музейна сбирка, посветена на живота и
спортната кариера на световноизвестния българин. Посещава се годишно от около 300
посетители, без входна такса. Сградата се нуждае от цялостен ремонт и обновяване на
музейната експозиция.
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Дом-музей „Пеньо Пенев” в с.Добромирка – двуетажна сграда, намираща се
източно от центъра на селото, където е живял поетът. Експонирана е музейна сбирка,
посветена на живота и творчеството му. Посещава се годишно от около 300 посетители,
без входна такса. Проблем е необходимостта от експонирането на дворното
пространство.
Късно антична и средновековна крепост „Пречиста” до с.Градница –
разположена е на хълм в южния край на селото. Разкрита и проучена е част от
цитаделата на крепостта: източната крепостна стена с портата и отбранителните кули,
болярската църква, жилищни и стопански постройки. Общата датировка е V-ХІV век.
Достъпна е за посетители и се посещава годишно от около 300 човека, без входна такса.
Проблем е реконструкцията на пътя за моторни превозни средства, обособяването на
паркинг и цялостната консервация на средновековната архитектура.
Късно антична и средновековна крепост „Градът” край с.Крамолин –
разположена е на 4 км южно от селото. Проучени и разкрити са болярският
средновековен замък с крепостната порта, жилищно отбранителната кула, болярската
църква и късно антична базилика. Обектът е достъпен за посещения и се посещава
годишно от около 200 човека, без входна такса. Проблем е необходимостта от
реконструкция на черния път до крепостта и консервацията на средновековната
архитектура.
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
i.

Промените, които настъпват в демографското състояние на територията на
общината, не се отличават съществено от посоката и динамиката на
демографските процеси в национален мащаб.

ii.

Тенденциите в демографското развитие за анализирания период са: намаляване на
населението, колебливост в динамиката на механичния прираст, отрицателен
естествен прираст, намаляване дела на контингентите в трудоспособна възраст,
увеличаване дела на градското население, повишаване на образователното
равнище на населението на общината.

iii.

Основните приоритети в демографското развитие на общината следва да бъдат
насочени към стабилизиране и запазване на населението, ограничаване
неблагоприятните тенденции в демографските процеси, развитие на
образованието и обучението.

iv.

Община Севлиево разполага с добре развита мрежа от учебни заведения, с
оптимална структура за удовлетворяване на досегашните потребности.
Неблагоприятните демографски процеси в общината водят до намаляване на броя
и на учениците - в общинските общообразователни училища от гр.Севлиево е
ясно откроена тенденцията за спад на учениците ( СОУ „Васил Левски” – с 156,
НУ „Св.Св.Кирил и Методий” – с 35, I ОУ „Христо Ботев” – с 101 и II ОУ
„Стефан Пешев” – с 93). Запазването на тази тенденция през следващите години
ще обуслови необходимост от предприемане на мерки за оптимизиране
използването на сградния фонд и преобразуване на училищната мрежа в града.

v.

Независимо от степента на изграденост на системата за професионална
подготовка, през последните години в община Севлиево се очертава тенденция на
недостиг на работна ръка в определени професионални направления, най-вече в
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сферата на услугите. Това ще обуслови в бъдещ период необходимостта от
актуализиране и разширяване на диапазона на предлаганите професии в
професионалните гимназии на територията на община Севлиево, в съответствие с
нуждите на бизнеса. Обективна е необходимостта от създаване на Център за
професионална квалификация, в който да се предлагат квалификационни форми,
които в кратки срокове да преквалифицират кадри, съобразени с динамиката на
промените в социално-икономическите условия.
vi.

По отношение на качествените показатели на образователния процес и
съдържание на програмите има още какво да се желае в областта на:
- повишаване качеството на образователните услуги и осигуряване на високо
професионално и специализирано образование за нуждите на местната и
регионална икономика;
- обвързване на образованието с бизнеса;
- създаване, развитие и пълноценно използване на системи за професионално
обучение и квалификация.

vii.

Развитието на социалните услуги за деца е в съответствие с оценката на
потребностите. Децата, настанени в институция, имат възможност да ползват
социалните услуги в общността. По отношение на процеса на
деинституционализация на деца е налице планирана и последователно
изпълнявана реформа, в резултат на която съотношението на деца, изведени от
институции, спрямо настанени в институция, е 50 % деинституционализирани
деца.
Необходимо е да се предоставят социалните услуги за деца като комплекс от
услуги, което ще оптимизира числеността на тесните специалисти и
организацията на работа;
Необходимо е изграждането на механизми на междусекторно партньорство между
институциите за използване на техните ресурси в подкрепа на деца и семействата
в риск, както и за преодоляване на бедността и социалната изолация;
Необходимо е да се доразвие социалната услуга „Приемна грижа”, която в
момента се предлага от 9 приемни семейства на територията община Севлиево.

viii.

Развита е широка мрежа от социални услуги в общността, която е насочена към
възрастни и хора с физически и психически увреждания, но е необходимо да се
осигури устойчивост на социалните услуги „Домашен помощник” и „Социален
асистент” като алтернатива на институционализацията;
Социалните услуги, предоставяни в общината, към момента са обезпечени с
квалифицирани специалисти, но с разкриването на нови услуги (Дневен център за
възрастни хора и Центрове за настаняване от семеен тип като форма за
деинституционализация) се очертава сериозен проблем с квалифицирания
персонал, необходим за предоставяне на социалната услуга.

ix.

Мрежата от читалища е много добре
ръководство трябва да продължават да
изградената инфраструктура, особено в
действащи училища и детски градини

развита. Усилията на общинското
се насочват в поддържането така
по-големите села, в които има и
– с.Ряховците, с.Петко Славейков,
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с.Крамолин, с.Душево, с.Добромирка,
с.Стоките, с.Кормянско и с.Дамяново.
x.

с.Градница,

с.Батошево,

с.Шумата,

Община Севлиево е наследник на богато културно - историческо наследство. В
този контекст, концепцията за развитие на културата и културните активи на
територията на общината трябва да бъде изцяло обвързана с туристическото
предлагане.
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ИНФРАСТРУКТУРНО
РАЗВИТИЕ,
ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА

5.

СВЪРЗАНОСТ

И

РАЗВИТИЕ НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА

5.1.

Община Севлиево е съставена от 46 населени места – град Севлиево и 45 села. С
Решение на Министерски съвет № 166 от 8 март 2013 г. за административнотериториални промени в община Севлиево, област Габрово от 53 броят на селата е
намален на 46, като е закрито село Дрянът, селата Баева ливада, Българи, Малиново,
Мариновци и Рогулят са присъединени към село Млечево, а село Дялък е присъединено
към село Столът.
Прегледът на данните от последното преброяване на населението през 2011 г.
показва, че 24 села са с население под 100 човека, от които 20 са с под 50 жители. В 3
села не е регистриран нито един живеещ, в 3 села са регистрирани под 10 жители.
Селата се характеризират с:
- Трайна тенденция на намаление на населението в следствие на
смъртност и по-ниска раждаемост;

по-висока

- Неблагоприятни възрастова и образователна структура;
- По-нисък дял на трудоспособното население;
- По-слаба икономическа активност;
- По-висока безработица;
- Концентрация на предприятията от селскостопанския сектор;
- Структура, доминирана от микро-предприятия.
- Добре развита, но зле поддържана пътна инфраструктура;
- Ограничени инвестиции за поддържане на социалната инфраструктура;
- Значително по-нисък среден брой на децата в детските градини;
- По-нисък среден брой ученици в училищата;
- Лошо състояние на сградния фонд;
- Миграция на ученици към общинския център и извън него.

5.2.

ТРАНСПОРТНА ДОСТЪПНОСТ И СЪСТОЯНИЕ НА ПЪТНАТА МРЕЖА

Републиканската пътна мрежа на територията на Община Севлиево включва
пътища с обща дължина 183,2 км, която се разделя по класове, както следва:
- републикански пътища - І клас – 33,1 км;
- републикански пътища - ІІ клас – 12,6 км;
- републикански пътища - ІІІ клас – 137,5 км.
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Път І-4 (Е-772) осигурява връзките на общината със столицата и големите
икономически градски центрове в Северна България. Път ІІ- 44 свързва гр.Севлиево с
гр.Габрово, път ІІІ- 401 осъществява връзките с гр.Ловеч.
Състоянието на пътищата от републиканската пътна мрежа І и ІІ клас е добро. В
незадоволително и лошо състояние са 90,1 км от пътищата ІІІ клас, които осигуряват
транспортни комуникации с регионално значение със съседни общини. Това са
пътищата:
- ІІІ-403, обслужващ направлението Кормянско–Крамолин и осъществяващ връзка с
общините Сухиндол и Павликени - 27 км;
- ІІІ- 404, обслужващ направлението Богатово-Севлиево-Бериево и осъществяващ
връзка с община Троян – 30 км;
- ІІІ- 406, обслужващ направлението (І-4) – (ІІІ-4041) и осъществяващ връзка с община
Дряново – 8,7 км;
- ІІІ- 4041, обслужващ връзки на община Севлиево с общините Троян и Дряново-13,1
км;
- ІІІ- 3011, обслужващ връзките с община Летница и община Сухиндол- 11,3 км.

Местните общински пътища на територията на Общината са с обща дължина
309,7 км, от които:
- с асфалтова настилка - 217,0 км;
- с трошенокаменна настилка и без настилка- 92,7 км;
От общинските пътища
трошенокаменно покритие.

41,7 км са без трайна настилка, а 53,6 км са с

Към юни 2013 г. общински пътища, които осигуряват достъпа до населени места
или с общинския център, които се нуждаят от рехабилитация са :
- GAB3160 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Градница - /GAB2167/ - 4,6 км;
- GAB1164 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Хирево – Дамяново - Граница общ. (Севлиево
-Троян) – Врабево – Добродан -/ ІІ-35, Ловеч - Троян/ - 13,1 км;
- GAB1165 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Сенник – Душево – Столът - Боазът мах.Лумпари - Граница общ. (Севлиево - Троян) - Априлци - 20,2 км;
- GAB3166 /GAB1165,Сенник-Столът/ - Душево - Душевски колиби - /Сенник-Столът
GAB1165 - 13,7 км;
- GAB1169 /ІІІ-404,Севлиево/ - Крушево – Младен - яз.”Ал.Стамболийски” - 18,8 км;
- GAB1172 /І-4, Български извор - Велико Търново/ - Ряховците - 2,3 км;
- GAB2174 /ІІІ-401, Кормянско – Крамолин / - Малки Вършец – Градище –Дебелцово 9,1 км;
- GAB1179 /ІІІ-6072, Априлци - Батошево/ - Батошевски манастир - 3,2 км;
- GAB2181 /ІІ-44, Севлиево - Габрово /- Горна Росица -/ ІІІ-4402, Горна Росица Гъбене/ - 3,2 км;
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- GAB2185 /ІІІ-6072, Априлци - Батошево / - Стоките – Тумбалово - Купен - мах.
Кладев рът - 8,7 км;
- GAB2188 /ІІІ-6072, Априлци - Батошево/ - Селище - 1,5 км;
- GAB3212 /ІІІ– 6072, Априлци – Стоките / - мах. Данчевци - 2,0 км;
- GAB3214 /ІІІ– 6072, Априлци – Стоките / - мах. Коруджиите - 1,2 км;
- GAB3215 /ІІІ-6072, Априлци – Стоките / - мах. Петлите - мах. Горно Селище - 5,0 км;
- GAB3220 /GAB3178, Батошево – мах.Чуките / - мах. Прозованец - 2,5 км;
- GAB3234 /GAB1165, Боазът – Априлци / - мах. Иванчевци - 1,0 км;
- GAB3235 /GAB1165, Боазът – Априлци / - мах. Дългодреи - 1,0 км;
- GAB3237 /GAB1165, Боазът – Априлци / - мах. Стоили - 0,5 км.
Важно значение за функционирането на общинската икономика и за
осигуряването на достъпа й до пазара имат общинските пътища, които обслужват
производствените зони. Общински пътища, които имат посочените функции и се
нуждаят от реконструкция са:
- GAB3160 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Градница - /GAB2167/ - 4,6 км;
- GAB1164 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Хирево – Дамяново - Граница общ. (Севлиево
-Троян) – Врабево – Добродан - / ІІ-35, Ловеч - Троян/ - 13,1 км;
- GAB1165 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Сенник – Душево – Столът - Боазът - мах.
Лумпари - Граница общ. (Севлиево-Троян) - Априлци - 20,2 км;
- GAB1172 /І-4, Български извор-Велико Търново/ - Ряховците - 2,3 км;
- GAB2174 /ІІІ-401, Кормянско – Крамолин / - Малки Вършец – Градище – Дебелцово 9,1 км;
- GAB2185 /ІІІ-6072, Априлци - Батошево / - Стоките – Тумбалово - Купен - мах.
Кладев рът - 8,7 км.
Някои от общинските пътища осигуряват достъп до културно-исторически
паметници, природни обекти и др. места за туризъм и отдих и са важни за развитието
на туристическия сектор в общината. Пътища с такива функции са :
- GAB1165 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Сенник – Душево – Столът - Боазът -мах.
Лумпари - Граница общ. (Севлиево - Троян) - Априлци - 20,2 км;
- GAB1169 /ІІІ-404,Севлиево/ - Крушево – Младен - яз.”Ал.Стамболийски” - 18,8 км;
- GAB1172 /І-4, Български извор - Велико Търново/ - Ряховците - 2,3 км;
- GAB1179 /ІІІ-6072, Априлци - Батошево/ - Батошевски манастир - 3,2 км;
- GAB2185 /ІІІ-6072, Априлци - Батошево / - Стоките – Тумбалово - Купен - мах.
Кладев рът - 8,7 км.
Важни за предоставянето на качествени социални услуги са общинските пътища,
осигуряващи достъпа на гражданите до здравните и образователните заведения в
общината. Общински пътища, изпълняващи такива функции, но намиращи се в лошо и
задоволително състояние, за които следва да се планира реконструкция или
рехабилитация, са:
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- GAB3160 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Градница - /GAB2167/ - 4,6 км;
- GAB1165 /ІІІ-404, Севлиево - Бериево/ - Сенник – Душево – Столът - Боазът -мах.
Лумпари - Граница общ. (Севлиево - Троян) - Априлци - 20,2 км;
- GAB2185 /ІІІ-6072, Априлци - Батошево / - Стоките – Тумбалово - Купен - мах.
Кладев рът - 8,7 км.
За развитие на пътната мрежа в периода 2014-2025 г. общината има следната
техническа готовност:
- Изготвен е проект за рехабилитация на републикански път III-403- „Обходен път
Севлиево - Крамолин;
- Изготвено е техническо задание за проектиране на рехабилитация на път II-44
/Севлиево - Габрово/ - проектът е включен за изпълнение в програмен период 20142020 г., по Оперативна програма „Региони в растеж”.
Предвид значимостта на републиканските пътна мрежа на територията на
общината е приоритетно извършването на частични ремонти и рехабилитация на
следните пътища:
- III-404 / Севлиево – Велико Търново /Богатово – Севлиево – Градница – Бериево - г-ца
Ловеч/
- III-4041 – Севлиево – Янтра - Скалско
- III-4402 /Севлиево - Габрово/ - Г. Росица - Гъбене
- III-6072 – Граница Ловеч – Кръвеник – Стоките – Батошево - /Г.Росица - Гъбене/
Ежегодно община Севлиево изразходва предоставеното и финансиране от МРРБ
за рехабилитация и поддръжка на общинските пътища, които се нуждаят от ремонтни
работи и които, в сегашното си техническо състояние, не подсигуряват безопасно
движение по тях и сигурност на всички участници в него.
За подобряване на комуникационно-транспортната система на общинския център
(обхващаща уличната мрежа, обществения транспорт за превоз на пътници,
пешеходното (и велосипедно) движение, паркирането, съоръженията за обслужване на
транспорта и средствата за регулиране и управление на движението) през 2012 – 2013 г.
е изработен и одобрен Генерален план за организацията на движението на гр.Севлиево,
в който са предвидени следните мероприятия:
- транзитно движение и пътеуказателна сигнализация;
- маршрути на превозните средства за обществен превоз на пътници;
- предимства на движение;
- посочност на движение;
- режим на спиране, паркиране и ограничение на скоростта;
- пешеходни и велосипедни улици и зони;
- сигнализация с пътни знаци и маркировка;
- картограми на транспортните натоварвания;
- участъци с концентрация на ПТП.
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5.3.

ДОСТЪП ДО ИНТЕРНЕТ

Таблица 10 Осигуреност с достъп до интернет към февруари 2011г.
Общо

В градовете

В селата

жилища живеещи жилища живеещи жилища
лица
лица

Област Габрово
Община Габрово
Община Дряново
Община Севлиево
Община Трявна

19847
11685
1272
5188
1702

60357
34280
4019
16530
5528

18328
11198
1111
4337
1682

55581
32898
3531
13677
5475

1519
487
161
851
20

живеещи
лица

4776
1382
488
2853
53

Източник: НСИ
По достъп на домакинствата до Интернет община Севлиево се нарежда
непосредствено след община Габрово. В общината обаче са най-много домакинствата в
селата, които ползват Интернет.
5.4.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И

КАНАЛИЗАЦИЯ

Водоснабдяване на населените места
Всички населени места в общината са водоснабдени. За питейно-битови нужди се
използват речни и подземни води. Водоснабдяването на община Севлиево и
прилежащите села се осъществява посредством пет речни водохващания към притоци
от водосбора на р. Росица, едно речно водохващане на р. Видима, 71 каптирани
естествени извора, 9 дренажа, 5 шахтови кладенци и три броя повърхностни
водохващания с местно значение. Карстовите води на Предбалкана формират подземни
потоци, които излизат на повърхността под формата на множество извори. Най-големия
дебит се осигурява от речните водохващания на р. Росица и р. Видима, като достига до
445л/с. Множеството от тези извори са с минимален и силно променлив дебит - от 0,02
до 2,0 л/сек. Обединени във водоснабдителни групи, те захранват редица селища, които
не могат да бъдат включени към централно водоснабдяване.
Осигуряването на водния баланс на община Севлиево е сериозен проблем - при
засушавания голяма част от населените места в общината минават на сезонен режим на
водоснабдяване. Основен приоритет е изграждането на язовир „Мокра Бяла”.
81,16 % от водопреносната мрежа е изградена от етернитови тръби, 16% от
стоманени тръби, 1.44% от РVC и 0.57% от ПЕВП. Етернитовите тръби са морално и
физически остарели и това е причината за честите аварии и големите загуби. До 2008 г.
общият обем на водозагубите е около 64 % годишно. След извършената частична
реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа на гр.Севлиево през 2009 г.
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водозагубите са намалели с 12 % и към настоящия момент общият обем на водозагуби е
52%.
Община Севлиево разработва проект “Реконструкция на довеждащ водопровод до
ПСПВ „Стоките” и източен водопроводен клон за питейна вода“. Обхватът му включва
два подобекта, които са едни от най-проблемните трасета на водоснабдителната
инфраструктура:
- Довеждащият водопровод от изравнител 4000 м3 след ВЕЦ “Видима”, гр.Априлци до
ПСПВ „Стоките” - етернит ф 400 и дължина ~ 20 500 метра;
- Източният водопроводен клон от ПСПВ „Стоките” до разпределителна шахта при
с.Буря – с.Добромирка етернит ф 546 и дължина ~ 33 000 метра;
Целта на проектa е да се възстанови водоплътността на посочените водопроводи,
при запазване без съществени отклонения на основните им технологични
характеристики, като се удължи полезният живот с 50 години чрез реконструкция на
(етернитовите) тръби с полиетилен, като на местата, където е възможно,
реконструкцията ще бъде извършена по безизкопен начин.
Осъществяването на проекта ще доведе до подобряване на водоснабдителната
инфраструктура и намаляване на експлоатационните разходи за нейната поддръжка,
както и подобряване жизнения стандарт на населението, ползващо инфраструктурата.
С финансовата подкрепа на „Програма за развитие на селските райони“ 2007-2013
се изпълнява проект „Реконструкция на водопроводната мрежа на селата Петко
Славейково и Кръвеник в Община Севлиево“. Подменената водопроводна мрежа в село
Кръвеник ще бъде с дължина 5582 м, а в село Петко Славейково – 16 446 м. Toва ще
спомогне за подобряване качеството на живот на населението и намаляване на
експлоатационните разходи и загубите на вода.
На територията на общината функционира пречиствателна станция за питейна
вода в с.Стоките, с капацитет 56 160 куб. м вода в денонощие. Постигнато е 100%
пречистване на питейната вода.
Канализационна система в населените места
Канализационни услуги се осигуряват за гр.Севлиево. Частично е изградена
канализационна инфраструктура в по – големите села - П. Славейково, Градница,
Ряховците, Сенник, Добромирка, Г. Росица. За решаване на проблемите, свързани с
пречистването на отпадъчните води, възможно решение е изграждането на модулни
станции.
През 2008 г. беше завършен проект „Канализация на село Ряховците“, с
финансова помощ от ПУДООС/МОСВ на стойност 1 167 533 лв., с който бе изградена
ВиК инженерна инфраструктура в селото, а по програма „САПАРД“ беше изпълнен
проект “Изграждане на канализация на село Сенник, общ. Севлиево” на стойност 958
573 лв., който обхваща изграждане на нова канализация с дължина около 5 км и
рехабилитация на стари клонове – около 3 км.
В канализационната мрежа на гр.Севлиево се заустват смесени битово фекални,
производствено отпадъчни и дъждовни води.
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Основни източници на производствени отпадъчни води заустени в
канализационната мрежа на гр.Севлиево са следните промишлени предприятия: „Идеал
Стандарт - Видима ” АД – производство на санитарна керамика и смесители за баня,
„АББ България“ – ЕООД, за производство на високоволтови електроизделия, „Динамо”
- АД за производство на Нестандартно оборудване, екипировка и фино леене от цветни
метали и сплави, "Емка" – АД за производство на електропроводници за индустрията и
бита, “Росица Индъстриал енд комършъл активитис” АД за производство на детайли,
машинни и резервни части, “Сиби” ООД за производство на водопроводна арматура,
“Спектър” АД за производство на промишлено оборудване и тръбна арматура,
“Минерали Индустриали България” - ЕООД за преработка на нерудни, кариерни
материали, минерални суровини, "Росица" - АД за производство на трикотажни
изделия и бельо, "Бриз" –АД за производство на текстил, "Паралел" – ООД за
производство на дунапрен и мебели за дома, предприятия за преработка на месо и
мляко - Милкиекс, ЕТ "Стив", ЕТ “Трифо”, ЕТ “Тони”, алкохолна фабрика "Синева".
В гр.Севлиево има общо 6 медицински обекта: болница, спешна медицинска
помощ, стоматологичен център и три медицински центъра, които са източници на
замърсяване с дезинфектанти, медикаменти, реактиви биологични и инфекциозни
замърсители. В края на 2009 г. е пусната експлоатация на ПСОВ – гр.Севлиево,
улавяща отпадъчните води от канализационната мрежа на града.
Предвид намеренията за увеличаване мащаба на туризма в общината, важно
значение за създаване на добър стандарт на обслужване на туристите и атрактивна
природна среда ще има доизграждането и развитието на канализационните мрежи в
селата, където ще стартира селския туризъм. Постигането на устойчиво местно
развитие в общината е в голяма степен зависимо от осигуряването на по-добро
управление на водите на територията на общината на основата на реконструкция на
водопроводната мрежа и обхващане на повече населени места от канализационната
мрежа и осигуряването на пречистване на отпадните води.
С финансовата подкрепа на ЕКФ чрез ОПОС се изпълнява проект
“Инвестиционен проект за рехабилитация и разширение на водопроводната и
канализационна мрежа на град Севлиево” на обща стойност 18 890 193 лв. Изградената
инфраструктура ще допринесе за постигане на следните социално - икономически цели:
повишаване дела на населението, включено към канализационна система; подобряване
на инвестиционния климат, както в град Севлиево, така и в цялата община; понижаване
риска от замърсяване на околната среда и риска за здравето на местното население;
намаляване загубите на питейна вода, чрез което се повишава ефективността на
използване на ограничен природен ресурс; проектът реализира ползи в дългосрочен
аспект, не само по отношение на опазване на околната среда, но и върху подобряване
на жизнения стандарт на населението; реконструкция на вътрешната водопроводна
мрежа на гр.Севлиево с цел намаляване на моментните загуби на вода и честите аварии.
Управление на отпадъците
Информацията за управлението на отпадъците в общината представлява
обобщение на действащата Програма за управление на дейностите по отпадъците на
община Севлиево.
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Битови отпадъци
За битовите отпадъци на Община Севлиево като единствен метод за обезвреждане
се използва депониране. Количествата събрани битови отпадъци се отчитат при
депонирането им в количествени единици (тонове) на електронна автомобилна везна.
Данните за количествата и видовете депонирани отпадъци се отчитат по реда на
Наредба 9/2004г. (Наредба No 9 от 28 септември 2004 г. за реда и образците, по които
се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на
публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на
закритите обекти и дейности, обн. ДВ, бр.95 от 26 октомври 2004 г.) в отчетна книга,
картотекират се и се съхраняват в архива на Регионалното депо.
Строителни отпадъци
Отпадъците от строителна и строително – ремонтна дейност не се отделят
регулярно и няма конкретни данни за количествата и състава им. Декларират се
количествата, за които строителните фирми са се обърнали към общината за посочване
на място и условия за депонирането им. При това положение се обхващат само тези
случаи, когато това действие се извършва легално, а количествата се определят на база
на вместимостта на колите и няма конкретни замервания.
Производствени отпадъци
При анализиране на количествата опасни и производствени отпадъци трябва да се
има предвид, че за периода 2000 – 2009 год. се наблюдават промени както в
структурата по отрасли, така и в броя на фирмите от индустриалния сектор. Всички
производствени отпадъци се водят на отчет пред РИОСВ – В. Търново, която провежда
и контрола по изпълнението на фирмените програми за управление на отпадъците.
Опасни производствени отпадъци
На територията на
производствени отпадъци:

община

Севлиево

се

образуват

следните

опасни

- утайки от водоочистни съоръжения (ЛПСОВ) към цехове за повърхностна обработка
на метали и пластмаси чрез използване на електролитни или химични процеси,
съдържащи метални хидроокиси, цинкови йони, тривалентен и шествалентен хром,
отпадъци от фосфатиране – “Идеал Стандарт – Видима” АД, „Сиби” ООД,
„Никипласт – М” ООД;
- негодни за употреба леярски сърца – “Идеал Стандарт – Видима” АД,
„Динамо”ООД, „Сиби” ООД;
- шлаки от стопилки на черни и цветни метали – „Динамо” ООД, “Идеал Стандарт –
Видима” АД и др.;
- опасни отпадъци от ветеринарната и хуманната медицина (болнични) – от здравни
заведения – медицински центрове и индивидуални частни медицински практики
(лични лекари), ветеринарни практики и лечебници.
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Регионалното депо за отпадъци в гр.Севлиево на база разрешените кодове в
издаденото му комплексно разрешително КР №182-НО/2007 год. има широк спектър на
позволени за обезвреждане чрез депониране отпадъци.
В община Севлиево има организирана централизирана система за сметосъбиране
и сметоизвозване, която обхваща 98% от населението на общината. Териториално
системата за сметосъбиране обхваща събиране ТБО от гр.Севлиево и 27 кметства на
общината.
От началото на 2007 г. на територията на община Севлиево функционира система
за разделно събиране на отпадъци от опаковки , поддържана от "Екобулпак" АД.
Системата има разположени 142 площадки в гр.Севлиево и с.Г. Росица, като 27 000
жители са обхванати от системата на разделното сметосъбиране, което представлява
65% от общото население на общината. Трябва обаче да се отбележи, че разделното
събиране не води до значително намаляване на количеството на отпадъците, които се
депонират на Регионалното депо за отпадъци, тъй като не работи ефективно.
Всички съществуващи сметища по селата до въвеждане в експлоатация на
Регионалното депо за отпадъци са закрити и рекултивирани, с изключение на тези в
с.Агатово, с.Крушево, с.Душево и с.Градница, които предстоят да бъдат закрити заедно
със старото сметище на гр.Севлиево по проект по програма ИСПА.
В настоящия момент, битовите отпадъци не се подлагат на предварително
третиране преди депонирането им в Регионално депо за отпадъци - Севлиево.
През 2012 г. стартира пилотен проект „Прилагане на децентрализиран модел за
управление на био-отпадъците в един от регионите за управление на отпадъците,
включително изграждане на необходимата техническа инфраструктура - система за
разделно събиране и съоръжение за рециклиране на събраните био-отпадъци“.
Концепцията за децентрализирано управление на био-отпадъците е една от най-добрите
практики за управлението на био-отпадъците, успешно приложена в някои странитечленки на ЕС. Предимствата на децентрализирания модел на компостиране са:
намаляване на транспортните разходи; насърчаване на използването на евтини
технологии, основаващи се на ръчен труд, и на минимален набор от обикновени
машини и оборудване, добре адаптирани към капацитета на съоръжението за
компостиране; осигуряване на високо ниво на качеството; създаване на допълнителни
доходи за земеделските производители и укрепване на икономиката в селските райони,
намаляване на разходите и усилията за пускане на продукта на пазара, защото опитът
показва, че средно 80% от произведените количества компост се използват директно в
земеделската земя на самите производители.
5.5.

ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Повишаването на енергийната ефективност е един от основните показатели за
постигане на целите „20/20/20” по отношение на климата/енергията и осигуряване на
принос към изпълнението на Стратегия „Европа 2020”. Същевременно Стратегическите
насоки на ЕК за периода 2014 – 2020 г. разглеждат инвестициите в повишаване
енергийната ефективност на бизнеса, в публичния и жилищния сектор като инструмент
за подкрепа на икономиката и осигуряване на повече и по-качествени работни места.
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Областният план за енергийна ефективност на област Габрово 2011 – 2020 г.
представя подробна информация относно изпълнението на изискванията на Закона за
енергийната ефективност на общинско ниво по отношение обследването на сгради
общинска собственост, както и за изпълнение на задълженията на бизнеса в това
отношение. Към 2013 г. има 31 общински сгради с РЗП над 1 000 кв.м, които се
нуждаят от обследване, до този момент са обследвани 9 сгради: ДК”Мара Белчева”,
ОУ”Хр. Ботев” - нова сграда, ДОВДЛРГ” Велика и Георги Ченчеви”, ДВФУ - с.Столът,
ДСХ - с.Добромирка, ДСХ - с.Стоките, ДВУИ – с.Батошево. На територията на
общината се намират и четири от общо деветте за областта необследвани промишлени
системи6 - "Хамбергер - България" ЕООД, "Сиби" ООД, "Емка" АД, "Кабелкомерс"
ООД. Областният план за енергийна ефективност определя и индивидуални цели за
енергийни спестявания до 2013 и до 2016 г. за задължените по закона лица –
промишлени предприятия и община Севлиево.
През 2012 г. стартира изпълнението на проект „Реконструкция и модернизация на
улично осветление на град Севлиево, село Карамичевци и село Горна Росица”,
финансиран от Международен фонд Козлодуй, на стойност 297 397,00 евро.
Дейностите предвиждат замяна на съществуващите осветители с газоразрядни лампи
със светодиодни източници и инсталиране на система за автоматично управление в
съответствие с астрономическия календар и подмяна със светлодиодно (LED)
осветители общо 1411 броя между 35 и 70 W, като в това число 234 паркови
осветители. Посредством проекта ще се постигне подобряване качеството на уличното
осветление и създаване на комфортна среда за жителите, както и рационално и
ефективно използване на ел.енергията за осветление, а оттам и снижаване на текущите
и експлоатационните разходи на общината за улично осветление.
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
xi.

Община Севлиево е съставена от 46 населени места – град Севлиево и 45 села. 24
села са с население под 100 човека, от които 20 са с под 50 жители.

xii.

Пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре развита и
структурирана. Необходимо е обаче да се планира реконструкция/и
рехабилитация на пътищата, които осигуряват достъпа на населението до
здравните и образователните заведения в общината, до производствените зони и
са важни за развитието на туристическия сектор.

xiii.

Осигуряването на водния баланс на община Севлиево е сериозен проблем - при
засушавания голяма част от населените места в общината минават на сезонен
режим на водоснабдяване. Основен приоритет е изграждането на язовир „Бяла”.

xiv.

Канализационни услуги се осигуряват само за гр.Севлиево и частично за с.Петко
Славейково, Градница, Ряховците, Сенник, Добромирка, Г. Росица. В останалите
населени места няма.

6

Съгласно изискванията на чл. 10, ал. 1, т. 3 от Закона за енергийна ефективност
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xv.

В община Севлиево има организирана централизирана система за сметосъбиране
и сметоизвозване. Общината се обслужва от Регионалното депо за отпадъци в
гр.Севлиево.
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6.

ЕКОЛОГИЧНО СЪСТОЯНИЕ И РИСКОВЕ

В съответствие с чл.79 т.1 от Закона за опазване на околната среда и спазвайки
указанията на Министерство на околната среда и водите, в общината се изпълнява
Програма за опазване на околната среда на Община Севлиево, чиито цели са:
- Да се идентифицират и анализират проблемите в областта на околната среда на
територията на общината, като се установят причините и се предложат решения и
действия за тяхното преодоляване;
- Да се обединят усилията на общинските органи, държавните институции,
населението, НПО и предприятията на територията на общината за решаване на
проблемите;
- Да се аргументират проектите за опазване на околната среда на общината, които ще
бъдат предложени за финансиране;
- Да се използват разумно природните дадености на територията на общината за
развитие на икономическия и потенциал;
- Да се използват оптимално ограничените финансови и човешки ресурси, като
същите се съсредоточат за решаване на най-приоритетните проблеми.
Срокът на действие на Програмата е до 2015 г.
Състояние на качеството на атмосферния въздух (КАВ)
В съответствие с чл. 27 от ЗЧАВ и чл. 30 на Наредба № 7 / 03.05.1999 г. за оценка
и управление на КАВ, територията на община Севлиево е включена в списъка на
районите за оценка и управление на КАВ, на територията на Република България по
показателите фини прахови частици (ФПЧ10) и сероводород. За целта общината е
приела и изпълнява Програма за намаляване нивата на замърсяване на атмосферния
въздух в гр.Севлиево 2012 г. – 2014 г. Съгласно Програмата 2,5 км2 е площта на
районите в община Севлиево, имащи най-голям принос в замърсяването на
атмосферния въздух с ФПЧ10, като територията на гр.Севлиево е района, определящ
КАВ в общината (анализа по Програмата е фиксиран на територията на гр.Севлиево,
поради концентрацията на източниците влияещи на КАВ).
На територията на гр.Севлиево следенето на качеството на атмосферния въздух се
осъществява от Националната система за мониторинг на околната среда /НСМОС/, чрез
периодични измервания на КАВ от мобилната станция за емисионен контрол на
атмосферния въздух към ИАОС - Регионална Лаборатория (РЛ) Русе. Регистрираните
данни от измерванията на КАВ в гр.Севлиево, направени в рамките на НСМОС за
периода 2007 - 2010 г., не показват превишения на средно годишните норми за
основните атмосферни замърсители. По отношение измерванията на ФПЧ10, направени
от НСМОС в гр.Севлиево, са констатирани периодични инцидентни превишавания на
средно дневните норми за ФПЧ10.
Община Севлиево поддържа пункт за измерване на КАВ, като включените
показатели са: прах, серен диоксид, азотен диоксид и сероводород. Изготвят се месечни
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отчети за извършените проби на замърсеността на атмосферния въздух, които се
публикуват в интернет страницата на Община Севлиево.
Замърсяването на въздуха е следствие от типично градската антропогенна дейност
в района, с натоварен автомобилен трафик на пътната мрежа и наличие на
локализирани производствени зони в града.
Фините прахови частици (ФПЧ10) като замърсител на атмосферният въздух не
представляват риск за КАВ в района на гр.Севлиево. Източници на атмосферно
замърсяване с ФПЧ10 в района на гр.Севлиево са битовия сектор, промишлеността и
транспорта.
Количествените резултати от инвентаризацията на основните източници на
емисии на ФПЧ10 в атмосферния въздух на гр.Севлиево показват, че битовия сектор
има най-голям принос в атмосферното замърсяване на района, с тенденция за
намаление на локалните емисии на ФПЧ10.
Шум
През 2012 г. Регионалната здравна инспекция е извършила измерване на
шумовото натоварване в регион Габрово, включващ гр.Севлиево. Измерването е
осъществено в 4 пункта – Читалище Развитие, МБАЛ, Бетонов възел, ЦДГ „Слънце”,
като само в пункт Бетонов възел не са констатирани превишения на средните шумови
нива. Превишенията на останалите 3 пункта се дължи основно от транспорта.
Основните препоръки за подобряване на акустичната среда на инспекцията са:
Подобряване на състоянието на пътната настилка; Правилно организиране на
автомобилния поток; Забрана за движение на мотоциклети и тежки камиони в
определени часове и райони, в близост до лечебни и детски заведения.
Водни ресурси
Наличието на големи масиви гори в южната висока част на община Севлиево
осигурява значителни водни ресурси. Техните водосборни басейни дават началото на 2
по-големи реки – Росица и Видима, които се сливат непосредствено до Севлиево, а
общите им води пълнят един от най-големите изкуствени водоеми в България – язовир
"Александър Стамболийски".
Река Росица е главна отводнителна артерия на града. Реката има дължина 164 км,
а водосборната й област има площ 2265 кв. км.
Наличните водни ресурси на територията на общината обаче дават възможност да
се изградят възобновяеми енергийни мощности от типа на ВЕЦ.
Подземни природни богатства
Общината е бедна на природни богатства. На територията на общината няма
наличие на изкопаеми течни или твърди горива и цветни и черни метали.

68

Защитени територии и биоразнообразие
Гори
За оценка на състоянието на горските екосистеми са изградени пробни площадки,
които са част от европейската мрежа за мониторинг (съгласно Международна програма
за оценка на ефектите на въздушното замърсяване върху горите ICP – Forests).
Територията на община Севлиево попада в ІІ район /Средна Стара планина/. На
територията й е изградена една пробна площадка за оценка състоянието на короните на
иглолистните дървесни видове, а в непосредствена близост, но на територията на
община Габрово, е разположена пробна площадка за оценка на състоянието на
широколистните видове. Степента на увреждане на короните на дърветата е малка,
съответно на иглолистните видове е между 11 и 25%, а на широколистните видове –
под 10%.
Защитени територии
По данни на Изпълнителна Агенция по Околна Среда ( 2012 г.), защитените зони
и територии, обявени по Закона за защитените територии в община Севлиево, са:
Наименование

Категория

Батошевски

Защитена

манастир

местност

Варените

Защитена

Площ
33.0 хектара

Защитена

Опазване

характерни

букови гори
6.1 хектара

местност
Дедерица

Цел

Опазване на характерна за
района вековна букова гора

199.3 хектара

местност

Опазване
горски
водосбора

на

характерен

ландшафт
на

яз.

във
"Ал.

Стамболийски"
Лафтин

Защитена

18.0 хектара

местност

Опазване

на

редки

и

застрашени птици - черен
щъркел, бухал и др.

Лъгът

Защитена

0.9 хектара

местност
Находище
хвойна

на Защитена
в местност

Опазване

на

характерна

вековна благунова гора
0.78 хектара

Опазване на находище на
обикновена хвойна

м.Лъгът
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Наименование

Категория

Пеещи скали

Резерват

Площ

Цел
Вековни

първични

девствени букови гори
Централен

Национален

балкан

парк

71 669.5 хектара

Саморегулиращи се
екосистеми,

местобитания

на редки и застрашени
видове

и

съобщества,

характерни

и

забележителни пейзажи и
обекти на неживата природа

По данни на Изпълнителна Агенция по Околна Среда ( 2012 г.), защитените зони,
част от Европейската екологична мрежа НАТУРА 2000, обявени по Закона за
биологичното разнообразие в община Севлиево, са:
Иден. код
BG0000190

Наименование на
зоната
Витата стена

Основание
Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

BG0000263

Скалско

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

BG0000275

Язовир Стамболийски

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

BG0000494

Централен Балкан

BG0000615

Деветашко плато

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията и
Директива 2009/147/ЕС за птиците
Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

BG0000616

Микре

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

BG0000618

Видима

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

BG0001493

Директива 92/43/ЕЕС за местообитанията

BG0002102

Централен Балкан буфер
Деветашко плато

BG0002110

Априлци

Директива 2009/147/ЕС за птиците

BG0002111

Велчево

Директива 2009/147/ЕС за птиците

BG0002128

Централен Балкан
Буфер

Директива 2009/147/ЕС за птиците

Директива 2009/147/ЕС за птиците
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Разходи на общината за опазване на околната среда
С най-висок относителен дял, спрямо общия обем на отчетените средства в
местни дейности са разходите, извършени във функция ”Жилищно строителство,
благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда” – 45,9 % ( 3 850
622 лв.), в това число са усвоени 1 348 367 лв. в дейности ”Чистота”. В тази дейност
през 2012 г. са изразходвани средства за отчисления по чл. 71 от ЗУО, които се дължат
от общините за всеки тон депониран отпадък на депата, на основание ПМС №207/2010
г. в размер на 104 931 лв.
Във функция ” Жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство
и опазване на околната среда” са отчетени средства в дейностите „Озеленяване” 150 581 лв., ел.енергия и поддръжка на улично осветление са изразходвани 726 196 лв.,
за ремонт на улици и тротоари са разплатени 756 252 лв.
ИЗВОДИ И ОБОБЩЕНИЯ
i.

Община Севлиево притежава съхранена природа. На територията на общината
попадат защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ) и
територии в рамките на европейската екологична мрежа НАТУРА 2000.

ii.

Основните проблеми, свързани с екологията и опазването на околната среда, които в
момента стоят за разрешаване са следните:
- Изпълнение на дейности по поддържане на чистотата на населените места;
- Подобряване на организацията по сметосъбирането и сметоизвозването;
- Подобряване на система за разделно събиране на отпадъците;
- Закриване на нерегламентираните сметища;
- Качествен контрол за недопускане образуването на нерегламентирани сметища;
- Предпроектни проучвания за изграждане на сепарационна станция за
предварително третиране на общия поток постъпващи за депониране отпадъци
към Регионалното депо в гр.Севлиево;
- Предпректни проучвания за изграждане на компостна инсталация;
- Търсене на алтернативни методи и начини за бъдещо решаване на проблема с
депонирането на генерираните строителни отпадъци и въвеждане технология за
оползотворяването им;
- Обезвреждане на залежалите пестициди (около 40 тона) с изтекъл срок на
годност;
- Прекратяване замърсяването на атмосферният въздух от неорганизирани
източници /главно от транспорта и от бита/ през студеното полугодие;
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- Решаване на проблема с криминалното изземване на баластра от реките Росица и
Видима;
- Опазване, реконструкция и обогатяване на зелената система на територията на
общината.
iii.

Специфичен сезонен проблем на гр.Севлиево, свързан с физикогеографското му
положение и липсата на централно отопление, е състоянието на атмосферния въздух
през отоплителния сезон. Стъпка напред към ограничаване на замърсяването на
атмосферния въздух с прах и серни и азотни оксиди е газификацията на гр.Севлиево.
С газификацията е прекратено използването за отопление в една част от бита на
твърдо гориво, като въглища и дърва, както и мазут в паровите централи на
заводите.

iv.

Като проблемни в екологично отношение, в обхвата на общината, могат да се
определят следните територии:
- Старото градско депо за ТБО край с.Кормянско. В момента се изпълнява проект за
закривани и рекултивация на стойност 540 000 лв.;
- Временното депо за ТБО, намиращо се в изчерпаното находище за мергелна глина в
керамичната кариера – образувано по време на строителството на Регионалното депо
- (не се експлоатира и не съществува от 2006 година);
- Склад за пестициди с изтекъл срок на годност;
- Поречието на реките Росица и Видима – опити за незаконно изземване на баластра,
което води до понижаване нивото на подпочвените води.

72

7.

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Структура на общинската администрация включва шест дирекции:

- Дирекция „Финанси”;
- Дирекция „Административно–правно обслужване”;
- Дирекция „Приходи от местни данъци и такси”;
- Дирекция „Териториално и селищно устройство”;
- Дирекция „Хуманитарни и социални дейности”;
- Дирекция „Управление на проекти и регионално развитие”.
Функциите по стратегическо планиране, подготовка и реализация на проекти в
общината се изпълняват от Дирекция „Управление на проекти и регионално развитие”.
Спечеленото финансиране и успешно реализираните проекти по Оперативните
програми, съфинансирани от фондовете на ЕС и Програма за развитие на селските
райони в последните години, доказват наличие на административен капацитет за
разработване и управление на проекти. Наличието на отдели „Финансово-счетоводен”,
„Строителство, инфраструктура, икономическо развитие и околна среда”,
„Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика” практически
осигурява експерти в общината с определен професионален профил, които да
партнират на държавните институции и ведомства по проблемите на интегрираното
устойчиво, местно и регионално развитие.
Администрация на община Севлиево:
- Кмет
- Заместник кмет:
o Заместник кмет „Финансови дейности”
o Заместник кмет „Териториално и селищно устройство”
o Заместник кмет „Хуманитарни и социални дейности”
- Секретар на община
- Отдел вътрешен одит
- Главен архитект
- Звено „ Управление и стопанисване на общински гори”
- Служител по сигурността на информацията и ОМП
I. “Обща администрация”
Дирекция "Административно и правно обслужване"
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Дирекция „Финанси”
 Отдел "Финансово счетоводен"
 Отдел "Общинска собственост"
II.

“Специализирана администрация”
Дирекция "Приходи от местни данъци и такси"
Дирекция "Териториално и селищно устройство"
 Отдел"Кадастър и регулации"
 Отдел "Строителство, инфраструктура, икономическо развитие и околна
среда "
Дирекция "Хуманитарни и социални дейности"
 Отдел "Образование,култура, етническа интеграция и вероизповедания "
 Отдел "Здравеопазване, социални дейности, спорт и младежка политика"
Дирекция "Управление на проекти и регионално развитие"

С цел улесняване и оптимизиране работата на служителите в Дирекция
„Териториално и селищно устройство” и предвид функциите и дейностите, които
изпълняват по прилагане на нормативните документи по строителство, регулация и
вертикално планиране, ремонт на пътищата и съоръженията към тях, изготвяне на
документи за отчитане на извършените СМР и СРР, участие в разработването на
проекти и изготвянето на строителни програми и разпределението на бюджетните
средства за строителството и ремонта на сградния фонд – общинска собственост през
2012 г. са закупен програмни продукти на „Кадис“ и „Билдинг Мениджър“. Предвид
ограничения бюджет на общината, програмните продукти все още не са въведени, т.к.
служителите не са преминали необходимите квалификационни обучения.
От месец февруари 2012 г. в дирекция "Приходи от местни данъци и такси" е
внедрен специализиран програмен продукт "Матеус", разработка на "Информационно
обслужване" АД - Пловдив с възложител Министерството на финансите. От февруари
ПП МАТЕУС се ползва като основен програмен продукт за администриране на
данъчни приходи по Закона за местни данъци и такси. Като помощен продукт за
извършване на справки по постъпилите приходи за периода от 01.01.1998 г. до
31.01.2012 г.се ползва и ПП на НАП.
За обезпечаване работата на служителите в отделите „Финансово-счетоводен”,
„Общинска собственост” и Дирекция „Административно и правно обслужване” се
използва специализиран програмен продукт „Акстър”. Модулите „Каса”, „Офис” и
„Имоти” обезпечават спецификата и функциите на служителите, свързани с
организиране
и осъществяване деловодната дейност и документооборота на
администрацията, обработка на финансово-счетоводни документи, изготвяне на
извлечения и справки от аналитични сметки, изготвяне на оборотни ведомости и други
балансови извлечения, подготовка на данни за статистически и финансови отчети и
формуляри при приключване на съответни отчетни периоди, изготвяне на справки на
физически и юридически лица, договори за наем, продажба, замяна, право на строеж,
пристрояване и ползване, преписки и предложения до областна администрация,
организиране на търгове и конкурси, съставяне на актове за общинска собственост,
изготвяне на удостоверения и служебни бележки, издирване и изземване на
безстопанствени имоти, дейности по управление на общинския поземлен фонд. В
момента се използват само базовите функции на програмните модули.
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Други електронни услуги, които се предлагат от общинска администрация, са:
електронно банкиране при служебно бюро, онлайн справка на деловодни услуги за
данъчни задължения и такса „битови отпадъци”, плащане на данъци чрез „easy pay”и
посттерминал, също така е създаден непрекъснат работен процес за обслужване на
граждани и бизнес.
През 2006 г. в Община Севлиево е въведен международния стандарт ISO
9001:2001, като системата за управление на качеството обхваща „Административно,
правно и информационно обслужване на физически и юридически лица”. През 2009 г.
Общината е ресертифицирана по изменения
стандарт ISO 9001:2008 от
сертифициращата организация “BUREAU VERITAS” .
Прилагането на електронното управление в община Севлиево отбелязва сериозен
напредък. През 2009 г. е изградена локална мрежа Интранет, която свързва общинския
център с кметствата в селата, които са 25. Може да се извършва вътрешен електронен
обмен на информация с двадесет и едно от селата, а с останалите четири села обменът
се осъществява по електронна поща.
Центърът за информация и услуги на гражданите и бизнеса в общинската
администрация е изграден през 2003 година. През периода 2007 – 2011 г. дейността му
се разширява и подобрява чрез въведената нова офис-техника, новите програмни
продукти и увеличаване на количеството услуги, достъпни за гражданите и бизнеса по
електронен път.
Община Севлиево има въведена комплексна административна услуга съвместно с
Окръжен съд Габрово и „Информационно обслужване” АД за издаване на документи
за: актуално състояние на фирми; удостоверения, че фирмата не е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
През периода 2007-2011 г. са организирани и проведени семинари и обучения от
общината за повишаване на административния капацитет на общинските служители.
Планирането на обучението и развитието на професионалните умения на
служителите е един от основните фактори за модернизиране на общинската
администрация и укрепване на капацитета за справяне с ежедневните казуси и
проблеми, посрещане на предизвикателствата и прилагане на принципите на доброто
управление.
През 2007 г. са преминали обучение под различни форми и са получили
сертификати (за курсовете и семинарите с продължителност над 3,5 учебни дни) 48
служители на общинската администрация, през 2008 г. – 12 служители , през 2009 г. 44 служители, през 2011 г. – 25 служители и през 2012 г. – 67 служители.
През 2012 г. беше разработен проект „Ефективна общинска администрация“,
финансиран от ОП “Административен капацитет“ на стойност 68 847,78 лв., който ще
се изпълнява през 2013 г. Дейностите по проекта предвиждат организиране и
провеждане на квалификационни и мотивационни обучения на служителите в
общинска администрация, чрез които ще се подобри тяхната професионална
компетентност за по-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията им, както и
координацията между отделните звена в общинската администрацията и уменията им
за работа в екип.
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Изпълнява се и проект „Функционален анализ на общинските администрации
Троян и Севлиево“, отново финансиран от ОП “Административен капацитет“, на
стойност 160 804 лева. В него Община Севлиево си партнира с Община Троян за
оптимизиране на структурите на двете администрации и постигане на по-голяма
ефективност и избягване на дублиращи се функции.
В процес на изпълнение е проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“,
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Като общ
резултат се очаква чрез въвеждане и поддържане на съвременни и ефективни подходи и
практики за управление и осигуряване на БЗР да се подобрят условията на труд,
професионалния и здравен статус на работната сила в администрацията на община
Севлиево.
В сферата на стратегическото планиране на местното развитие са разработени и
приети редица документи (стратегии, програми, планове, отчети – общо над 40
документа), имащи стратегически характер в областта на социалните услуги,
управление на общинската собственост, физическото възпитание и спорта, развитие на
туризма и др.:
- Общински план за развитие на Община Севлиево 2005 – 2013 г.;
- Стратегия за развитие на еко туризма в Община Севлиево 2009 – 2013 г. ;
- Лесоустройствен проект на горите общинска собственост на територията на ДЛ
„Севлиево”, Област Габрово 2007 – 2016 г.;
- Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Севлиево за
периода 2013 - 2014 година;
- Стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Севлиево 2008
– 2012 г.;
- Стратегия за управление на Общинската собственост 2011 – 2015 г.;
- Програма за намаляване нивата на замърсяване и достигане на установените норми
за вредни вещества в атмосферния въздух на град Севлиево 2012 – 2014 г.;
- Програма по управление на дейностите по отпадъците на Община Севлиево 2010 г.;
- Програма за опазване на околната среда на Община Севлиево 2010 г.
- Програма за оптимизация на мрежата от детски и учебни заведения в община
Севлиево в периода 2007-2016 г.
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8.

SWOT АНАЛИЗ

SWOT анализът като аналитичен инструмент, ползван при разработване на
стратегическите и плановите документи, дава възможност в синтезиран вид да се
очертае една комплексна картина на община Севлиево. В систематизиран вид, на базата
на подробните аналитични проучвания, се очертават силните и слабите страни в
досегашното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие и
екологично състояние. На основата на оценките на потенциалите и ресурсите, с които
разполага общината и очакваната политическа и макроикономическа среда могат да се
очертаят възможностите и заплахите в развитието.
На основата на извършения анализ на ситуацията може да се обобщят следните
компоненти на анализа:
Силни страни – S

Слаби страни - W

1. Благоприятното
транспортно
– 1. Неблагоприятни
демографски
географско положение и наличието на
тенденции;
основни пътни артерии;
2. Ограничен достъп до услуги и
2. Наличие на структуроопределящи
възможности за трудова реализация
производства, сертифицирани по
на населението в малките населени
международните
стандарти
и
места;
потенциал за привличане на нови 3. Моноструктурна
икономика
в
инвестиции;
селските райони;
3. Възможности
за
развитие
на 4. Различия в нивата на развитие на
високотехнологични производства и
общинския център и населените места
иновации;
в общината;
4. Газификация на индустрията и бита;
5. Незадоволително
състояние
на
5. По – ниско равнище на безработица
общинската пътна мрежа;
от средното за страната и по-високо 6. Ниска степен на изграденост на
от средното за страната общо ниво на
канализационната мрежа в селата;
доходи;
7. Недоизградена инфраструктура за
6. Добре
изградена
социална
пречистване на отпадните води и
инфраструктура и услуги;
директни зауствания в реките;
7. Балансирана
селищна
мрежа
с 8. Ограничения в снабдяването с
потенциал за развитие на вторични
питейна вода на населението, особено
опорни центрове;
през летните месеци;
8. Съхранена,
привлекателна
и 9. Незадоволителна
професионална
разнообразна природна среда, богато
адаптивност
и
професионална
културно-историческо наследство;
квалификация според изискванията на
9. Наличен леглови ресурс - хотели и
пазара на труда;
къщи за гости;
10. Недостатъчна
изграденост
на
10. Изграден

капацитет

в

общинската

информационно - комуникационните
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администрация за разработване и
мрежи на територията на общината;
управление на проекти финансирани от 11. Амортизиран
сграден
фонд
европейски програми.
(жилищен, промишлен, публичен), с
ниска енергийна ефективност;
12. Необезпеченост на територията
актуални устройствени планове.
Възможности – O

с

Заплахи – T

1. Рационално използване на финансови 1. Продължително негативно влияние на
средства от фондовете на ЕС;
глобалната криза – икономическа
рецесия, спад на ПЧИ, повишаване на
2. Новата политика на ЕС за периода
безработицата,
намаляване
на
2014-2020;
доходите и потреблението;
3. Междуобщинско сътрудничество за
реализация
на
ключови 2. Политическа нестабилност в страната,
което намалява атрактивността на
инфраструктурни проекти за региона;
страната
за
чуждестранните
4. Разработване
на
качествен
и
инвеститори;
атрактивен туристически продукт
(вкл. регионален) и туристически 3. Засилен външен конкурентен натиск
върху местната икономика;
услуги и ефективното им предлагане
за увеличаване притока на туристи в 4. Закриване на структуроопределящи
общината и оползотворяване на
индустриални
производства
или
наличната леглова база;
клъстерообразуващи предприятия;
5. Развитие на производства с висока 5.
добавена стойност
на единица
продукт;
6.
6. Повишаване конкурентоспособността
на
МСП
чрез
технологично
обновяване и иновации;
7.
7. Развитие на МСП, предлагащи
иновативни
решения
към
традиционни продукти;

По-добри възможности за реализация
на младите хора извън общината;
Недостатъчност на финансирането за
инфраструктури проекти съобразно
потребностите на общината;
Финансова
невъзможност
на
общинският
бюджет да осигури
необходимото
съфинансиране
в
процеса на усвояване на структурните
и европейски фондове;

8. Международно сътрудничество с
организации и органи на управление.
8. Забавяне в реализирането на ключови
инфраструктурни проекти, поради
външни за общината причини;

9. Неблагоприятно
влияние
на
климатичните промени, енергийната
зависимост и глобализацията;
10. Природни рискове.
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На база извършения анализ са идентифицирани общо 40 фактора, от които 10 се
класифицират като силни страни на територията, 12 като слаби страни, 8 са
възможности и 10 – заплахи.
Графиката по-долу представлява визуализация на тежестта на всеки от дяловете
на анализа. В координатна система са разположени силните и слабите страни и
възможностите и заплахите. Стойностите по абсцисната ос са дефинирани въз основа
на броя на слаби страни и заплахи, а по ординатната ос – на силни страни и
възможности. Факторите имащи отрицателен характер – слабости и заплахи са 22,
положителните – силни страни и възможности са 18. В случая за община Севлиево
графиката е изместена в най-голяма степен към слабите страни.
Диаграма 20 Графично изображение на факторите от SWOT анализа

Източник: SWOT анализ
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9.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА
ВИЗИЯ - ОБЩИНА СЕВЛИЕВО –
ПРИВЛЕКАТЕЛНО МЯСТО ЗА ЖИВЕЕНЕ, БИЗНЕС И ТУРИЗЪМ
Стратегическа цел 1
Устойчиво развитие на територията
на общината

Приоритет 1.1
Устойчиво градско развитие

Специфични цели
Приоритет 1.2
Устойчиво
развитие
на
вторичните опорни центрове
Специфични цели
Приоритет 1.3
Развитие на транспортна и
екологична инфраструктура

Стратегическа цел 2
Повишаване конкурентоспособността на
местната икономика

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

Приоритет 2.1
Развитие на високопроизводителна
индустриална база и модерна
иновативна инфраструктура
Специфични цели

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

Приоритет 2.2
Популяризиране
на
културноисторическото
и
природно
наследство и развитие на туризма

Приоритет 3.2
Администрацията в услуга на
гражданите и устойчивото
местно развитие

Специфични цели

Специфични цели

Специфични цели

Специфични цели
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С
Сттррааттееггииччеессккаа ццеелл 11
У
Уссттооййччииввоо ррааззввииттииее ннаа ттееррииттоорриияяттаа ннаа ооббщ
щииннааттаа
Първата стратегическа цел е насочена към продължаващото развитие на общината
и превръщането й в привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, със съхранена
природа и културно историческо наследство и традиции. Макар, че селата в общината
не правят изключение от общата тенденция характерна за страната, а именно
намаляване на населението в следствие на

по-висока смъртност и

по-ниска

раждаемост, неблагоприятни възрастова и образователна структура, по-нисък дял на
трудоспособното население, по-слаба икономическа активност, се откроява една група
от села с потенциaл за развитие. Ето защо в рамките на стратегическата цел са
предвидени не само интервенции в общинския център, но и в тези села, за да може да
се намалят инфраструктурните, икономическите и социалните неравенства между
общинския център и прилежащата територия.

82

П
Пррииооррииттеетт 11..11..
У
Уссттооййччииввоо ггррааддссккоо ррааззввииттииее
Специфична цел 1.1.1.
Повишаване на енергийната ефективност и техническите
характеристики на административните сгради и жилищния
сектор
Мярка: Обновяване на административните сгради на
държавната и общинската администрация
Мярка: Участие в обновяване на многофамилни жилищни
сгради с общински имоти
Специфична цел 1.1.2.
Повишаване привлекателността на общинския център
Мярка: Благоустрояване на физическата среда
Мярка: Осигуряване на сигурността на жителите и
гостите на общинския център
Специфична цел 1.1.3.
Осигуряване на устойчиви, качествени и достъпни
обществени услуги
Мярка: Създаване на привлекателна и екологосъобразна
образователна среда
Мярка: Подобряване качеството на живот и насърчаване
на социалното включване
Мярка: Подобряване на културната инфраструктура
Мярка: Модернизиране на спортната и здравна
инфраструктура
Специфична цел 1.1.4.
Осигуряване
на
устройственото
планиране
инвестиционното проектиране
Мярка: Разработване на устройствени планове
инвестиционни проекти за град Севлиево

и
и

Значението на градовете и нуждата от целенасочени мерки за устойчиво и
интегрирано градско развитие е отчетена в Националната програма за реформи 20122020, в Националната програма за развитие България 2020, в Националната стратегия
за регионално развитие 2012-2022, както и в ОП „Региони в растеж“ 2014-2020г. ОПР
на

свой

ред

също

включва

широк

набор

от

инвестиции

в

областта

на
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инфраструктурното развитие, които целят да се постигне синергичен ефект от
координираното им изпълнение с осъществяваните местни секторни политики. Ще се
комбинират инвестиции в общинска образователна, социална инфраструктура,
енергийна ефективност, както и културна и спортна инфраструктура.
България е заложила амбициозна национална цел по отношение постигнатите
параметри на енергийна ефективност, а именно достигане на 25% по-висока енергийна
ефективност към 2020 г. Това се дължи на изключително ниското ниво на енергийна
ефективност, особено в домакинствата и административните сгради и големия
социално-икономически потенциал на инвестициите в енергийна ефективност.
Амортизираният сграден фонд (жилищен, промишлен, публичен) на общината, с
ниска енергийна ефективност е посочен като слаба страна в SWOT анализа.
Настоящият план за развитие адресира проблема като включва дейности за
рехабилитация и изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност,
включително въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ
на сградата на общинска администрация, общинската сграда на ул. "Хан Аспарух" 5,
сградата на РУ"Полиция" и РС "ПБЗН". Предвидено е и финансиране за 25 апартамента
общинска собственост, които се намират в многофамилни жилищни сгради –
потенциални бенефициенти по проекта на МРР за енергийно обновяване на
българските домове.
Инвестициите в градска среда оказват плодотворно влияние върху съживяване на
градовете, насърчаване на икономическата им активност и създаване на условия за
растеж. Ето защо развитието и обновяването на градската среда е от важно значение за
качеството на живот и привлекателността на града. Зелените площи имат силно
влияние върху качеството на живот на гражданите. Те предоставят възможности за
физическо възстановяване, социални контакти, отмора и спокойствие. Зелените площи
са важни и за градското биоразнообразие, контактът с което е средство за насочване на
общественото внимание към по-широкообхватните проблеми, свързани с опазването на
околната среда.
Друго положително последствие от подобрената жизнена градска среда е
задържането на трудоспособното население, насърчаването на раждаемостта и
привличането на инвестиции. И през програмния период 2014-2020 година община
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Севлиево ще продължи да изпълнява мерки и проекти насочени към подобряване на
физическия облик на общинския център.
Спортната инфраструктура и съоръжения са неизменен елемент на жизнената
среда на града. Наред с осигуряването на подходящи условия за отдих, интервенциите
в спортна инфраструктура ще осигурят възможност за провеждане на масови спортни и
други обществени събития, което ще окаже влияние върху икономическата активност и
ще допринесе за устойчив и приобщаващ растеж. В тази връзка в ОПР са включени
мерки и проекти, които да осигурят възможности и подходящи условия за спорт, т.е.
инфраструктура и съоръжения, които да привличат и насърчават интереса на
населението и особено младите хора към спортни дейности. Това би допринесло за
пълноценното участие на населението в обществения живот, в подобряване здравния
статус на населението и качествените характеристики на работната сила. По-специално
ОПР включва дейности за:
 рехабилитация на 25 бр. детски площадки, 10 спортни площадки и зони в
междублоковите пространства в гр.Севлиево;
 доизграждане на парк "Казармите". Обособяване на пространства за спорт и игри в
парк "Черничките";
 изграждане на велоалеи от парк "Черничките" към местността "Момина сълза", ул.
"Никола Петков" към промишлена зона и ул. "Бор" посока яз. "Ряховски ливади";
 реновиране на спортна зала “Дан Колов”.
Създаването

на

съвременни

условия

за

обучение,

прилагането

на

усъвършенствани методи на преподаване и поддържането на материално-техническата
база на образователните заведения са приоритети в местната образователна политика,
насочена към подобряване на материалната база и техническото оборудване в детските
градини и училищата за постигане на високо качество на общообразователната и
професионалната подготовка на подрастващите.
Изготвените от страна на Министерството на образованието и науката анализи
показват, че в областта на училищното образование е необходимо усилията да се
насочат към:
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-

повишаване на ефективността чрез реализация на проекти за енергийна
ефективност, подобряване на материалната база, осигуряване на съвременно
оборудване

и

обзавеждане,

свързани

със

създаването

на

привлекателна

образователна среда.
-

осигуряване на възможност за целодневна организация на учебния процес чрез
подобряване на инфраструктурата, места за спорт и отдих, за занимания по
интереси и др.
Създаването на съвременни условия в образователната инфраструктура ще

подобри качеството на образованието и ще намали процентa на преждевременно
напусналите сферата на образованието. От друга страна създаването на привлекателна
среда в училищата и на възможности за извънкласни занимания ще повишат
мотивацията на младежите да продължат своето образование.
За постигане на специфичната цел в ОПР са включени следните групи от
дейности:
 изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност, както и
въвеждане на системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ в ІІ ОУ
"Стефан Пешев", СОУ "Васил Левски", общежитието на ПГ"Марин Попов", ДЗ
"Пролет", ОДЗ "Щастливо детство", ОДЗ "Слънце", детски комплекс "Йовко
Йовков";
 инвестиции в МТБ и оборудване за плувен басейн и физкултурен салон в СОУ
"Васил Левски", училищни физкултурни салони в І ОУ "Христо Ботев", ІІ ОУ
"Стефан Пешев", ПГ "Марин Попов";
 извършване на вътрешни ремонти и подобряване на МТБ на ЦДГ "Радост" 1, ОДЗ
"Слънце", ОДЗ "Пролет", ОДЗ "Щастливо детство".
Социалната (социални дейности и култура) и здравната инфраструктура е
сравнително

добре

развита

и

поддържана

в

общината,

но

е

необходимо

осъвременяване, разширяване и подобряване на достъпа до различните форми на
обслужване на населението. И през плановия период 2014-2020 г. общинското
ръководство ще продължи да работи за изпълнението на националните документи в
областта на социалната политика като Националната концепция за насърчаване на
активния живот на възрастните хора в България (2012-2030 г.), Националната стратегия
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за демографско развитие на населението в Р. България (2012-2030 г.), Националната
стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р. България“ (2010) и
Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване 2020.
Развитието на социалната и здравна инфраструктура в общината ще повиши
качеството на предоставяните социални услуги.
По отношение на специализираните институции за предоставяне на социални
услуги за деца са включени дейности, произтичащи от стратегията на Правителството
„Визия за деинституционализация на децата”, целяща постепенното им закриване.
По отношение на специализираните институции за предоставяне на социални
услуги за възрастни хора

са включени дейности за подобряване на условията и

услугите в тях, а също и в трансформирането им в услуги, извършвани в общността.
Предвидени са още проекти за:
 изграждане на пенсионерски клуб в ж.к. "Митко Палаузов";
 ремонт и реконструкция на общинските жилищни сгради (6 на брой) в съвременни
социални жилища за настаняване на социално слаби групи от населението;
 изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и доставка на
подходящо оборудване, обзавеждане и СМР на МБАЛ "Д-р Стойчо Христов"
Изпълнение на мерки за подобряване на енергийната ефективност и въвеждане на
системи и технологии, за оползотворяване на енергия от ВИ, както и извършване на
вътрешни ремонти и подобряване на МТБ на ДК "Мара Белчева", музей "Хаджи
Стояново училище" и читалището в гр.Севлиево ще насърчи участието на населението
в културния живот като фактор за социално сближаване и интеграция на онези членове
на обществото, които по една или друга причина са в уязвимо и неравностойно
положение.
За осигуряване на интегрирано и устойчиво развитие на град Севлиево и
повишаване на готовността за кандидатстване за финансиране е формулирана отделна
специфична цел за разработване на устройствени планове и инвестиционни проекти.
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В допълнение са предвидени и дейности по изготвяне на регулационен план на
две селищни образувания "Севлиевски лозя" и "Крушевски баир", както и цифрово
заснемане на гробищните паркове и внедряване на система за оптимизация на
използването им.
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П
Пррииооррииттеетт 11..22..
У
Уссттооййччииввоо ррааззввииттииее ннаа ввттооррииччннии ооппооррннии ццееннттррооввее
Специфична цел 1.2.1.
Подобряване на качеството на информационните
комуникационните технологии (ИКТ)
Мярка: Изграждане на широколентова инфраструктура

и

Специфична цел 1.2.2.
Осигуряване на достъп на населението до основни услуги здравни, социални, образователни, културни
Мярка: Подобряване на инфраструктурата на детските
градини и училищата
Мярка: Подобряване на социалната инфраструктура
Мярка: Подобряване на културната инфраструктура
Специфична цел 1.2.3.
Осигуряване на качествена жизнена среда
Мярка: Подобряване на облика на селата
Специфична цел 1.2.4.
Осигуряване на инвестиционното проектиране
Мярка: Осигуряване на инвестиционното проектиране

В нарочен приоритет са включени мерки и проекти за развитието на селата в
общината. Въпреки, че те имат скромен принос към общинската икономика, в тях
живее 37% от населението и заемат около 90% от територията на общината.
Включените проекти покриват дейности, за които общината е пряк инициатор и
кандидат за финансиране, и целят да:
 подпомогнат социалното приобщаване и да противодействат на тенденциите за
социален и икономически спад и обезлюдяване на селата;
 повишат качеството на живот и привлекателността на селата;
 задържат трудоспособното население, насърчат раждаемостта и привлекат
инвестиции;
 подобрят физическия облик;
 подобрят здравния статус на населението и качествените характеристики на
работната сила;
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 подобрят качеството на образованието и намалят процента на преждевременно
напусналите ученици;
 повишат качеството на предоставяните социални услуги;
 повишат проектната готовност на община Севлиево.
С планирани интервенции в:
1)

техническа инфраструктура и селищна среда;

2)

социален сервиз – подобряване качеството на предоставяните здравни, социални,
образователни, културни;

3)

инвестиционно проектиране.
се адресират проблеми, произтичащи от ниското ниво на ползване на интернет и

ИКТ-базирани решения в селата, а също и лошото ниво на техниеската
инфраструктурата и по-трудния достъп до качествено образование и здравеопазване.
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П
Пррииооррииттеетт 11..33..
РРааззввииттииее ннаа ттррааннссппооррттннааттаа ии ееккооллооггииччннаа ииннф
фрраассттррууккттуурраа
Специфична цел 1.3.1.
Подобряване на мобилността и свързаността с общинския
център
Мярка: Рехабилитация на общинската пътна мрежа и
съоръжения
Специфична цел 1.3.2.
Опазване на околната среда и възстановяване на биологичното
разнообразие
Мярка:
Рехабилитация
на
инфраструктура
за
водоснабдяване
Мярка: Изграждане и рехабилитация на канализационна
инфраструктура
Мярка: Изграждане на инфраструктура в сектор Отпадъци
Мярка: Подобряване на инфраструктурата за превенция на
риска от наводнения и свлачища
Мярка: Изготвяне и актуализиране на планове за защита и
управление на ЗЗ и ЗТ
Анализът на транспортната достъпност и състоянието на пътната мрежа в
общината показва, че пътната мрежа на територията на общината е сравнително добре
развита и структурирана. Необходимо е обаче да се планира реконструкция и
рехабилитация на пътищата, които осигуряват достъпа на населението до здравните и
образователните заведения в общината, до производствените зони, и са важни за
развитието на туристическия сектор. Осигуряването на по-добра достъпност и
мобилност

е

от

съществено

значение

за

повишаване

конкурентоспособност, развитието и създаването на работни места. В

на

местната
ОПР

са

предвидени дейности за:
 ремонт на общински път №GAB 1165 в участъка с.Боазът до границата с община
Априлци;
 ремонт на мостовете в с.Ряховците, с.Градница и с.Кръвеник, както и изграждане
на подпорна стена към дере в с.Батошево.
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Проектите за реконструкция на съществуващата водоснабдителна, както

и

разширяване на канализационната мрежа в общината ( гр.Севлиево и селата Богатово,
Г. Росица, Сенник, Ряховците, Градница, Петко Славейков) ще резултират в по-доброто
управление на водите с цел постигане на по-доброто им екологично състояние, повисоката ефективност на водния ресурс и справяне с последствията върху водите от
изменението на климата, както и покриване на изискванията на законодателството на
ЕС в областта на ОС. Не на последно място ще се подобри нивото на услугите,
предоставяни на населението.
За осигуряването на водния баланс на общината, особено при продължителни
засушавания, когато голяма част от населените места в общината минават на режим на
водоснабдяване, ОПР включва и проект за актуализиране на работния проект за язовир
„Бяла”.
Дейностите в ОПР в сектор „Отпадъци“, а именно:
 изграждане на площадка за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци
от домакинствата - едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци;
 изграждане на инсталация за сепариране на битови отпадъци;
 изграждане на система за разделно събиране и съоръжение за рециклиране на биоотпадъци.
посрещат предизвикателства, свързани с:
 предотвратяване образуването на отпадъци,
 увеличаване на дела на отпадъците, които са преминали през подготовка за
повторна употреба и/или през рециклиране,
 намаляване на количеството на биоразградими отпадъци, предназначени за
депониране.
Превенцията и управлението на риска в резултат на климатичните промени,
природните и предизвиканите от човешка дейност бедствия, а също и подкрепата за
биологичното разнообразие са застъпени в ОПР чрез предвидените дейности за:
 почистване на речното корито на р. Росица;
92

 укрепване, ограничаване и предотвратяване на свлачищните процеси в общината;
 изготвяне на план за управление на земите и горите от горския фонд в НАТУРА
2000 и по Закона за защитените територии.
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С
Сттррааттееггииччеессккаа ццеелл 22
П
Пооввииш
шааввааннее ккооннккууррееннттооссппооссооббннооссттттаа ннаа ммеессттннааттаа ииккооннооммииккаа
Втората стратегическа цел почива на аргумента, че гр.Севлиево има потенциал и
трябва да продължи да се развива като промишлен център,

в който успоредно ще

съжителстват и ще се допълват конкурентноспособната съществуваща промишленост и
нова такава, генерираща достатъчно ресурси за осезаемо повишаване на качеството на
живот. Севлиевската индустрия по традиция трябва да продължи да надхвърля по степен
на влияние обхвата на града и общината и административната област. За постигането на
тази възможност, ОПР предвижда целенасочена подкрепа от страна на общинската
администрация за изграждане на подходяща инфраструктура.
Община Севлиево разполага с подходящ потенциал за развитието на разнообразни
форми на туризъм. Същевременно развитието на туризма в селските части на общината
ще създаде

алтернативи за нови икономически дейности като създава условия за

постигане на по-добър баланс и устойчивост на развитието на територията на общината и
засилване на привлекателността й за инвеститорите.
Наличието на добре развита спортна база в община Севлиево, множеството
културно-исторически паметници и съхранената природа на Националния парк Централен
Балкан, съчетани с благоприятното транспортно разположение на общината по
протежението на първокласния път София - Варна, създават благоприятни възможности за
предлагане на отдих и рекреация през почивните дни, както за жителите на съседни поголеми градски центрове, така и за жителите на столицата.
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П
Пррииооррииттеетт 22..11..
РРааззввииттииее ннаа ввииссооккооппррооииззввооддииттееллннаа ииннддууссттррииааллннаа ббааззаа ии
ммооддееррннаа ииннооввааттииввннаа ииннф
фрраассттррууккттуурраа
Специфична цел 2.1.1.
Насърчаване на предприемачеството и развитието на
малкия и среден бизнес
Мярка:
Развитие
на
инфраструктурата
на
индустриалните зони
Специфична цел 1.2.2.
Насърчаване на сътрудничеството и подкрепата за
местния бизнес
Мярка: Повишаване на качеството на предоставяните
услуги на бизнеса
Концентрацията на икономически дейности в зоните с местоположение в Северната
и Източната части на града ги е обособило в индустриални такива. За тях обаче не е
правено устройствено планиране и е необходима свързваща инфраструктура.
Предвидените интервенции в ОПР имат за цел да решат проблема с устройственото
планиране и довеждащата инфраструктура на двете зони като ги превърнат в
привлекателно място за развитие на бизнес и предприемачество.
Освен това с нарочен проект общинската администрация ще въведе нови и ще
подобри качеството на същетсвуващите услуги за бизнеса, като по този ще препотвърди
подкрепата си за икономическото развитие на общината.
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П
Пррииооррииттеетт 22..22..
П
Пооппуулляяррииззииррааннее

ннаа

ккууллттууррнноо--ииссттооррииччеессккооттоо

ии

ппрриирроодднноо

ннаассллееддссттввоо ии ррааззввииттииее ннаа ттууррииззммаа
Специфична цел 2.2.1.
Насърчаване развитието на местния туризъм
Мярка: Инвестиции в инфраструктура за туризъм и
отдих
Предвидените в ОПР дейности са съобразени с възможностите за финансиране на
общински проекти от ОП “Региони в растеж” 2014-2020 г., Програмата за развитие на
селските райони за 2014-2020 г. и Норвежкия финансов механизъм и включват дейности
за:
 рехабилитация на пътна инфраструктура до потенциални туристически обекти;
 изграждане на аудио-визуална система в крепостта "Хоталич";
 възстановяване функциите на съществуващия туристически информационен център.
които ще допринесат за увеличаване дела на културно-историческия, а също еко и
селски туризъм.

96

С
Сттррааттееггииччеессккаа ццеелл 33
РРааззввииттииее ннаа ччооввееш
шккиияя ккааппииттаалл ии ооссииггуурряяввааннее ннаа ддооббрроо ууппррааввллееннииее ннаа
ммеессттнноо ннииввоо
Постигането на по-голяма ефикасност и по-устойчиви резултати на социалната
политика изисква прилагането на специален подход за най-уязвимите групи, който да
способства за трайното преодоляване на тяхното социално изключване и за прекъсване на
предаването на бедността между поколенията. Тези групи попадат и в обсега на
Националната цел на България за намаляване на броя на живеещите в бедност с 260 000
души до 2020 г. В ОПР 2014-2020 г. приоритетно са включени мерки и дейности, чието
изпълнение ще допринесе за постигането на тази цел.
Модернизирането на управлението за предоставяне на висококачествени публични
услуги за гражданите и бизнеса и повишаването на ефективността на администрацията са
от решаващо значение за изпълнение на ОПР. И в периода 2014-2020 г. общинската
администрация ще продължи да усъвършенства капацитета си за разработване и
формулиране на местни политики, стратегическо планиране и финансиране на развитието,
управление, мониторинг и оценка на програми и проекти за устойчиво интегрирано
местно развитие. Принципите за добро и отговорно местно управление ще продължат да
се прилагат чрез привличане и широко участие на всички икономически и социални
партньори, организации с нестопанска цел и заинтересовани граждани на основата на
изградени структури и форми за партньорство, съвместни инициативи и публично-частни
партньорства.
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П
Пррииооррииттеетт 33..11..
О
Оссииггуурряяввааннее ннаа ввъъззммоож
жннооссттии ззаа ззааееттоосстт ии ззаа ппооввииш
шааввааннее ннаа
ж
жииззннееннооттоо ррааввнниищ
щее
Специфична цел 3.1.1.
Постигане на социално сближаване и включване
Мярка: Постигане на социално сближаване чрез
осигуряване на заетост
Мярка: Разработване и въвеждане на мерки за
осигуряване на условия за промоция на здраве и
профилактика на болестите сред уязвимите групи
Приоритетът е насочен към превенция на отпадането от пазара на труда и
подобряване на здравната култура сред маргинализираните общности. Неговото
реализиране ще доведе до намаляване на бедността и насърчаване на пълноценното
участие в социалния живот на хората подпомагане на социално-икономическата
интеграция на групите в неравностойно положение, които в повечето случаи са в риск от
социално изключване и изпадане в бедност.
Предвидените мерки са насочени към:
 осигуряване на временна заетост на местното безработно население чрез участие в
програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост“;
 организиране на обучителни курсове за безработните лица;
 създаване на общинско социално предприятие;
 провеждане на информационни кампании за профилактика на болестите сред
уязвимите групи.
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П
Пррииооррииттеетт 33..22..
А
Аддммииннииссттрраацциияяттаа вв ууссллууггаа ннаа ггррааж
жддааннииттее ии ууссттооййччииввооттоо
ммеессттнноо ррааззввииттииее
Специфична цел 3.2.1.
Осигуряване на качествени и достъпни обществени
услуги
Мярка: Подобряване управлението на процесите и
дейностите в общинската администрация
Специфична цел 3.2.2.
Подобряване на процеса на разработване и прилагане на
политики за местно развитие
Мярка: Усъвършенстване на капацитета за
разработване и изпълнение на политики за местно
развитие
Мярка: Мониторинг и контрол на изпълнението на
общински политики за местно развитие

Мерките са дефинирани в две направления:


подобряване на услугите за гражданите и бизнеса, включително електронно
управление;

 ефикасно планиране, подготовка, изпълнение, мониторинг, оценка и контрол на
политики за местно социално-икономическо развитие.
Включени са и дейности, свързани с участието на общинската администрация в
изпълнението на Стратегия за местно развитие по пдхода „Лидер“ – за функционирането
на Местната инициативна група и за изпълнението на общинските проекти.
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10. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията
на Общинския план за развитие през периода 2014-2020 г. и представлява финансовата
рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на

органите на

местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.
Ресурсите за реализацията на плана включват само планираните средства за
реализацията на ключовите за развитието на общината мерки и проекти, които разширяват
възможностите за инвестиции и социално-икономически растеж и мобилизират
допълнителни ресурси от фондовете на ЕС и частния сектор.
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/В ЛЕВА/
Местно публично финансиране

ПЕРИОД 2014-2020
Общински бюджет

Стратегическа цел 1.
Устойчиво развитие на територията на общината

10 848 465.26

Местни
публични
фондове

Външно публично финансиране

Общ дял
Общ дял
Централен бюджет
(%)
(%)

Фондове на ЕС

Частно финансиране

Общ дял
Общ дял
Общ дял
Други източници
Фондове, фирми
(%)
(%)
(%)

0.00 7.47% 44 624 158.35 30.74% 82 287 672.56 56.69%

7 395 686.00 5.09%

0.00 0.00%

ОБЩО

145 155 982.17

Приоритет 1.1. Устойчиво градско развитие

3 947 450.00

0.00

10.46%

3 970 573.05

10.53%

22 499 913.95

59.65%

7 302 886.00

19.36%

0.00

0.00%

37 720 823.00

700 000.00

0.00

4.97%

2 651 145.44

18.80%

10 654 662.56

75.57%

92 800.00

0.66%

0.00

0.00%

14 098 608.00

6 201 015.26

0.00

6.64%

38 002 439.86

40.72%

49 133 096.05

52.64%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

93 336 551.17

406 343.72

0.00 4.46%

0.00 0.00%

9 103 601.00

Приоритет 1.2. Устойчиво развитие на вторични опорни центрове
Приоритет 1.3. Развитие на транспортната и екологична
инфраструктура

Стратегическа цел 2.
Повишаване конкурентоспособността на местната
икономика
Приоритет 2.1. Развитие на високопроизводителна индустриална
база и модерна иновативна инфраструктура
Приоритет 2.2. 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

199 800.00
206 543.72

120 000.00

1 370 317.82 15.05%

0.00

32.23%

63 030.00

10.17%

0.00

2.43%

1 307 287.82

15.41%

0.00 6.02%

500 277.05 25.12%

6 806 939.45 74.77%

520 000.00 5.71%

357 170.00

57.61%

0.00

0.00%

6 449 769.45

76.03%

520 000.00

6.13%

1 371 569.95 68.86%

0.00

0.00%

0.00

620 000.00

0.00%

8 483 601.00

0.00 0.00%

0.00 0.00%

1 991 847.00

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

0.00

0.00

0.00%

211 700.00

68.73%

96 300.00

31.27%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

308 000.00

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

120 000.00

0.00

7.13%

288 577.05

17.14%

1 275 269.95

75.74%

0.00

0.00%

0.00

0.00%

1 683 847.00

0.00 0.00%

156 251 430.17

ОБЩО

11 374 808.98

0.00 7.28% 46 494 753.22 29.76% 90 466 181.97 57.90%

7 915 686.00 5.07%
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11. ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПЛАНА
Системата от индикатори за наблюдение на изпълнението на общинския план за
развитие, въз основа на събраната обективна информация и данни, отчита напредъка и
степента на постигане на целите и приоритетите за развитие на общината по физически и
финансови характеристики. За целите на плана се използват два вида индикатори:
-

индикатори за резултат;

-

индикатори за продукт.
Индикаторите за резултат се отнасят до наблюдението и оценката на изпълнението

на специфичните цели и приоритетите, докато индикаторите за продукт отчитат
изпълнението на мерките и проектите.
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12. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА
И АКТУАЛИЗАЦИЯТА НА ПЛАНА
12.1.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР цели осигуряването на

ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво
местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на планираните
дейности и проекти. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана
обхваща и Програмата за неговата реализация.
Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на
общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и изпълнението
на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.

За целите на

наблюдението и оценката се изгражда система съгласно нормативните изисквания и
стандарти, която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите
за наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и
оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. В
цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство
участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници, общинската
администрация,

Общинският

съвет,

социалните

и

икономическите

партньори,

неправителствените организации, представителите на гражданското общество в общината.
Кметът на община Севлиево организира наблюдението на изпълнението на
общинския план за развитие.
Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет.

В

процеса на наблюдение на изпълнението на общинския план за развитие общинският
съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, организации, физически и
юридически лица при спазване на принципа за партньорство, публичност и прозрачност
при изпълнението на общинския план за развитие.
Годишният доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие
съдържа информация за:
1)

общите условия за изпълнение на общинския план за развитие и в частност
промените в социално-икономическите условия в общината;
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2)

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

3)

действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност
и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие, в т. ч.:
- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и
анализ на данни;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на общинския план за
развитие през съответната година, както и мерките за преодоляване на тези
проблеми;
- мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по
изпълнение на общинския план за развитие;
- мерките за постигане на необходимото съответствие на общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
- мерките за прилагане принципа на партньорство;
- резултатите от извършени оценки към края на съответната година;

4)

заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.

Копие от годишните доклади за наблюдението на изпълнението на общинския план
за развитие се изпраща на председателя на областния съвет за развитие в 7-дневен срок от
решението за тяхното одобряване.
Не по-късно от 4 години от началото на периода на действие на ОПР се извършва
междинна оценка. Годишните доклади за наблюдението на изпълнението на ОПР
осигуряват информация за изготвянето й. Междинната оценка включва:
1.

Оценка на първоначалните резултати от изпълнението;

2.

Оценка на степента на постигане на съответните цели;

3.

Оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;

4.

Изводи и препоръки за актуализация на съответния документ.
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Друг допълващ източник на информация за извършване на междинна оценка може
да е анкетно проучване сред общинската администрация, Общинския съвет, социалните и
икономическите партньори, неправителствените организации, представителите на
гражданското общество в общината.
Оценката се извършва чрез възлагане при условията и по реда на Закона за
обществените поръчки от кмета на общината. Минималните изисквания за квалификация
на експертите, участващи в извършването на оценките са:
- да имат придобита образователно-квалификационна степен "магистър";
- да са осъществявали ръководна, експертна, преподавателска или научна дейност в
продължение най-малко на 5 години през последните 10 години в областта на
устойчивото интегрирано регионално и местно развитие, в т.ч. изработване на
социално-икономически и екологични анализи, проучвания, стратегии, планове,
програми, доклади и оценки в публичния сектор;
- да притежават опит в подготовката, осигуряването на информация и публичност и
оценката на дейности, свързани с провеждането на регионалната политика и
прилагането на структурните инструменти на ЕС.
През периода на действие на ОПР могат да се извършват допълнителни тематични
оценки и оценки за специфични случаи по преценка на органите за управление на
местното развитие.
На основата на резултатите от междинната оценка се актуализира ОПР.
ОПР подлежи още на предварителна и последваща проверка. Разликите в обхвата на
трите вида проверки са представени в таблицата по-долу:

ОЦЕНКИ
ПРЕДВАРИТЕЛНА

МЕЖДИННА

ПОСЛЕДВАЩА

ВКЛЮЧВА
ОЦЕНКА

ЗА

СОЦИАЛНО-

ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ

ОЦЕНКА

НА

СТЕПЕНТА

НА
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ОЦЕНКИ
ПРЕДВАРИТЕЛНА

МЕЖДИННА

ПОСЛЕДВАЩА

ИКОНОМИЧЕСКОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПР

РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОПР

ПОСТИГАНЕ
ЦЕЛИТЕ
УСТОЙЧИВОСТТА
РЕЗУЛТАТИТЕ НА ОПР

И
НА

ЕКОЛОГИЧНА
ОЦЕНКА
ПО
РЕДА
НА
ЗАКОНА
ЗА
ОПАЗВАНЕ
НА
ОКОЛНАТА
СРЕДА

ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА

ОЦЕНКА
НА
ОБЩОТО
ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПР

ОПР

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА
И
ЕФИКАСНОСТТА
НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

ОЦЕНКА НА ЕФЕКТИВНОСТТА
И
ЕФИКАСНОСТТА
НА
ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ

ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОПР

ИЗВОДИ

ЗА

И

ПРЕПОРЪКИ

ОТНОСНО ПРОВЕЖДАНЕТО НА
ПОЛИТИКАТА

ЗА

МЕСТНО

РАЗВИТИЕ

12.2.

СПЕЦИФИЧНИ РАЗПОРЕДБИ

12.2.1.

Наблюдение

В община Севлиево звеното, отговорно за наблюдението на изпълнението на ОПР и
Програмата за неговата реализация, е Дирекция „Управление на проекти и регионално
развитие“.
Наблюдението се извършва на ниво проекти, съгласно Програмата за реализация на
ОПР. Наблюдението се извършва текущо при отчитане на всеки един проект (междинно,
ако има и окончателно) и годишно преди изготвянето на Годишния доклад за
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наблюдението на изпълнението на ОПР. Резултатите от наблюдението се отразяват в
Таблица за наблюдение на ниво проект (Приложение 1).
Така получените резултати служат за оценка на индикаторите от Матрицата на
индикаторите за наблюдение и контрол на ОПР. За целта се попълва Таблица за
наблюдение на ниво приоритет, специфична цел, мярка (Приложение 2).
В случаите, в които Матрицата на индикаторите за наблюдение и контрол на ОПР
съдържа индикатори, които не се отнасят за отчетените проекти, то тези индикатори се
оценяват въз основа на традиционните източници на информация -

данни на Евростат,

НСИ, както и на данни от други официални регионални и местни източници на
информация.
Информацията от двете таблици се използва за изготвяне на Годишният доклад за
наблюдението на изпълнението на ОПР.
12.2.2.

Оценка

В община Севлиево звеното, отговорно за оценката на ОПР, е Дирекция
„Управление на проекти и регионално развитие“. Отговорностите на звеното включват:
-

изготвяне на Техническа спецификация за възлагане на оценка на ОПР;

-

осигуряване необходимата информация и съдействие за извършване на оценката;

-

контролиране качеството на продуктите.

Последователността на дейностите по наблюдение и оценка е представена на
схемата по-долу:
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1 ГОДИНА СЛЕД ИЗТИЧАНЕ НА ДЕЙСТВИЕ НА
ОПР

ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА

АКТУАЛИЗАРАНЕ НА ОПР

АНКЕТИ,
СТАТИСТИКА

МЕЖДИННА ОЦЕНКА
4 ГОДИНИ СЛЕД НАЧАЛОТО НА ДЕЙСТВИЕ НА ОПР

АНКЕТИ,
СТАТИСТИКА

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПР- ГОДИШНО

ПРОЦЕС НА НАБЛЮДЕНИЕ
ТЕКУЩО, ГОДИШНО
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13. ОПИСАНИЕ НА НЕОБХОДИМИТЕ ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ
ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
ПРИНЦИП НА ПАРТНЬОРСТВО. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
НА ОБЩИНСКО НИВО - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1.

Принципът на партньорството, участието на обществеността и прозрачност при
вземане на решения са взаимосвързани и основни демократични принципи, от съществено
значение за доброто управление и устойчивото развитие.
Партньорството се прилага с цел постигане на ангажираност

у всички

заинтересовани страни, на по-добри условия за успеха на документа и по-позитивно
приемане на резултатите от неговото изпълнение.
Прилагането на принципа на партньорство само по себе си е механизъм за
повишаване на устойчивостта на взетите решения и ефективността на тяхната реализация,
а чрез осигурената публичност и прозрачност на процесите се гарантира успеха на
планираната стратегия за развитие и широка обществена подкрепа.
Страните, които следва да участват в процесите, за да се реализира принципа на
партньорството, са:
a)

компетентните регионални, местни, градски и други публични органи;

b)

икономическите и социалните партньори;

c)

структурите, представляващи гражданското общество, включително партньорите от
областта на опазването на околната среда, неправителствените организации и
организациите, отговарящи за утвърждаването на равенството и недискриминацията.
Осигуряването на партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението на

Общинския план за развитие поставя важни изисквания към осъществяването на
цялостната дейност по разработването, приемането и реализирането му. Това е така,
защото дейността на общината в областта на местното развитие е неразривно свързана с
участието на населението в управлението на местните дела. В този дух и мерките за
прозрачност и публичност, които следва да се прилагат при реализирането на плана, са
различни.
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Особено желателно е участието на населението и на социалните партньори
непосредствено преди приемането на плана от Общинския съвет. Тук следва да се проучи
и изясни общественото мнение относно визията, целите и приоритетите на плана. В
определени случаи за по-важни проблеми от развитието на общината ръководството може
да приложи и част от формите на допитване до гражданите. Също така всички
заинтересовани участници в процеса на местно развитие могат и следва да се привлекат в
създаваните работните групи или при обсъждането в комисиите на Общинския съвет при
приемането на предлаганите приоритети и мерки. Приемането на самия план от
Общинския съвет предполага широко обществено обсъждане и одобрение. От контактите
на общината с гражданите и социалните партньори при обсъждането и приемането на
плана до голяма степен зависи формирането на благоприятен климат при последващата
реализация на неговите мерки, програми, проекти и конкретни дейности. Приетият план
за развитие се нуждае и от съществена медийна подкрепа. На публикуване от страна на
общината подлежат не само конкретните мерки на плана, но и съответните действия и
процедури, които съпътстват тези мерки.
Друг важен въпрос, свързан с разработването и прилагането на Общинския план за
развитие, е защитата на принципа на партньорство между местната власт и всички
легални партньори, заинтересовани участници в процеса на местното развитие. Именно в
този принцип се крие силата на подкрепата за плана.
Самото партньорство и произтичащата от него формална и неформална координация
изисква равнопоставено участие на участниците в обсъжданията и постигането на
принципно съгласие относно предприеманите бъдещи мерки и прилагани процедури. Този
почти консенсусен подход по отношение на постигане на общите интереси и вземането на
приемливи за всички решения е основата на успешното осъществяване на предлаганите
мерки и постигане на действително планираните цели и приоритети на плана.
Органите на местната власт следва да информират своевременно и по подходящ
начин обществеността за характера и същността на документите и за действията, свързани
с

изработването,

одобряването,

приемането,

актуализирането,

изпълнението,

наблюдението и оценката на стратегиите, плановете и програмите за регионално и местно
развитие, за необходимостта, потенциалните ползи и за последиците от тях, както и за
постигнатите резултати.
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Кметът на общината и Общинският съвет осигуряват информация и публичност на
Общинския план за развитие в съответствие със своите компетенции (чл. 41. ППЗРР).
Докладите за наблюдение и оценка изпълнението на Общинския план за развитие се
публикуват на интернет-страницата на общината от общинска администрация, като
изискване на ЗРР и ППЗРР в рамките на мерките за публичност и прозрачност на
документите.
При изграждане и функциониране на Единната информационна система (ЕИС) за
управление на регионалното развитие за различните административни нива следва да се
публикуват за обществено ползване Общинският план за развитие и докладите от
мониторинга, анализа и оценката на неговата реализация – годишни, междинен и
окончателен. Целта на ЕИС е постигане на ефективното и ефикасното управление на
регионалното развитие и осигуряването на информация, публичност и прозрачност на
всички нива при осъществяване на планирането, финансирането, наблюдението и
оценката на регионалното развитие.
В рамките на всеки проект следва да бъдат предвидени мерки и адекватни действия
за информиране и публичност, в т.ч. периодични информационни кампании сред целевите
групи.
Действията по осигуряване на информация и публичност трябва да бъдат насочени
към:
1. Организиране на релевантни събития (информационни срещи, публични дискусии,
семинари) и публикуване на информация за изготвянето, реализацията на Общинския
план за развитие, както и докладите и оценките – предварителна, междинна,
последваща.
2. Разясняване на конкретните задачи, които стоят пред кмета, Общинския съвет,
общинската

администрация,

социалните

и

икономическите

партньори,

неправителствените организации и гражданското общество за осигуряване на висока
ефективност при реализацията на местното развитие и стратегическите документи.
3. Привличане на вниманието на заинтересованите страни и гражданското общество за
формиране на позитивни обществени нагласи и активна гражданска позиция относно
участието в процеса на планиране и осигуряване на обществена подкрепа за
реализацията на стратегическите документи.
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Важен момент от работата на общинската администрация е работата със социалноикономическите партньори на местно ниво. Въвличането на представители на социалноикономическите партньори в изготвянето, планирането, мониторинга и оценката на
реализацията на Общинския план за развитие има ключово значение за успеха на
планираните инициативи. Особено важно е привличането като равноправни партньори
към този процес на заинтересовани, отговорни и уважавани местни социалноикономическите партньори.
Партньори на общинската администрация при изпълнение на задължения в сферата
на местното развитие следва да бъдат:
-

Независими експерти, привлечени с цел изготвянето на адекватни становища и
заключения по конкретните проблеми;

-

Представители на НПО, читалища, пенсионерски клубове, училищни настоятелства и
др.;

-

Представители на държавни институции и ведомства на територията на общината,
като експерти при организиране на процесите за набиране, организирането и
анализирането на специализирани данни и информация и изготвянето на експертни
становища по конкретни индикатори за мониторинг;

-

Представители на бизнеса – за осигуряването на експертна оценка и логистична
подкрепа;

-

Представители на медиите - имат ключовата роля при популяризиране на
инициативите и посредничат при диалога с широката общественост в процеса на
мониторинг.
Препоръчаните експертни форми на взаимодействие на общинската администрация

и социално-икономическите партньори в рамките и за целите на регионалното развитие,
които да се използват при подготовка, изпълнение, наблюдение и оценка на ОПР
включват:
-

Сключване на споразумения за съвместна дейност и партньорство;

-

Съвместно разработване на политики на областта на местното развитие, на
определени целеви политики и програми (например програма за социално
подпомагане, стратегия за работа с младите хора на общинско ниво и др.);

-

Въвличане на партньорите в работата на комисиите към Общинския съвет, чрез
включване на експерти от страна на партньорите в състава на комисиите;
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-

Сформиране на представителна работна група от експерти от всички заинтересовани
страни и организации и изграждане на експертен екип за мониторинг, които да
подпомага

общинска

администрация

при

организиране

и

провеждане

на

наблюдението и оценката на изпълнение на ОПР;
-

Създаване на групи за обществено наблюдение, оценка и контрол на проблемите,
групи за граждански диалог, консултативни и обществени съвети, мрежи и коалиции
за партньорство и др.; включване на представители на партньорите (експерти) в
процеса на мониторинг и оценка на местното развитие;

-

Изграждане на временни или постоянно действащи органи за взаимодействие между
общинска администрация и партньорите;

-

Предоставяне от страна на общинска администрация на партньорите на информация
за стъпките на реализация, мониторинг и оценка на Общинския план развитие, която
да бъде публикувана на сайтовете на партньорските организации с цел достигане до
по-широка аудитория.
Формите на взаимодействие на местната власт, публичната администрация,

социално-икономическите партньори и гражданското общество в процеса на реализация
на Общинския план за развитие могат да бъдат (примерите не са изчерпателни): кръгли
маси, публично обсъждане, обществен форум, конференции т.н.

13.2.

ДЕЙНОСТИ

13.2.1.

Анкетно проучване

И ДЕЙСТВИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

В периода 01.06.2013 г. – 01.07.2013 г. беше проведено анкетно проучване, чиято цел
е да се установят очакванията и нагласите на заинтересованите страни относно социално –
икономическото развитие на община Севлиево през периода 2014 г. – 2020 г.
Анкетирани бяха следните основни групи заинтересовани страни:
-

гражданско общество – неправителствени организации и представители на културата,
образованието, социалната сфера и др.;

-

местна власт – членове на Общинския съвет и общинската администрация в града и в
кметствата;

-

местен бизнес - инвеститори, предприемачи, търговци, земеделски стопани и
производители.
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Попълнените и събрани анкетни карти бяха общо 172, разпределени както следва:
-

51 анкетни карти от представителите на местната власт (Общински съвет и общинска
администрация) на територията на общинския център;

-

39 анкетни карти от представители на гражданското общество, бизнеса, културата и
образованието на територията на общинския център;

-

25 анкетни карти от представители на администрацията и неправителствения сектор
извън общинския център;

-

53 анкетни карти от представители на местния бизнес извън общинския център.

Резултатите от проучването могат да се обобщат както следва:
 Няма сериозно разминаване между мненията на представителите на местната власт и
представителите на гражданското общество и бизнеса.
 По-голяма част от анкетираните високо оценяват ресурсите на общината: наличието
на производство, културните и исторически забележителности,

географското

разположение и условията за развитие на туризма. Добре са оценени и природните
дадености, горските ресурси и земята.
 Всички са обезпокоени от намаляването и застаряването на населението, липсата на
работа, която води до бедност и безнадеждност, както и от липсата на пазар за
продукцията.
 Като най-перспективни отрасли за развитие се оценяват промишлеността, селското
стопанство и туризъм и донякъде горското стопанство, търговията и транспортът.
 Преобладава мнението, че общината се развива към по-добро през последните години,
а като най-голямо постижение през последните години се оценява благоустройството.
 Като нерешени проблеми се посочват на първо място проблемите с водоснабдяването,
следвани от проблемите в здравеопазването, замърсяването и липсата на кадри и
млади хора.
 Общото мнение е, че общината е изправена пред икономически, социални и
екологическите рискове, като една част смятат, че те се управляват ефективно, но
повечето анкетирани „не могат да преценят”.
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 Икономическото развитие на общината е оценено като „задоволително”, а за основни
пречки пред бизнеса се посочват „намаленото потребление”, следвано от
„недостатъчната квалификация на работна ръка”.
 Сред факторите, които влияят положително на бизнеса, са посочени „транспортната
достъпност”, „ниските разходи за персонал”, „благоприятният пазар”, „качеството на
комуникациите” и „дейностите на местната власт”.
 Общо е мнението, че възможностите за намиране на работа в общината „по-скоро
липсват”, а като основни трудности за намиране на нова работа се посочват „липсата
на предлагане на работни места”, ниското заплащане и несъвместимостта между
свободните работни места и образователния ценз на търсещите работа.
 По-голяма част от анкетираните смятат, че общината е активна при кандидатстване за
финансиране,

докато

за

активността

на

бизнеса,

земеделските

стопани

и

производители и НПО, мненията се различават.
 Въпреки трудностите, представителите на бизнеса и земеделските производители
извън общинския център са оптимисти за развитието както на собствените им фирми
и производства, така и на населените места. Те имат ясни виждания за това, какво
трябва да се направи и са готови да инвестират за разширяване на дейностите си.
Всички са обединени от убеждението, че селското стопанство има шанс за развитие и
трябва да се модернизира и да бъде основен приоритетен отрасъл на местната
икономика, който да се допълва от туризма. Необходимо е регулиране на
взаимоотношенията с големите земевладелци и арендатори, за да не бъдат задушавани
малките производители и стопани.
Основният извод, който се прави от по-голямата част от анкетираните е, че
гражданите и заинтересованите страни не са достатъчно активни и не са добре
информирани за същността и значението на ОПР, поради което е необходима по-добра
комуникация и взаимодействие на местната власт с гражданите. В тази връзка са
отправени следните предложения и препоръки:
 провеждане на широка информационна и разяснителна кампания от страна на
общината;
 публикуване на достъпна и разбираема информация за гражданите и бизнеса на в
местните медии и на публични места в общината, като се обособят информационни
табла и кътове;
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 общината да си взаимодейства по-активно с НПО и да ги включва в общински
проекти и инициативи;
 периодично да се провеждат публични събития и срещи на различни места в
общината (в кварталите, в читалищата и кметствата) както във връзка с ОПР, така и по
други важни за общината въпроси;
 да се организират срещи – дискусии във връзка с ОПР и свързаните с него проекти с
участието на различни заинтересовани страни и групи от различни възрасти;
 да се поддържат връзки и контакти с хората от различни сектори и сфери на дейност и
да се обсъждат с тях приоритетите за развитие и финансиране;
 да се организират специални срещи за малките и средни фирми, за гражданите,
медиите и др., на които да се обсъждат приоритетите и проектите на ОПР и да се
представят възможностите за финансиране на проекти за бизнеса, за НПО, за селата,
за социалната сфера, културата , образованието и др.
 да се провеждат обществени обсъждания както по време на подготовката, така и по
време на изпълнението на ОПР с цел по-добро информиране и мотивиране на
гражданите и бизнеса;
 да се осъществи връзка и взаимодействие между ОПР - Севлиево и Стратегията за
местно развитие на МИГ „Севлиевски край”, както и между ОПР и Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие и Общия устройствен план на общината,
които предстои да бъдат разработвани.

13.2.2.

Обществено обсъждане на Социално-икономическия анализ и стратегическата
рамка

На 9 юли 2013 г. се проведе обществено обсъждане

на работния вариант на

социално-икономическия анализ, включително и SWOT анализа и стратегическата рамка.
Присъстваха 36 представители на медии (3-ма), кметове и кметски наместници на селата
(10-ма), бизнес (5-ма), НПО и граждани (10-ма), общински съветници (8-на).
Целата на обсъждането беше да се да се проучи и изясни общественото мнение
относно визията, целите и приоритетите на плана.
Също така присъстващите бяха насърчени в десетдневен срок да представят
конкретни предложения за проекти.
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13.2.3.

Фокус групи

На 12.09.2013 г. и 13.09.2013 г. бяха проведени пет фокус групи с представители на
местната власт (общинска администрация и Общински съвет), бизнеса (включително
сектор „туризъм”), НПО, култура, образование, спорт, млади хора, социалната сфера
(включително НПО, работещи в тази област), селата и селското стопанство.
Целта на груповите дискусии беше да бъдат представени и обсъдени със
заинтересованите страни предложения за проекти, които ще се реализират в периода 2014
– 2020 г. с общинско, национално и европейско финансиране, както и на базата на
публично – частно партньорство.
Дискусиите преминаха при следния дневен ред:
-

Откриване на срещата и представяне на участниците;

-

Представяне на предложенията за проекти, изпратени в общинската администрация от
граждани и представители на заинтересованите страни;

-

Обсъждане на презентацията – уточняващи въпроси, отговори и аргументи;

-

Споделяне на мнения, предложения и коментари от участниците;

-

Обобщение на направените предложения и коментари, заключителни думи.
По време на дискусиите бяха направени предложения за допълнителни проекти,

които след като бяха оценени по определени критерии (проблеми/нужди, които решават;
обществена значимост– брой потребители/ползватели; възможности за финансиране и
степента на готовност бяха включени/отхвърлени.
13.2.4.

Обществено обсъждане на проекта за ОПР за периода 2014-2020 г.

На 27 февруари 2014 г. в се проведе последното обсъждане на завършения ОПР като
специално време и внимание беше отделено на Програмата за изпълнение на ОПР и поспециално на конкретните проекти, включени в нея.
Една седмица преди провеждане на мероприятието на Интернет страницата на
общината бяха публикувани проекта на ОПР, Програмата за изпълнение на ОПР и
презентацията. Населението беше поканено да изрази мнението си, включително и чрез
участие в обсъждането.
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В обсъждането взеха участие представители на медии, кметове и кметски
наместници на селата, бизнес, НПО и граждани, общински съветници.
Участниците изразиха позиции в следните области :
Културно-историческо наследство
-

Г-н Найден Петров, директор на историческия музей в Севлиево - изрази
удовлетворение си от включените в програмата проекти за културно –
историческото наследство и по-точно тези, касаещи Хаджистояновото училище,
средновековен град и крепост „Хоталич“ и мемориала на загиналите севлиевци във
войните.
Водоснабдяване

-

Г-н Христофор Лалев, общински съветник – засегна проблема с водата. Той изрази
притеснението си от липсата на водоизточници, захранващи община Севлиево с
питейна вода, и отправи предложение проекта, посочен в мярка 1.3.2.1.
(Актуализиране на работния проект за язовир „Мокра Бяла”) от Програмата за
реализация да бъде насочен преди всичко към проучване на възможностите за
довеждане на вода от язовир „Йовковци“ във Велико Търново и от язовир „Христо
Смирненски“ в Габрово.

-

Г-н Иван Иванов, Кмет на общината отговори, че тези възможности са проучени и
по двата варианта вече се работи, въпреки че от Габрово е много трудно да се
получи достатъчно вода; ВИК – Габрово работи за получаване на средства, които ще
компенсират загубите на вода от язовир „Христо Смирненски”, както и за
узаконяване на стената на този язовир; работи се и по варианта за връзка с язовир
„Йовковци” – от кв. „Видима” (Априлци) до с.Стоките и от Велико Търново до
с.Добромирка.

Състояние на болницата
-

Г-н Явор Памукчиев, Председател на Общински съвет - предложи в ОПР да не се
предвижда подобряване на енергийната ефективност и МТБ на старата сграда на
болницата (МБАЛ „Стойчо Христов”), а средствата да се пренасочат към
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завършване на новата девет-етажна сграда, като първите 5 етажа могат да се
използват като болнично заведение, а останалите - за дом за стари хора.
-

Г-н Иванов, Кмет на общината, изрази съгласие с направеното предложение и
предложи да бъде включено в Програмата за реализация на ОПР.

-

Доц. Яким Якимов също се изказа в подкрепа на предложението за завършване и
използване на новата сграда на болницата.

Състояние на спортна зала „Дан Колов“
-

Г-н Стоян Костадинов, гражданин и представител на велоклуб „Лястовица 1905“,
постави въпроса за енергийна ефективност на спортна зала „Дан Колов“ - например
поставяне на слънчеви колектори.

-

В отговор на първия въпрос Цвета Наньова, Управител на „БАКК” АД отговори, че
през новия програмен период (2014 – 2020 г.) в оперативните програми не се
предвиждат средства за спортна инфраструктура за градовете от ниво 4 (в което
попада Севлиево) и трябва да се търсят други начини за финансиране на подобни
проекти.

-

Г-н Иванов, Кмет на общината, коментира, че независимо от липсата на
финансиране от европейските фондове, общината трябва да предвижда средства за
спортните обекти – ще се търсят възможности от общинския бюджет или от
публично – частно партньорство.

Състояние на информационния център
-

Г-н Стоян Костадинов, гражданин и представител на велоклуб „Лястовица 1905“попита какво става с туристическия информационен център и защо стои затворен.

-

Г-н Иванов, Кмет на общината, отговори, че в момента има договор за отдаване под
наем, чийто срок е до следващите парламентарни избори, след което отново може да
се използва. В ОПР 2014-2020 г. са предвидените средства за използването му.
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Проектите за спортната зала и болницата бяха включени допълнително, като
общинската администрация ще търси възможности за финансиране извън оперативните
програми.
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14. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
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Приложение 1 Таблица за наблюдение на ниво проект
Наименование на М СЦ П
проекта

Изпълнение на бюджета

Изпълнение на индикаторите

Договорена
сума

Индикатор 1

Разплатена
сума

наименова
ние

Индикатор 2
ЦС

ИС

наименова ЦС
ние

Индикатор 3
ИС

наименова ЦС ИС
ние

М – номер на мярка, съгласно Програмата за реализация на ОПР
СЦ – номер на специфична цел, съгласно Програмата за реализация на ОПР
П – номер на приоритет, съгласно Програмата за реализация на ОПР
ЦС – целева стойност
ИС – изпълнена стойност
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Приложение 2 Таблица за наблюдение на ниво стратегическа цел, приоритет, специфична цел, мярка
Стратегическа цел, Приоритет,
Специфична цел, Мярка

Индикатор
/наименование/

Мярка

Базова
стойност

Целева
стойност

Изпълнена
стойност

Стратегическа цел 1............
Приоритет 1.1..........
Специфична цел 1.1.1....
Мярка 1.1.1.1............
Мярка 1.1.1.2.............
Стратегическа цел 2...............
Приоритет 2.1..................
Специфична цел 2.1.1...............
Мярка 2.1.1.1................
Мярка 2.1.1.2................
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