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Масово разпостранение отпадъци
Министерство на регионалното развитие и благоустройство
Местни данъци и такси
Национално външно оценяване
Национална компания индустриални зони
Национална концепция за пространствено развитие
Национална концепция за регионално и пространствено развитие
Неправителствена огранизация
Национална програма за развитие
Национален статистически институт
Национална стратегия за регионално развитие
Негодни за употреба батерии и акумулатори
Областна дирекция
Областна дирекция „Земеделие”
Отбранително-мобилизационна подготовка
Организация на обединените нациии
Оперативна програма „Околна среда”
Общински планове за развитие
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ОПУ
ОУ
ОУП
ОУПО
ПИРО
ПМДР
ПНИЕВИБ
ППЗРР
ПРСР
ПСОВ
ПЧИ
РДМА
РИОСВ
РУО
СВО
СУ
ТЕЦ
ЦУР
ЮЗР
ЮИР
ЮЦР
COVID-19
NUTS
SWOT
TEN-T

Областно пътно управление
Основно училище
Общ устройствен план
Общ устройствен план на общината
План за интегрирано развитие на общината
Програма за морско дело и рибарство
Програма за насърчаване използването на енергия от възобновяеми
източници и биогорива
Правилник за прилагане на Закона на регионалното развитие
Програма за развитие на селските райони
Пречиствателна станция за отпадни води
Преки чуждестранни инвестиции
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи
Регионална инспекция по околната среда и водите
Регионално управление на образованието
Сградни водопроводни отклонения
Средно училище
Топлоелектрическа централа
Цели за устойчиво развитие
Югозападен регион
Югоизточен регион
Южен централен регион
Coronavirus disease 2019 (Заболяване коронавирус 2019)
Nomenclature des Unites territoriales statistiques (Номенклатура на
териториалните единици за статистически цели)
Srengths, weakness, opportunities and threats (Силни и слаби
страни,възможности и заплахи)
Trans-European Transport Network (Трансевропейска транспортна мрежа)
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ВЪВЕДЕНИЕ
С измененията в Закона за регионално развитие (ЗРР), обнародван в
ДВ бр. 21/31.03.2020 г., като основни планови документи, определящи
комплексното социално-икономическо и инфраструктурно развитие, и
опазване на околната среда се утвърждават Плановете за интегрирано
развитие на общините (ПИРО). Същите ще се изпълняват в програмния
период 2021-2027 г. По нататък в текстовете този документ ще се представя с
абревиатурата – „ПИРО – Кнежа 2021-2027“.
Нормативното основание за неговото изработване и за прилагането
му е чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие (ЗРР). В изпълнение на
ЗРР, изискващ изготвянето на ПИРО, Министърът на регионалното развитие и
благоустройството със своя Заповед от 25.03.2020 г. утвърди „Методически
указания за разработване и прилагане на ПИРО за периода 2021-2027 г.“
Замисълът за разработването и прилагането на ПИРО през посочения
7 годишен период, е той да надгражда действащите в програмния период
2014-2020 г. Общински планове за развитие (ОПР). Друго важно изискване е
ПИРО да отчита устройствените решения, съдържащи се в Общите
устройствени планове на общините.
При изработването и прилагането на стратегическите и планови
документи на регионалното развитие се спазва принципа за йерархичната им
подчиненост. Освен принципа за йерархичната подчиненост, свързан с
прилагане на подхода „отгоре – надолу“ се прилага и този „отдолу – нагоре“.
Това позволява да се приложи и подхода за конкретизация на приоритетите и
стратегическите цели, заложени в документите от по-високите - в тези от пониските йерархични нива.
В тази връзка, важно е и изискването ПИРО - Кнежа 2021-2027 да
бъде съобразен със следните стратегически и планови документи, които са
от по-високите йерархични нива:
 Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Северозападен район за планиране 2021-2027 г.
 Определените национални и регионални цели и приоритети на
развитието в България, в това число целите и приоритетите,
съдържащи се в актуализираната Национална концепция за
пространствено развитие 2013-2025 г.
Като нов момент на ПИРО е и взаимовръзката му с приетия ОУП на
община Кнежа – основен планов документ в сферата на устройственото
планиране по Закона за устройство на територията.
Наличието на приет Общ устройствен план на общината (ОУПО), е
предпоставка за синхронизиране на политиките за провеждане на
интегрирано стратегическо планиране на регионалното развитие с това на
пространственото планиране.
В съдържателно отношение няколко са новите моменти,
които
отличават ПИРО от досега действащите ОПР.
 Един от тях е за т. нар. „демаркация“ (разграничаването) и
същевременно отчитането на предвижданията на Общия
устройствен план на общината. Целта е да се обосноват по-добре
политиките, и съдържащите се в тях мерки, за използване на
ресурсите и потенциалите на територията за устойчиво развитие на
общината, с начина на устройство на отделните структурни части на

8

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

територията. По такъв начин, приетият ОУП на общината като
планов документ с по-дългосрочен хоризонт, може да се използва
като териториална основа за прилагане на ПИРО.
 Нов момент, който следва да бъде заложен в ПИРО – Кнежа 2021 2027 г. е свързан с по-подробното анализиране на състоянието на
околната среда и изискванията за залагане в ПИРО на политики и
свързаните с тях мерки за влиянието на климатичните промени и
опазването на околната среда.
 Трети нов момент, който не се изискваше и прилагаше в
досегашните Общински планова за развитие на общините, е в
ПИРО да се обосноват и предложат зони за прилагане на
интегриран подход за удовлетворяване на идентифицираните
нужди, наречени зони за въздействие. Те са два типа:
o зони за въздействие с комплексен характер (градски зони за
въздействие), които са задължителни за градовете от 1,2 и 3
йерархично ниво;
o зони, определени на функционален признак (например за
развитие на туризъм, за развитие на екологично земеделие и
др. подобни).
Тъй като, съобразно Националната концепция за пространствено
развитие, общинския център гр. Кнежа не попада в градовете от 1, 2 и 3
йерархично ниво, в ПИРО – Кнежа 2021-2027 се обосновават и се
предлагат втория тип зони, определени на функционален признак.
Важен акцент в ПИРО е да бъдат отразени мерки свързани с
преодоляване на последиците от климатичните промени. В следващия
програмен период върху комплексното развитие се очаква да се засили
негативното влияние на климатичните фактори – глобалното затопляне,
природните бедствия. В Плана се съдържат конкретните въздействия и
предлаганите мерки за минимизиране на щетите от неблагоприятните
климатични фактори, като акцентът е поставен върху рисковите територии
и зони в община Кнежа
В стратегическата част на ПИРО – Кнежа 2021-2027, както и в
неговата програмна част, са заложени мерки (програми, проекти,
инвестиции и др.), обосновани
с потенциалите на територията и с
наличните ресурси (собствени и привлечени), които да бъдат използвани
целево за изпълнението на обоснованите в плана цели и приоритети.
В програмата за реализация на ПИРО – в Индикативния списък с
проектни идеи и проекти и в Индикативната таблица - е приложен
принципа за реалистичност и възможността за по-честа актуализация на
предлаганите програми и проекти. Този подход е с по-ясна приложимост
през 2021 и евентуално през 2022 г. във връзка с потенциалните
икономически и инвестиционни затруднения, породени като последица от
кризата с КОВИД 19.
Управлението на процеса по реализация на плана е свързано с
определяне на отговорностите и ангажиментите на местните власти. Към
изготвянето и прилагането на ПИРО – Кнежа 2021-2027, основни
отговорности и ангажименти имат:
 на първо място това са местните власти – Общинския съвет и
Кметът на общината. В това отношение е натрупан немалък
опит – в общината вече се изпълнява втори поред ОПР.
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Положителен опит на експерти от Общинската администрация
има и при изработването и прилагането и на други общински
стратегии, програми и планове;
 на второ място, ценно съдействие в етапа на изготвяне на
ПИРО ще имат партньорите на местните власти – местния
бизнес,
неправителствения сектор и населението. Те ще
осъществяват и контрол във втория етап – прилагането
(реализацията) на ПИРО.
Както и при сега действащия Общински план за развитие на община
Кнежа, основните инструменти за контрол на изпълнението и на ПИРО ще
бъдат Годишните доклади за изпълнението на плана и реализацията на
заложените в плана индикатори.
В съдържателната структура на плана, Комуникационната стратегия
заема важно място в процеса на изготвяне на ПИРО – Кнежа 2021-2027. Тя
включва определени действия в процеса на съгласуванията и
популяризирането на плана с партньорите. Водещи функции в подготовката
и изпълнението на Комуникационната стратегия имат звена от Общинската
администрация, които в сътрудничество с разработващия екип организират
обществените обсъждания ПИРО – Кнежа 2021-2027.
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I.

ЦЕЛЕВИ ИЗИСКВАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД

1.1.

Предназначение, цел и задачи на ПИРО – Кнежа 2021-2027 г.
 Предназначение на ПИРО

Както бе отбелязано, ПИРО е основен планов документ на общинско
ниво за програмния период 2021 – 2027 г. Като такъв, в него се определят
основните направления на провежданите политики на местните власти за
комплексно и ефективно използване на наличните ресурси и на потенциалите
на територията на община Кнежа. Те са насочени към:
 Ефективното използване на разполагаемите териториални ресурси
на общината за изпълнение на стратегическите приоритети и на
целите за развитие на общината в средносрочен (седем годишен)
времеви хоризонт.
 Действията
на
местните
органи
на
властта,
бизнеса,
неправителствения сектор и на населението, обхващащи
различните видове дейности на територията на общината.
 Формулиране на мерките за подобряване на:
o Условията за живот на населението (качествени бюджетни и
други услуги, подобрена селищна среда, съхранена природа).
o Бизнес
средата
(инвестиции,
заетост,
доходи
на
населението).
o Екологическата обстановка в контекста на климатичните
промени.
 Основна цел
Основната цел на ПИРО е да се предложат насоки за синхронизиране
на политиките на регионалното развитие и на пространственото планиране,
съдържащи се в основните видове планове - Интегрирани планове за
развитие на общините (ПИРО) и Общите
устройствени планове на
общините (ОУПО). От това произтича и основната цел на ПИРО – постигане
на устойчиво комплексно (интегрирано) развитие на общината на основата на
разполагаемите ресурси и потенциала на територията .
 Задачи на ПИРО – Кнежа 2021-2027
Като основен планов документ на общината, задачите на ПИРО
Кнежа – 2021-2027 г. следва да бъдат в определено съответствие с
нормативните изисквания за регионалното развитие и свързаните с него
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България.
Териториалната основа на плана е общината, което изисква да се
отчитат
специфичните ѝ
условия и възможностите за развитие на
основните системи и функционални направления като:
 социалния, икономическия и инфраструктурния ѝ комплекс;
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характера на демографското развитие и на селищната мрежа;
екологичната ѝ характеристика и другите териториални ресурси и
потенциали.
Това определя и тематичния обхват и характер на задачите на ПИРО
– Кнежа 2021-2027.
В съответствие с изискванията на Методическите указания на МРРБ
за изработване на ПИРО, Задачите на ПИРО са стандартни за плановете
на всички общини. Същите могат да бъдат формулирани по следния начин::
 Извършване на анализи и оценки на развитието на общината в
програмния период 2014-2020 г, като се очертаят положителните и
негативните насоки в развитието и се формулират проблемите,
задържащи
развитието ѝ. За целта се отчитат заложените
приоритети и стратегически цели на действащите стратегически и
планови документи за програмния период 2014-2020 г.
 Отчитане на новите моменти в провежданата политика за
регионално развитие и връзката му с местното самоуправление и
устройственото планиране.
 Синхронизиране на приоритетите и стратегическите цели, заложени
в документите за регионално развитие от по-високите йерархични
нива (без да ги прилага механично), като се отчитат конкретните
условия за развитие на община Кнежа.
 Осъществяване
на
приемственост в стратегическите цели и
приоритети, заложени в
действащите секторни стратегически,
планови и програмни документи (вкл. ОПР) на община Кнежа,
изпълнявани в програмния период 2014-2020 г.
 Прилагане, в дългосрочен и средносрочен времеви хоризонт, на
подхода за интегриране
на целите, приоритетите
и на
предприетите действия по реализацията на основните документи в
сферата на устройственото планиране (Общ устройствен план на
общината) и на регионалното развитие (Интегриран план за
развитие на общината). Това е свързано с изискването за постигане
на по-добър ефект от използване на териториалните ресурси и
потенциали за устойчиво, комплексно социално, икономическо и
инфраструктурно развитие и опазване на околната среда на община
Кнежа в програмния период 2021-2027 г.
 Определи рамките на комплексното, интегрирано развитие на
общината за следващия 7 годишен период,
определени с
формулираните приоритети и стратегически цели на ПИРО – Кнежа
2021-2027 г.
 Конкретизира възможностите за изпълнение на приоритетите и
целите на ПИРО с конкретни мерки – програми и проекти, тяхното
ресурсно осигуряване,
сроковете за тяхното реализиране и
ангажиментите на отговорните структури.
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1.2.

Оцени опита на органите на местно самоуправление (Общински
съвет, Общинска администрация) и на другите партньори в
реализацията на мерките (програми, проекти и на други местни
инвестиционни инициативи), заложени в действащите планове и
програми (основно в ОПР, общински стратегии и програми, бизнес
планове на местния бизнес) и др.
Обоснове необходимостта от зони за целенасочено въздействие,
които да бъдат определени на комплексен и на функционален
признак.

Методически подход

Отделните стъпки на целия процес по изработване на Плана за
интегрирано развитие протичат съобразно възприетия от разработващия екип
методически подход. Същият включва:
 Стриктно спазване на изискванията на
утвърдените от
Министъра на регионалното развитие и благоустройството
„Методически указания за разработване и прилагане на планове
за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 20212027 г.“.
 Утвърдените в практиката методическите подходи, прилагани при
разработване на подобен тип стратегически, планови и
програмни документи.
 Опита на разработващия екип при изработване на подобен тип
документи.
Възприетият методически подход се изразява в прилагането на
принципа за последователност на работата по отделните части на плана и и
на взаимната им обвързаност. Така се постига хармоничност в неговата
структура и съдържание.
При изработването на ПИРО – Кнежа 2021 -2027 е възприета
определена
последователност на стъпките, които следват определена
логика. Те са обособени в няколко етапа:
 Етап 1. Подготвителни действия по стартиране на процеса на
изработване на Плана за интегрирано развитие на общината.
 Етап 2. Аналитични проучвания за състоянието на основните
системи
(природни
условия,
икономическа
и
социална
характеристика, състояние на техническата инфраструктура, на
екологичното състояние и др.), оценка на разполагаемите ресурси и
неусвоените териториални потенциали за развитие на общината.
 Етап 3. Изработване на стратегия на плана, включваща
инструментите на стратегическото планиране – визия, приоритети и
цели, които да бъдат постигнати в плановия период, чрез
реализацията на определени мерки (програми, инвестиции, проекти
и др.).
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Етап 4. Програмен, включващ действия по реализацията на
определените мерки (включени в Индикативна таблица на ПИРО),
система от индикатори, чрез които се следи как се изпълняват
стратегията и програмната част на ПИРО.

Така описан методическият подход се илюстрира със следната блоксхема (фиг.1). Тя е стандартна и отговаря изцяло на Методическите указания
на МРРБ за изработване на ПИРО.

Фиг.1. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ЕТАПИТЕ (СТЪПКИТЕ), ВКЛЮЧВАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО
ИЗРАБОТВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ПИРО

Подготвителният етап, освен типичните действия по избор на
изпълнител и оформяне на взаимоотношенията между разработващия екип и
Общинската администрация, включва и една друга много важна дейност –
информационното осигуряване. От осигурената информация и коректното ѝ
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ползване до голяма степен се определя и обективността и задълбочеността
на аналитичните проучвания, включени в стъпка 2.
Информационното осигуряване за аналитичните проучвания включва
статистически данни и оперативна информация за състоянието на отделните
функционални системи и дейности на територията на общината. Изискването
в това отношение е информацията да има официален характер и да е от
официални източници – НСИ, РИО, РЗИ, Общинска администрация и др.
Освен информация със статистически характер, за аналитичната част
се ползва и информация от съществуващи документи на общината. Такива са
действащи секторни стратегически, програмни и планови документи,
общинските бюджети, мандатна програма и др.
Друго важно изискване за изработване на аналитичния раздел на
ПИРО е да се ползва информация за 6 годишен ретроспективен период
(покриващ основно сегашния програмен период 2014-2020 г.). Целта е да
бъдат очертани тенденции,
да се формулират изводи и проблеми в
досегашното развитие
Използвани методи на проучванията. В процеса на работата по
изработване на ПИРО – Кнежа 2021-2027 са ползвани традиционни за
подобен вид проучвания методи,а именно:
 описателен;
 статистически;
 аналитично- оценъчен;
 системен;
 сравнителен;
 пряко наблюдение и др.
Методът за комплексност е приложим във висока степен в
стратегическата част на плана. Това произтича от изискването за постигане на
нужния ефект от интегрираното планиране и развитие.
Възприетият методически подход се изразява в прилагането на
принципа за последователност на работата по отделните части на плана и и
на взаимната им обвързаност. Така се постига хармоничност в неговата
структура и съдържание.
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II. АНАЛИТИЧНИ
ПРОУЧВАНИЯ.
СЪСТОЯНИЕ
ЗА
ПРИРОДНИЯ,
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИЯ,
ИНФРАСТРУКТУРНИЯ КОМПЛЕКС, НА ЕКОЛОГИЧЕСКОТО
СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА.
2.1. Териториален
обхват.
Ситуиране
на
община
Кнежа
в
административно териториалната структура на област Плевен и на
Северен централен район за планиране
Община Кнежа е включена в административно-териториалните граници
на област Плевен и Северозападен район за планиране. Общината е
разположена в равнината между р. Искър на изток, р. Скът на запад и
Предбалкана на юг. Граничи с общините Оряхово, Бяла Слатина, Искър и
Червен бряг.
Според закона за административно-териториално устройство на
Република България община Кнежа е „четвърта“ категория община, в
териториалната ѝ структура влизат 4 населени места, от които един град –
Кнежа и селата Бреница, Еница и Лазарово.
Територията на община Кнежа е 317,812 кв. км., което представлява
7,3 % от общата площ на област Плевен и 3% от територията на
Северозападен район. Общинският център е разположен на площ от 7 кв. км.
Територията на община Кнежа се пресича от републикански пътища с
дължина 72.423 км, второкласен път Кнежа -Долни Дъбник /Плевен/, и от 197
км. четвъртокласна пътна мрежа. Разположена е на около 50 км. от
областния център Плевен, на 30 км. южно от р. Дунав. Връзките между
населените места в общината се осъществяват единствено чрез
автомобилен транспорт.
Територията на община Кнежа попада в територии със специфични
характеристики под обхвата на Дунавското крайбрежие. Общината е член на
Асоциацията на дунавските общини. В НКПР е възприето като дунавски
общини да бъдат възприети 23 общини, като община Кнежа попада в
категорията периферни. Община Кнежа е член на Организацията за
управление на Дунавския туристически район
2.2.

Характеристика на икономиката на община Кнежа

2.2.1. Място на общинската икономика в областния икономически
комплекс
Представа за състоянието на общинската икономика дават
сравнителните данни по икономически показатели за община Кнежа и за
област Плевен. Чрез прилагане на сравнителния метод се добива представа
за мястото на икономиката на община Кнежа в тази на област Плевен.
Сравнителните оценки на общинската и на областната икономика са на
базата на анализи на количествените параметри на някои от основните
икономически показатели – размер на произведената продукция, размер на
нетните приходи от продажби, размер на дълготрайните материални активи
(ДМА), брой на наетите лица. Оценките са направени по данни на НСИ за
периода 2014-2018 г.
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Община Кнежа заема определено, скромно място в икономиката на
област Плевен, което се обяснява със силната икономическа доминация на
община Плевен над останалите общини в областта. По данни на НСИ за 2018
г. в община Кнежа се намират 4,3% от предприятията в област Плевен.
Произведената в тях бруто продукция е 16,6% от тази в областта. Размерът
на ДМА на общината съставляват 12,4% от размера им за област Плевен. Понисък е и относителният дял на наетите лица – 4,3%.
Сравнителните данни по основните икономически показатели за
община Кнежа и област Плевен за 2018 г. са представени в таблица 1.
Таблица 1. СЪОТНОШЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА И ОБЛАСТНАТА ИКОНОМИКА ПО
ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ – 2018 Г.

Икономически показатели
Брой предприятия
Произведена продукция (хил.
лв.)
Приходи от дейност (хил. лв.)
ДМА (хил. лв.)
Заети лица – брой

Област
Плевен

Община
Кнежа

9797
3 126 997

426
518 632

%
от
областната
икономика
4.3
16.6

5 130 293
2 188 769
52 197

778 049
272 145
2231

15.2
12.4
4.3

Източник: НСИ

По друг икономически показател „Нетните приходи от продажби на
предприятията“, отнесени към един жител на общината за 2018 г. са повече от
три пъти по-високи от средните за област Плевен.
2.2.2. Обща характеристика на общинската икономика
Община Кнежа се характеризира с развитие на многоотраслова
икономика. На територията на общината развиват дейност нефинансови
предприятия от няколко икономически дейности (отрасли). Структурата на
местната икономика е многопрофилна. Водещи функции в нея имат
преработващата промишленост, както и икономически дейности от аграрния
сектор и сектора на услугите.
В икономическия профил на общината са представени сектори и
икономически дейности, за които са налице налични ресурси и традиции в
развитието им. Типичен пример в това отношение е селското стопанство.
Общината е специализирана в няколко индустриални направления, които се
основават главно заварени, традиционни производства и на използването на
местната суровинна база (производството на храни и напитки) и др.
.
 Брой и структура на предприятията.
Икономическата характеристика на общината, до голяма степен, се
определя от броя и вида на функциониращите предприятия. Структурата на
предприятията е определена по критерия „брой заети лица“. Съобразно него,
предприятията са включени в следните четири групи:
 Микро предприятия – с брой на заетите до 9 д.
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 Малки предприятия – с брой на заетите от 10 до 49 д.
 Средни предприятия – с брой на заетите от 50 до 249 д.
 Големи предприятия – с брой на заетите над 250 д.
Към 2018 г. на територията на общината са функционирали общо 434
предприятия от нефинансовия сектор. Тук не се включват предприятия от
бюджетния сектор (икономически дейности ”Държавно управление”,
“Образование”, “Хуманно здравеопазване и социална работа” и др.).
За изследвания период (2013-2017 г.) се наблюдава тенденция на
нарастване броя на предприятията. Това се подкрепя и от данните в таблица
2.
Таблица 2. ДИНАМИКА В БРОЯ И ТИПА НА ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ НЕФИНАНСОВИЯ
СЕКТОР В ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2013-2017 Г.

Тип
предприятия
Общо
Микро ( до 9 заети)
Малки (от 10 до 49)
Средни (от 50 до
249)
Големи (над 250)

2014 г.

2015 г.
382
351
28
..

399
364
30
..

..

..

Години
2016 г.
2017 г.
2018 г.
412
421
434
380
384
400
28
33
29
..
..
..
..

..

..

Източник: НСИ

Посочените в таблица 2 данни показват, че в структурата на
нефинансовите предприятия, с най-висок брой и ясно изразена динамика на
нарастване на броя им, са микро предприятията. При малките предприятия,
които са с по-нисък относителен дял от общия брой на предприятията в
общината се наблюдава стагнация и слаба динамика в броя им. За средните и
големи предприятия липсва информация, поради изискванията за
конфиденциалност. Косвена представа за техния брой дават данните,
получени като разлика от общия им брой и броят на микро и малките
предприятия. В случая общият брой на средните и големи предприятия в
общината е 5.
Графична представа за структурата на предприятията (по критерия
„брой заети лица“) дава фиг.2.
От приложената фигура е видно, че като относителни дялове няма
съществени изменения в структурата на предприятията в 2013 и 2017 г.
Посоченият висок относителен дял на микро предприятията в общата
им структура се обяснява по-добре, ако се разгледа и анализира
разпределението им по икономически сектори.
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Фиг.2. ПРОМЕНИ В ОТНОСИТЕЛНИЯ ДЯЛ НА ТИПА ПРЕДПРИЯТИЯ ОТ НЕФИНАНСОВИЯ
СЕКТОР В ОБЩИНА КНЕЖА КЪМ 214 И 2018 Г.

 Резултати от дейността на нефинансовите предприятия
За оценка на дейността на нефинансовите предприятия се анализират
някои от основните икономически показатели. Статистическите данни за
ретроспективния 5 годишен период дават възможност да бъдат очертани и
тенденциите в икономическото развитие на общината.
В анализирания период се очертава положителна тенденция в развитието
на местната икономика. Това се подчертава и от данните в таблица 3.
Таблица 3. ДИНАМИКА В ОСНОВНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ОБЩИНА
КНЕЖА -2014-2018 ГОД.

Икономически показатели

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

произведена продукция (хил.
лв.)

311905

339275

447704

382623

518632

нетни приходи от продажби
(хил.лв.)

469973

540332

706090

568496

708743

ДМА (хил. лв.)

169690

204331

208602

240436

272145

заети лица (брой)

1810

1909

1992

2075

2233

Източник: НСИ
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Визуална представа за динамиката в стойностите на анализираните
икономически показатели за периода 2014-2018 г. дава фиг.3.

Фиг.3. ИЗМЕНЕНИЯ В СТОЙНОСТИТЕ НА ОСНОВНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА
МЕСТНАТА ИКОНОМИКА ЗА ПЕРИОДА 2014-2018 Г.

Представа за степента на развитие на икономиката на община Кнежа
дават и изчислените темпове на развитие. Те могат да бъдат както
положителни, така и отрицателни. Темповете на развитие са изчислени, както
за 2018 г. спрямо 2014 г., така и за всяка отделна година спрямо
предшестващата. Същите са показани в таблица 4.
Таблица 4. ТЕМП НА НАРАСТВАНЕ НА СТОЙНОСТИТЕ НА ОСНОВНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА
ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2018 Г.

2017/2016 г.

2018/2017г

2018/2014 г.

2016/2015 г.

Произведена
продукция
Приходи от
дейност
Нетни приходи от
продажби
Размер на ДМА

100

108.8

132.0

85.5

135.5

166.3

100

115.0

130.7

80.5

124.7

150.8

100

120.4

102.1

115.3

113.2

160.4

100

105.5

104.3

104.2

107.6

123.4

2014 г.

Показатели

2015/2014г.

Темп на нарастване по години (%)

Данните в таблица 4 показват, че за анализирания 5 годишен период
при някои от икономическите показатели („Размер на произведената
продукция“ и „Размер на приходите от дейност“) се наблюдава спад в
дейността на предприятията през 2018 г., т.е. налице е отрицателен темп на
нарастване. При останалите два показателя – „Нетни приходи от продажби“ и
„Размер на ДМА“, за същата година има положителен темп на нарастване.
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През останалите години е регистриран положителен ръст в стойностите на
икономическите показатели.
Представа за икономическите резултати на отделните типове предприятия
дават някои от основните икономически показатели, отразени в Error!
Reference source not found.5.
Таблица 5. РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА ТИПОВЕТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ОБЩИНА КНЕЖА
– 2018 Г.

Групи предприятия
според заетите в
тях лица

Общо
Микро (до 9 заети)
Малки (от 10 до 49)
Средни (от 50 до
249)
Големи (над 250
заети)

Предприятия

Брой
434
400
29
..
..

Заети
лица

Произведена
продукция

2,231
800
597
..
..

Хил. лв.
518,632
44,645
50,675
..

ДМА

272,145
27,689
83,491
..

..

..

Източник: ТСБ - СЕВЕРОЗАПАД (ОТДЕЛ "СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ " ПЛЕВЕН)

Данните от Таблица 5 показват, че гръбнакът на местната икономика са
микро и малките фирми. Те съставляват 98,9% от всички предприятия в
общината и в тях намират препитание 62,6% от общия брой на заетите. ДМА в
микро и малките предприятия са с относителен дял от 40,8%. Косвена
представа за ролята на средните и големи предприятия дават данните
получени като резултат от общите стойности по отделните показатели и
данните общо за микро и малките предприятия. Общият брой на средните и
големи предприятия е 5, като в тях са заети общо 834 д.
Средните и големи предприятия, които са единици са с по-добри
икономически показатели. Те са и с по-добра фондовъоръженост. На 1 заето
лице в тях се падат по 206 хил. лв. ДМА. За малките предприятия тази
стойност е значително по-малка – 139,8 хил. лв., а за микро предприятията –
едва 27,7 хил. лв.
 Секторна структура на икономиката
В регионалното развитие и в устройственото планиране е възприета
практиката дейностите от социално-икономическия и инфраструктурен
комплекс в териториалните единици да бъдат отнесени в три сектора. В
устройственото планиране те са познати като първичен, вторичен и
третичен. В регионалното планиране е възприето наименованието на
секторите, които ползва НСИ. Същите са дефинирани по следния начин:
„Селско, горско и рибно стопанство“; „Индустрия“ и „Услуги“.
Ръстът в броя на предприятията е най-силно подчертан в икономически
сектор („Услуги“). Това е характерно главно в икономическите дейности
(отрасли) като “Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”, “Транспорт,
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складиране и пощи”, „Хотелиерство и ресторантьорство“ и др. На второ място
по брой на предприятията е сектор „Селско, горско и рибно стопанство“, а
сектор „Индустрия“ е на трето място. Това личи и от данните в таблица 6.
Таблица 6. СЕКТОРНА СТРУКТУРА НА ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА КНЕЖА (ПО ОСНОВНИ
ИКОНОМИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ) - 2018 Г.

(хил. лв.)

Произведена продукция
Приходи от дейността
ДМА
Заети лица (брой)

518 632
778 049
272 145
2231

85 030
106 420
105 993
508

Услуги

Общо

Индустрия

Икономически показатели

В т.ч.Селско,
горско и рибно
стопанство

Икономически сектори

..
..
..
817

31 373
98 307
18 612
906

Източник: ТСБ - СЕВЕРОЗАПАД (ОТДЕЛ "СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ " ПЛЕВЕН)

В обхвата на отделните сектори са включени определени
икономическите дейности. Характеристиката на същите дава представа, какъв
е приноса на съответните икономически дейности в общите резултати на
отделните сектори.
Характеристиката на икономическите дейности, включва резултатите
по основните икономически показатели, които са предмет на аналитичните
проучвания в областта на местната икономика. Те са представени в таблица
7.

ДМА

Заети лица

Нетни
приходи от
продажби

Произведена
продукция

Икономически дейности (А21)

Предприятия

Таблица 7. ДИНАМИКА В ПОКАЗАТЕЛИТЕ ПО ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ НА МЕСТНАТА
ИКОНОМИКА – 2018 Г.

Хиляди левове
ОБЩО:
Селско, горско и рибно
стопанство
Добивна промишленост

Брой
434

518,632

708,743

Брой
2,231

272,145

83

85,030

72,901

508

105,993

-

-

-

-

-
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Икономически дейности (А21)

Предприятия

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

Хиляди левове
Брой
25

..

..

Брой
672

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

12
172

..
11,016

..
68,831

67
466

1,364
8,099

Транспорт, складиране и пощи

43

15,561

16,074

174

8,365

Хотелиерство и
ресторантьорство

31

417

882

61

..

Създаване и разпространение на
информация и творчески
продукти; далекосъобщения
Операции с недвижими имоти

7

880

878

7

..

3

50

50

10

..

Професионални дейности и
научни изследвания
Административни и
спомагателни дейности
Образование

9

492

494

12

255

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

Хуманно здравеопазване и
социална работа
Култура спорт и развлечение

25

2,724

2,686

150

385

5

58

71

8

..

Други дейности

14

175

257

18

144

Преработваща промишленост
Производство и разпределение
на електрическа и топлинна
енергия и газообразни горива
Доставяне на води;
канализационни услуги,
управление на отпадъци и
възстановяване
Строителство
Търговия, ремонт на автомобили
и мотоциклети

Източник: ТСБ - СЕВЕРОЗАПАД (ОТДЕЛ "СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ " ПЛЕВЕН)

 Характеристика на заетостта
За характеризиране на състоянието на местната икономика се
използва и икономическия показател „Брой заети/наети лица“. Трудовата
заетост на населението е един от индикаторите за състоянието на
икономиката. Данните за последните пет години от анализирания период
(2014-2018 г.) показват, че продължава тенденцията на плавно нарастване
на броя на заетите в социално-икономическия и инфраструктурен комплекс
на община Кнежа. Това е един от симптомите за продължаващото
благоприятно развитие на някои от икономическите дейности.
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За характеризиране на заетостта на населението, освен показателя
„заети лица“, се използва и показателя „наети лица“. В категорията наети лица
са включват онези, които работят по трудовоправни отношения. Тук не се
включват работодателите и самонаетите. Съотношението и динамиката в
броя на заетите и наетите по години са представени графично на фиг.4.

Фиг.4. ДИНАМИКА В БРОЯ НА ЗАЕТИТЕ И НАЕТИТЕ ЛИЦА В ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА
КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2018 Г.

Анализите на данните за броя на фирмите и броя на заетите в тях лица
дава представа за средния брой лица, заети в различните типове
предприятия. Статистиката показва, че средния брой на заетите в една микро
фирма е 2 лица. Това означава, че
този тип предприятия са свързани
основно със семейния бизнес и осигуряват заетост на част от работната сила.
Средният брой на заетите лица в малките фирми е 20,6 лица. Усреднения
(общо за средните и големи предприятия) среден брой на заетите е 167 д.
Посочените констатации се подкрепят и с данните за средния брой на
заетите на едно предприятие от различните групи. Това личи и от фиг.5.

Фиг.5. СРЕДЕН БРОЙ НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ЕДНО ПРЕДПРИЯТИЕ ПО ТИПА НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА В ИКОНОМИКАТА НА ОБЩИНА КНЕЖА – 2018 Г.
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Съпоставката на данните за броя на предприятията и броя на заетите
лица дава възможност да бъдат направени следните констатации:
 Високият брой на микрофирмите в общинската икономика е фактор
за осигуряване на заетост на голяма част от работната сила в
общината. Те са свързани основно с развитие на семейния бизнес.
 Структурата на предприятията (по брой на заетите в тях) е различна
от структурата на заетите по групи предприятия.
2.2.3. Профил на основните сектори и икономически дейности
 Първичен сектор (Селско, горско и рибно стопанство)


Селско стопанство

Основно място в аграрния сектор заема селското стопанство.
Развитието му е свързано с наличните качествени поземлени ресурси и с
производствения опит на населението. Специфичен фактор за развитието на
сектора е и научното обслужване от разположено в общината научно звено в
сферата на аграрното производство. По данни на кадастъра, земеделските
територии са с размер 29 2013 дка., 91,9% от общата площ на общината.
Селското стопанство е с растениевъдно-животновъдно направление.
По-добре развит подотрасъл е растениевъдния.


Растениевъдство

Важен ресурс за развитие на растениевъдството е наличната
земеделска земя. По данни на Общинска служба „Земеделие и гори“ размерът
на използваемите земеделски площи (ИЗП) в стопанската 2018/2019 г. е 240
991 дка. (82,5% от всички земеделски територии). Преобладаващата част от
обработваемите земи са с високо качество – с висок бонитет.
Основните производствени единици в растениевъдството са
земеделските производители (земеделски стопанства). През последната
година те са общо 203. Две трети от тях стопанисват земеделски площи с
размер над 50 дка. Земеделските производители, стопанисващи площи от 100
до 499 дка са общо 82, а 48 – стопанисват площи над 500 дка.
На територията на общината са регистрирани 4 земеделски
кооперации, обработващи земи в землището на гр. Кнежа: ЗППК „Победа“,
стопанисваща – 12 772 дка; ЗК „Зора – Кнежа“ – 31 941 дка; ППЗК „Прогрес“ –
8 042 дка и ЧЗППК „Изгрев“– 5 843 дка.
Освен от земеделските кооперации, немалка част от земеделските земи
се обработват и от арендатори. Броят на регистрираните арендатори е 130,
а общият размер на ИЗП е 174 940 дка.
Наличните обработваеми площи се използват основно за
производството
на
зърнени
и
на
технически
култури.
Зеленчукопроизводството и трайните насаждения са по-слабо застъпени.
Размерът и измененията в засетите площи по основни земеделски култури за
стопанската 2015/2016 и 2018/2019 г. са отразени в таблица 2.2.8.
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Таблица 8. ЗАСЕТИ ПЛОЩИ С ОСНОВНИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУЛТУРИ В ОБЩИНА
КНЕЖА ПРЕЗ СТОПАНСКАТА 2015/2016 И 2018/2019 Г.

Вид култура
Пшеница
Царевица
Ечемик
Рапица
Слънчоглед
маслодаен
Картофи
Пъпеши
Дини
Домати
Краставици
Пипер
Сливи
Орехи
Общо

Стопанска
2015/2016 г.
93 670
69 150
3 480
4 250

Засети площи (дка)
Стопанска
2018/2019 г.
76 040
74 430
3 185
4 350

54 320

54 480

70
35
17
19
0
3
66
13
225 093

2
49
13
18
4
1
75
13
212 660

Източник: ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“ – КНЕЖА

Анализите на данните от таблица 8 показват, че засетите площи със
зърнени и технически култури се променят несъществено. Това е наложено
от прилагане на сеитбооборота при такива основни култури като пшеницата и
царевицата. Площите, засети с маслодаен слънчоглед и с рапица са почти
непроменени през посочените две стопански години. Площите използвани за
отглеждане на зеленчуци са символични и те са свързани основно за
самозадоволяване на земеделските стопани. От трайните насаждения са
представени насажденията от сливи и орехи, като площите от тях също са
символични.
На територията на общината се намира и
Института по
царевицата, който е научно звено в структурата на Селскостопанската
академия. В дейността на института са включени селекция и създаване на
нови хибриди царевица, разработване на агротехнически параметри и
технологии за производство на царевица в условията на екологично и
устойчиво земеделие и др.


Животновъдство

Животновъдството е по-слабо развития подотрасъл на селското
стопанство на общината. Животновъдни ферми с по-голям брой
отглеждани животни липсват. Животновъдството е с дребностоков
характер, независимо че са налице благоприятни условия за осигуряване
на фуражна база. С изключение на свиневъдството, което на практика не
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е представено в общината, при останалите селскостопански животни се
запазва техния брой. Тази констатация се подкрепя и от данните в
таблица 9, в която са показани промените в броя на селскостопанските
животни за анализирания период.
Таблица 9. БРОЙ СЕЛСКОСТОПАНСКИ ЖИВОТНИ В ОБЩИНА КНЕЖА КЪМ 2015 И 2019 Г.

Животни
Свине
Птици
Говеда
Овце
Кози
Пчелни семейства

Брой
Стопанска
Стопанска
2015/2016 г.
2018/2019 г.
2
0
10 000
10 000
1 482
1 356
6 845
6 516
1 484
1 097
20
15

Източник: ОБЩИНСКА СЛУЖБА „ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ“ – КНЕЖА

Както бе посочено, свиневъдството е изцяло ликвидирано. Ако през
2011 г. отглежданите свине са били 6 176 бр., то след 10 години няма нито
едно животно от този вид. Стабилен е броят на отглежданите птици – 10 000.
Отглежданите говеда са основно от породата черношарено говедо и негови
хибриди. Данните от таблица 9 подкрепят направената констатация, че
животновъдството в общината е слабо развития подотрасъл на селското
стопанство.


Горско стопанство

Малкият размер на горските територии и ниската лесистост на
територията са предпоставки за слабото влияние на горскостопанския сектор
в икономиката на общината. Горския фонд, намиращ се на територията на
община Кнежа е включен в обхвата на ДП „ДГС Плевен“. В него са включени
горските територии в землищата на гр. Кнежа, с.Бреница, с. Еница и с.
Лазарово.
 Промишленост (сектор „Индустрия“)
От общата и секторната характеристика на общинската икономика е
видно, че на територията на общината, в сферата на индустрията,
осъществяват дейност не много голям брой предприятия. Те са основно в
преработващата индустрия. Поради изискванията за конфиденциалност,
статистическата информация е непълна, което затруднява подробната
характеристика (профила) на промишлените дейности.
Добивната промишленост не е представена. Обликът на промишленото
производство е представен от няколко икономически дейности.


Производство на електротехнически машини и оборудване

Тази промишлена дейност е традиционна за община Кнежа. Фирма
“Балканкар” АД – София (няколкократно променяща наименованието и
собственика на капитала),
е специализирана е за производство на
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правотокови ел.двигатели и микро ел.двигатели за карното производство;
електромагнитни превключватели за карното производство.


Производство на химически продукти и влакна

В това производство на химически продукти е специализирано
предприятията “Антикороза” АД. В него е организирано производството на
антикорозионни средства, смазочно-охлаждащи течности, фосфатиращи
състави, обезмасляващи препарати, антифриз и миещи и почистващи
препарати.


Производство на храни, напитки и тютюневи изделия

Две са маслодобивните предприятия на територията на общината. Първото
от тях е “Олива” АД, което е наследник на някогашната маслодобивна
фабрика „Перла“. Сегашното предприятие "Олива" АД е притежание на
компанията за търговия на зърно и маслодайни култури "Билдком".
Предприятието произвежда рафинирано и натурално слънчогледово олио,
експелер, лецитин и мастни киселини. Второто предприятие з производство
на растителни мазнини е АНСДА ЕООД.
В икономическата дейност „Производство на храни, напитки и тютюневи
изделия“, са представени и няколко фирми за производството на хляб и
хлебни изделия, на безалкохолни напитки и др.
Строителството, разглеждано като икономическа дейност в сектор
„Индустрия“ е свързано с дейността на няколко фирми. Фирмите в сферата на
строителството са от основно от типа „микро“. Те осъществяват различни
строителни работи в сферата на жилищното, благоустройственото и др.
видове строителство.
 Профил на сектор „Услуги“
В посочения икономически сектор се включват дейности, които са с
подчертан обслужващ характер. Една част от тях попадат в обхвата на
бюджетните услуги
Такива са образованието, здравеопазването,
дейностите по социално подпомагане, културата, спорта, държавното
управление. Другата част от дейностите, също с обслужващ характер, се
развиват на пазарни принципи. Към тях спадат дейности като: „Търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети“; „Хотелиерство и ресторантьорство“
(Туризъм); „Транспорт, складиране и пощи“ и др.
Анализите на състоянието и тенденциите в досегашното развитие на
бюджетните услуги се съдържат в раздел „Социална инфраструктура
(Бюджетни услуги)“.


Търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети

Тази икономическа дейност от третичния сектор на местната икономика,
показва добри икономически резултати в анализирания ретроспективен
период. Инфраструктурните обекти – магазини, автосервизи и др. са свързани
със задоволяване на масови потребности на населението. Това е и
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предпоставка за функционирането на голям брой предприятия и заети лица.
Предприятията, в основната си част, са от типа „микро“ (с брой на заетите до
9 д.). Данните за броя на заетите лица показват, че търговията и сервизните
услуги са на второ място след заетите в преработващата промишленост. Към
2018 г. в разглежданата икономическа дейност са заети 466 д., или 20,5% от
общо заетите в общинската икономика (таблица 7).
 Транспорт, складиране и пощи
За разглеждания ретроспективен период тази икономическа дейност е
със стабилни показатели. На територията на общината, като основен вид
транспорт е представен автомобилния. Развити са товарния и пътническия
(автобусен и таксиметров) транспорт.
Пощенските съобщения са свързани с дейността на ДП „Български
пощи“. Те поддържат пощенски станции във всички населени места в
общината. Пощенски и куриерски услуги извършват и частни куриерски фирми,
които имат офиси в гр. Кнежа.


Хотелиерство и ресторантьорство

Общата характеристика на икономиката на община Кнежа показа, че
туризма все още е слабо представен в местната икономика.
Туристическата инфраструктура, представена като места за
настаняване към 2018 г. включва само три обекта (от общо 31 предприятия,
от които 3 места за настаняване и 29 заведения за хранене и развлечения).
Места за настаняване са от типа семейни хотели. Разположени са в гр.
Кнежа и са с общ капацитет от 72 легла. Семейните хотели са от ниската
категория – 2 звезди.
Заведенията за хранене и развлечения, включени към 2020 г. в
Туристическия регистър са 46 бр. (със 16 повече в сравнение с 2018 г.) с общ
капацитет 994 места за сядане. От заведенията за хранене и развлечения с
най-голям брой са питейните (кафе-аперитиви, пивници и др.) – общо 20 бр.
с общ капацитет 432 места. Ресторантите са само 4 с общ капацитет 200
места, а заведенията за бързо обслужване 8 бр. с общ капацитет 288 места
за сядане. Основната част от заведенията за хранене и развлечения са в гр.
Кнежа, а в селата има по 2-3 обекта.
2.3.

Социална характеристика на община Кнежа

2.3.1. Демографска характеристика. Човешки потенциал.
Демографското състояние на общината и характеристиката на
населението се анализират и оценяват като човешки потенциал и ресурс,
допринасящ за социално-икономическото и инфраструктурното ѝ развитие за
анализирания 6 годишен период – предмет на анализ и оценка.
В методически аспект, демографската характеристика обхваща
ретроспективен период от 5 или 6 години, за да могат да бъдат очертани
тенденции в демографското развитие.
Демографската характеристика на община Кнежа – предмет на ПИРО –
2021-2027, е анализирана и оценена в две основни направления:
 Количествени параметри на населението.
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Качествени характеристики на населението.
 Количествени параметри на населението

Количествените параметри на населението включват анализи и оценки
на същото по общоприети основни демографски показатели:
 брой и динамика на населението;
 естествено и механично движение на населението.


Брой и динамика на населението

Броят на населението на общината е основен критерий за
населеността ѝ, както и за човешкия ѝ потенциал. Към 2019 г. броят на
населението на община Кнежа възлиза на 11978 д. По този показател,
общината попада в категорията на малките общини (с население от 10 до 30
хил. д.).
За анализирания 6 годишен период (2014-2019 г.) е налице изразена
тенденция на намаляване на броя на населението, процес характерен за поголямата част от общините в страната. Определено влияние за намаляващия
брой на населението има и неблагоприятното състояние на естественото и
на механичното движение на населението. Динамиката в броя на
населението на общината за 6 годишния ретроспективен период е показана
на таблица 10.
Таблица 10. ПРОМЕНИ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО
МЕСТОЖИВЕЕНЕ ЗА ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

Години
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Общо
Всичко
12977
12808
12613
12362
12171
11978

В
градовете
Всичко
9909
9770
9665
9479
9366
9207

В селата
Всичко
3068
3038
2948
2883
2805
2771

НА

ОБЩИНА

Ръст общо
-169
-195
-251
-191
-193

КНЕЖА

ПО

Ръст град

Ръст села

-139
-105
-186
-113
-159

-30
-90
-65
-78
-34

Източник: НСИ. ДЕМОГРАФИЯ, МИГРАЦИЯ И ПРОГНОЗИ

За целия 6 годишен период броят на населението намалява общо с
999 д, или средногодишно с по 200 д. Този неблагоприятен процес е
характерен както за гр. Кнежа, така и за съставните села. В отделните години,
отрицателният ръст в броя на населението варира в определени граници, но
е постоянен през целия период.
Анализът на броя на населението по местоживеене (градско/селско),
показва, че повече от половината от него е концентрирано в гр. Кнежа.
Съотношението градско/селско население варира незначителни граници.
Средните стойности са 76,6% (градско) и 23,4% (селско) население.
Графична представа за динамиката в броя на градското и на селското
население на община Кнежа дава фиг.6.

30

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

Фиг.6. ДИНАМИКА В БРОЯ НА ГРАДСКОТО И НА СЕЛСКОТО НАСЕЛЕНИЕ НА ОБЩИНА
КНЕЖА ПЕРИОДА 2014-2019

Динамиката в броя на населението по населени места варира в
определени граници. При някои от тях, е налице слабо обезлюдяване, а при
други се установява стагнация в броя на населението. Измененията в броя на
населението в отделните населени места в общината за 6 годишния
ретроспективен период (2014-2019 г.) са показани в таблица 11.
Таблица 11. ПРОМЕНИ В БРОЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА
КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

Населени
места
общ. Кнежа
с.Бреница
с.Еница
гр.Кнежа
с.Лазарово

2014 г.
12977
1762
940
9863
412

2015 г.
12808
1729
922
9770
387

Брой население
2016 г. 2017 г.
12613
1684
908
9665
356

12362
1666
871
9479
346

2018 г.
12171
1630
842
9366
333

2019 г.
11978
1603
838
9207
330

Разлика
2019/
2014 г.
-999
-159
-102
-656
-82

Източник: НСИ. ТЕКУЩА ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

Анализите на данните от таблица 11 показват, че населените места в
общината са с относително проблемно демографско състояние. За
анализирания период, намалението в броя на населението за с. Лазарово е
82 д., а за . Бреница (най-голямото село в общината) – 159 д. Основната
констатация от анализа в броя на населението по населени места е, че
всички те са засегнати от процесите на демографско обезлюдяване. На фона
на по-сериозното обезлюдяване на голяма част от общините в страната се
констатира, че населените места в общината са по-слабо засегнати от
процеса на обезлюдяването им.
Степента на населеност на общината се илюстрира с показателя
„гъстота на населението“. За община Кнежа стойностите му за 2019 г. са 38,2
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д/км2, и са по-ниски от средните за област Плевен (51,7 д/км2) и страната
(62,4 д/км2).


Движение на населението

Броят на населението е резултат от неговото естествено и механично
движение. Процесите, свързани с движението на населението са динамични.
Те се влияят от проявлението на различни фактори – икономически,
социални, психологически и др.
За демографската жизненост на населените места от значение са
стойностите на показателите, характеризиращи естественото движение на
населението. Те оказват влияние и върху неговото естествено
възпроизводство. Механичното движение на населението има отношение
върху неговото териториално преразпределение.
Предмет
на
аналитичните
демографски
проучвания
са:
характеристиките и оценките на:
 естественото движение на населението;
 механичното движение на населението.
 Естествено движение на населението
Естественото движение включва раждаемостта, смъртността и
естествения прираст на населението. Освен върху общия брой, стойностите
на показателите за естествения прираст, оказват влияние и върху
възрастовата структура на населението, на стойностите на работната сила.
Раждаемост. Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите
за възможностите за увеличаване дела на младото население. От равнището
на раждаемостта се влияят и някои от специфичните възрастови контингенти,
които са определящи за оразмеряване на обектите на образователната
инфраструктура – детски заведения, училища и др.
Статистическите данни на НСИ за анализирания период показват, че в
община Кнежа, броят на родените бележи ясно изразена тенденция на
стабилизиране.
Общият брой на родените в общината, за анализирания шестгодишен
период (2014 – 2019 г.), е 696 д. Броят на регистрираните раждания средно
на година са по около 116 случая.
За сравнения между отделните години, и в териториален разрез, пообективна представа за раждаемостта дава коефициентът на раждаемост.
Същият представя броят на ражданията, отнесени към 1000 д. от
населението.
Стойностите на коефициента на раждаемост за отделните години на
анализирания период варират в границите от 9,9‰ (2014 и 2018 г.) до 8,8‰
(2019 г.). Конкретните данни за броя на ражданията ( съответно на
коефициента на раждаемост) за отделните години на периода 2014-2019 г. са
посочени в таблица 12.
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Таблица 12. EСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЩИНА КНЕЖА ЗА
ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

Години
2014 г.
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

Общ брой
12977
12808
12613
12362
12171
11978

Родени

Умрели

брой

брой

естест.
прираст
брой

128
115
114
112
121
106

277
228
247
269
241
222

-149
-113
-133
-157
-120
-116

коефициенти (‰)
ражд. смъртн.
9.9
9.0
9.0
9.1
9.9
8.8

21.3
17.8
19.6
21.8
19.8
18.5

ест.
прир.
-11.5
-8.8
-10.5
-12.7
-9.9
-9.7

Източник: НСИ. ДЕМОГРАФИЯ, МИГРАЦИЯ И ПРОГНОЗИ

По отношение на коефициента на раждаемост, при изчислени средни
многогодишни стойности за разглеждания период, община Кнежа (9,3‰) е с
по-добри стойности от тези за област Плевен (8,5‰) и за страната (8,0‰).
Смъртността е вторият демографски показател, характеризиращ
естественото движение на населението. Неговите стойности се влияят от
няколко фактора – физиологически (стареенето на населението),
заболеваемостта, състоянието на здравната система и др. През последните
няколко десетилетия се наблюдава процес на нарастване на смъртността на
населението. Този процес e характерен и за община Кнежа. Данните за
последните 6 години показват, че подобно на раждаемостта
и при
смъртността има определено вариране в броя на смъртните случаи, което в
отделните години се движи от 220 до 270 случаи Това личи и от данните в
таблица 12. Проблемът, е че броят на смъртните случаи превишава броя на
ражданията, което е и причината за формиране на отрицателни стойности на
естествения прираст на населението. За целия анализиран период, броят на
смъртните случаи в общината е 1848, или средногодишно – 247 случая.
Естественият прираст е резултат от раждаемостта и смъртността на
населението. Тъй като смъртността е с по-високи стойности от раждаемостта,
то стойностите на естествения прираст са с отрицателен знак. За 2019 г.
коефициента на естествен прираст за общината е минус 9,7‰ при минус
6,7‰ средно за страната.
За сравнителни анализи и оценки на показателите за естественото
движение на населението се използват т.нар. коефициенти. Както бе
отбелязано те се изчисляват на 1000 д. от населението. Същите са отразени
със съответните стойности по години в таблица 12.
Промените в стойностите на коефициентите за естественото движение
на населението в община Кнежа за периода 2014-2019 г. са представени на
фиг.7.
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Фиг.7. ДИНАМИКА В КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
ЗА ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

Макар и с не много високи, но отрицателни стойности за целия
анализиран период, е естественият прираст на населението на общината.
Така само по линия на естественото движение на населението, средно на
година, община Кнежа се обезлюдява с около 130 д.


Механично движение на населението

Намалението на броя на населението на община Кнежа се дължи не
само на отрицателния естествен прираст на населението, а на отрицателните
стойности на механичния прираст.
Показателите, характеризиращи механичното движение са брой
заселени и брой изселени лица. Съпоставката между техните стойности
формира механичния прираст.
Заселвания. За периода 2014-2019 г. броят на заселените в общината
лица е 1062, или по 177 д. средно на година. През отделните години от
проучвания период броят на заселените лица е в много тесни граници, като
варира от 230 до 280 д.
Изселвания. За същия период е регистриран по-висок брой на
изселените лица. За анализираните 6 години, те са общо 1534 д., или
средногодишно по 256 д. трайно напускат общината. Подобно на броя на
заселените, броят на изселените лица също е в много тесни рамки. Това личи
и от данните в таблица 13.
Механичен прираст. Превишението в броя на изселените над броя на
заселените лица формира и отрицателните стойности на механичния прираст.
Средногодишният му брой не е висок - 79 д.
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2014 г.
2015 г.
2016г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.

12977
12808
12613
12362
12171
11978

128
201
161
186
181
205

мех. прираст
(брой)

Общ
брой

изселени
(брой)

Години

Заселени
(брой)

Таблица 13. ПОКАЗАТЕЛИ
ЗА МЕХАНИЧНОТО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО НА
ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

240
257
223
280
252
282

-112
-56
-62
-94
-71
-77

Коефициенти (‰)
заселв. изселв
9.9
15.7
12.8
15.0
14.9
17.1

18.5
20.1
17.7
22.7
20.7
23.5

мех.
прир.
-8.6
-4.4
-4.9
-7.6
-5.8
-6.4

Източник: НСИ. ДЕМОГРАФИЯ, МИГРАЦИЯ И ПРОГНОЗИ

Естественото и механичното движение на населението по населени
места дава представа за протичащите в тях демографски процеси. От
стойностите както на естествения, така и на механичния прираст се определя
и динамиката в броя на населението. По-обективна представа за
естественото и за механичното движение на населението дават
коефициентите за естествен и механичен прираст.
Тъй като през отделните години на анализирания период стойностите
на тези коефициенти варират в определени граници е възприет метода за
представянето на същите като средни за периода, известни като средни
многогодишни стойности. По населени места те са представени в таблица
14.
Таблица 14. СРЕДНИ МНОГОГОДИШНИ СТОЙНОСТИ НА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА
ЕСТЕСТВЕН И ЗА МЕХАНИЧЕН ПРИРАСТ НА НАСЕЛЕНИЕТО В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА
ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

Населени места
К-ражд
общ. Кнежа
с.Бреница
с.Еница
гр.Кнежа
с.Лазарово

9.7
7.2
11.0
9.9
11.3

Средни многогодишни стойности (‰)
КККККсмъртн. ест.пр. заселв. изселв мех.пр.
19.9
-10.7
14.9
22.4
-6.2
23.0
-15.6
20.7
25.0
-3.5
25.1
-14.7
23.9
38.8
-9.6
18.3
-8.8
12.8
20.1
-6.1
36.1
-28.7
24.3
30.4
-12.3

Източник: НСИ. ТЕКУЩА ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

Посочените стойности са определени на основата на средните
абсолютни стойности за родените, умрелите, заселените и изселените лица,
отнесени към 1000 д. от населението. Така сравненията имат обективен
характер, независимо от броя на населението на отделните населени места.
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Анализът на данните от таблица 14, показва в кои населени места от
общината протичат по-неблагоприятни демографски процеси. Общата
констатация за динамиката в броя на населението е, че по-голям „принос“ за
намаляване на неговия брой има естественото движение, определящо
отрицателния естествен прираст. Той е по-висок от отрицателния механичен
прираст, което формира и по-висок, съвкупен отрицателен действителен
прираст.
 Качествени характеристики на населението
Качествените характеристики на населението включват половата и
възрастовата му структура (по стандартни и специфични възрастови групи),
образователното му равнище и етническата му принадлежност.
Полова структура. Разпределението на населението на общината
по пол не се различават от тази в страната. Половата структура на
населението показва, че мъжете са 48,9%, а жените – 51,1% от населението
. За страната това съотношение е 48,50 / 51,5. За гр. Кнежа броят и
относителният дял на жените също е
по-висок от този на мъжете.
Съотношението мъже / жени за общинския център е 48,7% / 51,3%., а за
селата – 49,2% / 50,8%
Възрастова структура. Предмет на анализ и оценки са т.нар.
стандартна и специфична възрастова структура на населението.
Стандартната – включва лицата в под трудоспособна, в трудоспособна и в
над трудоспособна възраст. Специфичните възрастови групи са лицата
съответно: от 0-2; 3-6;. 7-14; и 15-18 годишна възраст.
Стандартната възрастова структура в общината и в т.ч. за гр.
Кнежа е представена чрез данните от таблица 15.
Таблица 15. ПРОМЕНИ В СТАНДАРТНАТА ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО
НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

Възрастови групи
Общо община
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст
в т.ч. общо - гр.
Кнежа
Под трудоспособна
възраст
В трудоспособна
възраст
Над трудоспособна
възраст

2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г. 2018 г.
2019 г.
12977
12808
12613
12362
12171
11978
2015
1974
1968
1946
1936
1920
7258

7166

7043

6889

6760

6633

3704

3668

3602

3527

3475

3425

9909

9770

9665

9479

9366

9207

1569

1543

1543

1539

1553

1530

5728

5644

5547

5417

5318

5203

2612

2583

2575

2523

2495

2474

Източник: НСИ. ДЕМОГРАФИЯ, МИГРАЦИЯ И ПРОГНОЗИ

Графичен израз на стандартната възрастова структура на населението
на община Кнежа и на гр. Кнежа към 2019 г. е представен на фиг.8. От нея,
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както и от данните в таблица 15 се разкриват незначителните различия във
възрастовата структура на населението. Те засягат и трите възрастови групи.
Данните показват, че за анализирания период намалява абсолютния
брой на населението в трите възрастови групи. Причината за това е общото
намаляване на броя на населението на общината. Отнесен към общия брой
на населението на общината, относителният дял на трите възрастови групи се
запазва. Това е важна констатация, показваща липса на ускорен процес на
застаряване на населението.
Като относително благоприятен момент може да се посочи
обстоятелството, че населението в под трудоспособна възраст намалява като
абсолютен брой, но се запазва като относителен дял. Същите констатации са
валидни и за останалите възрастови групи. с по-ниски темпове, от темповете
на нарастване на броя на лицата в над трудоспособна възраст.

Фиг.8. СРАВНИТЕЛНИ ДАННИ ЗА ОТНОСИТЕЛНИТЕ ДЯЛОВЕ НА
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ В ОБЩИНА КНЕЖА И ГР. КНЕЖА КЪМ 2019 Г.

СТАНДАРТНИТЕ

Специфична възрастова структура. За функционирането на някои
дейности със социален характер (основно на образованието и на детското
здравеопазване) влияние оказва т.нар. специфична възрастова структура на
населението. Както бе посочено, тя включва контингенти от лица от 0 до 18
годишна възраст, диференцирани в няколко групи.
Предмет на аналитичните демографски проучвания е специфичната
възрастова структура за 2019 г. Тя е анализирана и по населени места. Целта
е да се получи обективна картина за контингентите от лица в предучилищна и
в училищна възраст, които са основните потребители на образователната
система. Данните за броя на лицата в специфичните възрастови групи са
отразени в таблица 16.
Таблица 16. БРОЙ ЛИЦА В СПЕЦИФИЧНИТЕ ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ НА НАСЕЛЕНИЕТО В
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА КНЕЖА – 2019 Г.

Населени места
общ. Кнежа

Общ
брой Брой лица по възрастови групи
население
0 -2 г.
3 - 6 г.
7- 14 г.
11978
353
463
979

15-18 г.
479
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с.Бреница
с.Еница
гр.Кнежа
с.Лазарово

1603
838
9207
330

43
24
279
7

56
32
369
6

104
76
788
11

72
41
354
12

Източник: НСИ. ТЕКУЩА ДЕМОГРАФСКА СТАТИСТИКА

От данните, включени в таблица 16 е видно, че във всички населени
места (включително и в с. Лазарово) има лица от специфичните възрастови
контингенти. Местните власти са задължени да осигурят условия за
обхващането им в задължителните образователни степени ( подготвително
предучилищно и основно училищно образование). Наличието на определен
минимум лица в образователна възраст, в по-големите села на общината, е
основание в тях да функционират основни училища. Към тях се превозват и
ученици от близките населени места, в които няма действащи училища.
Образователна
структура
на
населението.
Данните
за
образователната структура се осигуряват по време на съответните
преброявания на населението и на жилищния фонд. Тук се анализира
образователното равнище на населението по данни от преброяването през
2011 г. Данните показват следната образователна структура за населението
над 7 годишна възраст, което е с различно ниво на образование:
-

висше образование - 1361 д., или 10,5.%;
средно образование –5688 д., или 43,9%;
основно образование – 3735 д. 28,8%;
начално и по-ниско образование - 1985 д., или 15,4%;
неграмотни лица - 157 д. или 1,2%.

В сравнение с относителните дялове на различните образователни
нива на населението, средно за страната, прави впечатление, че населението
на община Кнежа е със съпоставима образователна структура. В общината
преобладават лицата с по-високо (висше и средно) образователно ниво.
Графична представа за това съотношение (община – страна) дава фиг.9.
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Фиг.9. СРАВНИТЕЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТРУКТУРА НА НАСЕЛЕНИЕТО НА ОБЩИНА
КНЕЖА И Р. БЪЛГАРИЯ – 2011 Г.

Образователната структура на населението, разгледана по населени
места показва интересни особености. С най-висок относителен дял на лица с
висше образование са гр. Кнежа (12,0%.) и с. Лазарово (8,8%).
Констатация.Сравнително високия дял на по-ниско образованото
население е проблем с квалификационните умения на работната сила. Този
тип лица са трудно пригодими за повишените изисквания на пазара на труда.
 Етническа структура на населението
Етническата структура на населението показва, че основната част от
него се самоопределя като българи. На второ място е ромската етническа
група. От всички лица, изявили желание да обявят доброволно етническата си
принадлежност, 91,0% се самоопределят като българи, 7,8% като роми, 0,5% турци, 0,7% не са определили етническата си принадлежност. По-компактно
ромско население има в гр. Кнежа и с. Еница.
 Икономическа активност на населението
Поради липсата на статистическа информация за икономическия статус
на населението по населени места, анализите и оценките на икономическата
му характеристика са на ниво „община“.
 Икономически активно население
В категорията „икономически активно население“ попадат лицата във
възрастовата група над 15 години. Техният брой в община Кнежа към 2019 г.
възлиза на 4638 д. Този брой не се променя съществено за последните 6
години. Коефициентът на икономическа активност е 73,2 и е съизмерим със
средния за област Плевен – 70,1
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 Заети / наети лица
Заетите лица, включват както наетите по трудови взаимоотношения,
самонаетите, така и работодатели. Към 2018 г. общият им брой е 2231 д, от
които 1864 са наетите лица.
Структурата на заетите в нефинансовите предприятия по основните
сектори на икономиката (като относителен дял – в %) е представена на
фиг.10.

Фиг.10. СТРУКТУРА НА ЗАЕТИТЕ ЛИЦА В ОБЩИНА КНЕЖА -ПО ИКОНОМИЧЕСКИ
СЕКТОРИ – 2018 Г. (В %)

Основната част от заетите,
в т.ч. наетите по трудови
взаимоотношения, в аграрния сектор (508 д.) са в селското стопанство. Т
общо заетите, в т.ч. и наетите в сектор „Индустрия“ (775 д.) – по-голямата
част са основно в преработващата промишленост. От заетите и наетите в
сектора на услугите с по-висок брой са наетите в икономически дейности
„Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, „Транспорт, складиране и
пощи“, „Образование“ и др.
 Безработни лица
Регистрираните безработни са част от икономически активното
население. Безработицата е един от индикаторите за жизнеността на
местната икономика.
Към края на 2019 г. безработицата в община Кнежа може да се
илюстрира със следните параметри:
o Общ брой на регистрираните безработни лица – 591 д.
o Безработни лица до 29 д .(младежка безработица) – 60 д.
o Регистрирани безработни с регистр. повече от 1 год.- 279 д.
o Равнище на безработица (%) -.12,7.
Основен индикатор за безработицата е нейното равнище. За 2019 г. тя
е със стойност – 12,7%, при средна за страната – 5,6% и за област Плевен –
8,0%. Поради по-високите стойности на безработицата в общината, част от
активното население на общината търси заетост (основно сезонна) както в
други общини в страната, така и в страни от Европейския съюз.
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*
*

*

2.3.2. Изводи за демографското състояние
Подробните анализи на състоянието и тенденциите в демографското
развитие на община Кнежа за периода 2014-2019 г., дават основание да
бъдат формулирани следните обобщени изводи:
 По отношение на динамиката в броя на населението (с тенденция
за минимално намаляване на неговата численост) община Кнежа
попада в категорията на общините в демографска стагнация.
 Не много голямото по мащаб обезлюдяване на общината е
резултат от отрицателния естествен и отрицателния механичен
прираст на населението. Отрицателните стойности на естествения
и на механичния прираст са характерни за всички населени места в
общината.
 За анализирания 6 годишен период се констатира устойчиво
равнище на раждаемостта, която е по-добра от средната за област
Плевен и за страната. Същевременно се наблюдава устойчиво, повисоко равнище на смъртността, което е и причина за формиране
на отрицателен естествен прираст.
 Макар и устойчива, раждаемостта не е в състояние да обезпечи
демографска жизненост на общината, което дава отражение и
върху възрастовата структура на населението.
 Стандартната възрастова структура, очертава тенденция на
намаляване на контингентите от лица в отделните възрастови
групи, което е резултат от намаляване на общия брой на
населението.
 Образователната структура на населението е с добри параметри.
Висок е делът на по-високо образованите лица (с висше и средно
образование).
 Общината е с не много нисък коефициент на трудова заетост при
висок относителен дял на активното население.
 Безработицата е един от проблемите в пазара на труда в общината.
За целия анализиран период равнището на безработица е повисоко от средната за област Плевен и за страната.
2.3.3. Социална инфраструктура (бюджетни услуги)
В община Кнежа са развити редица социални услуги и свързаната с тях
социална инфраструктура. Предмет на аналитичната част на ПИРО –Кнежа
2021-2027 г. са социални дейности, които са ангажимент на държавата и на
местните власти. Същите са с бюджетно финансиране и цялостно
управление. В категорията „бюджетни“ социални услуги попадат:
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Образователните дейности и свързаната с тях образователна
инфраструктура на предучилищното и училищно (общо и
професионално) образование.
 Здравеопазването, включващо извънболничната и болнична помощ
и свързаните с тях лечебни заведения, училищното здравеопазване,
спешната медицинска помощ и детските ясли.
 Дейностите по социално подпомагане на определени категории лица
и обектите, в които се реализират този тип социални услуги.
 Култура и обектите и културните институции, в които се реализират
различните видове културни дейности.
 Спорт и свързаните с него спортни клубове и спортни обекти.
 Държавно и местно управление – обслужващи институции на
държавната, съдебната и местната власт.
Съобразно методическите изисквания за изработване на ПИРО, в
аналитичните части на същите се анализира и оценяват:
 състоянието на отделните бюджетни услуги към 2019 г.;
 тенденциите в досегашното им развитие за ретроспективен 5 или 6
годишен период (2014 – 2019 г.).
На основата на извършените анализи и оценки на бюджетните услуги,
се формулират изводи и се извеждат проблеми в развитието на същите.
Изводите и разкритите проблеми се използват при S W O T анализа на ПИРО
– Кнежа 2021-2027 г.


 Предучилищно и училищно образование в община Кнежа.
Образованието отдавна се е утвърдило като една от основните
социални системи. Анализите и оценките на предучилищното и училищно
образование в общината се базират на официална статистическа
информация и от теренни проучвания. На територията на община Кнежа са
представени предучилищното образование, осъществявано в Детски градини
(ДГ), общото и професионалното училищно образование, реализирано в 2
типа
(в
зависимост
от
застъпената
образователна
степен)
общообразователни училища – начално (НУ) и основни (ОУ) и средни
училища (СУ).
Професионалното образование се реализира в
Професионални гимназии (ПГ).


Предучилищно образование

Предучилищното образование е насочено към определен възрастов
контингент от населението – лицата от 3 до 6 годишна възраст. То се
реализира в детски заведения, които в действащата нормативна уредба
(Закон за предучилищното и училищното образование – 2015 г.) са
регламентирани като Детски градини (ДГ).
Броят и капацитетът (брой места и брой групи) на ДГ се определя от
броя на лицата във възрастовата група от 3 до 6 годишна възраст, както и от

42

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

действащите нормативи за минимален брой деца за образуване на детска
група.
През учебната 2019/2020 г. в община Кнежа са действали общо 5 ДГ.
Броят и капацитетът на ДГ за периода 2014-2019 г. са представени в таблица
17.
Таблица 17. ПРОМЕНИ В БРОЯ И КАПАЦИТЕТА НА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2019 Г.

Учебна година

Деца
Общо

Детски
градини

2014/2015 г.
2015/2016 г.
2016/2017 г.
2017/2018 г.
2018/2019 г.
2019/2020 г.

5
5
5
5
5
5

Места
Общо
на
100
деца

447
414
413
425
417
444

566
592
547
555
586
592

В ОБЩИНА

Детски
учители

126.6
143.0
132.5
130.6
140.5
133.3

Детски
групи

42
39
38
38
40
40

20
20
20
20
19
19

Източник: НСИ.ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Статистическите данни показват, че за анализирания период няма
промени в мрежата от ДГ в общината. Динамиката в броя на обхванатите
деца не е много съществена.
Капацитетът на детските градини (определен от броя на места в тях)
надхвърля броя на обхванатите деца. Така на 100 деца се падат малко над
130 места. Средната пълняемост на 1 група в ДГ е в рамките на действащите
нормативи. В отделните години тя варира от 20 до 23 деца в една група.
Разположението на ДГ по населени места показват, че 5-те ДГ са
разположени в 4 населени места, а именно – гр. Кнежа (3 ДГ), и по 1 – в
селата Бреница и Еница. Броят и капацитетът на ДГ по населени места са
представени чрез данните в таблица 18.
Таблица 18. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА МРЕЖАТА ОТ ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ В
ОБЩИНА КНЕЖА – УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Брой деца
в ясл.
Групи
8

Общ
брой
групи

Населено
място

Общо

ДГ „Мечо пух“

гр. Кнежа

81

ДГ „Звездица“

гр. Кнежа

121

90

ДГ „Огнян Михайлов“

гр. Кнежа

130

29

29

5

с. Бреница

88

19

19

4

с. Еница

37

9

8

2

Детска градина

ДГ „Детска планета“
ДГ „Лиляна
Димитрова“

в подг.
групи
8

5
5

Източник: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КНЕЖА
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В 4 от ДГ (ДГ „Мечо пух“, ДГ „Звездица“, ДГ „Огнян Михайлов“ - в гр.
Кнежа и ДГ „Детска планета“ в с. Бреница) са разкрити и по 1 яслена група, с
общо обхванати 74 деца в „яслена“ възраст. В 3-те ДГ в гр. Кнежа има по 2
подготвителни групи, а в ДГ „Детска планета“ в с. Бреница – 1 подготвителна
група, в които са обхванати 6 годишни деца. Средната пълняемост на групите
в отделните ДГ варира в определени граници – от 16 деца в група в ДГ „Мечо
Пух“ в гр. Кнежа, до 26 деца в ДГ „Огнян Михайлов“ в гр. Кнежа.
Освен в посочените 4 ДГ в гр. Кнежа и с. Бреница, е разкрита и 1
подготвителна група от 16 деца в НУ „Кнежица“ в гр. Кнежа.


Училищно образование

Образователната система (в частта ѝ училищно образование) е
представена от мрежа от два вида училища:
o общообразователни;
o професионални.
Застъпеността на образователната степен в отделните училища
(начална, основна, средна) е функция от наличието на достатъчни
контингенти от лица в съответната възрастова група.
o Общо образование
По сега действащата нормативна база в сферата на образованието,
основната степен на образователно равнище (I – VII / Vlll
клас) е
задължителна. Това е и причината в училищната мрежа да преобладават
основните училища. Всички общообразователни училища в община Кнежа са
от типа „неспециализирани“.
През учебната 2019/2020 г. училищната мрежа в община Кнежа включва
6 общообразователни училища. Общият брой на учениците и на формираните
паралелки в общината през учебните 2014/2-15 и 2019/2020 года е както
следва:
 Учебна 2014/2015 г.–брой ученици – 1161, разпределени в 51
паралелки.
 Учебна 2019/2020 г. – брой ученици 1009, разпределени в 51
паралелки.
Посочените данни показват, че основно поради демографски причини
броят на учениците в общото образование в общината намалява. Подетайлните статистически данни, отнесени към степените на образование в
общообразователните училища сочи какви са тенденциите. Те се разкриват
от данните в таблица 19.
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Таблица 19. ПРОМЕНИ В БРОЯ И КАПАЦИТЕТА НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
В ОБЩИНА КНЕЖА – 2014-2019 Г.

учащи

501
499
493
508
512
496

22
19
20
17
22
19

563
549
548
405
427
435

4
4
4
5
5
5

учащи

паралелки

25
25
25
25
26
27

IX - XII клас

паралелки

учащи

6
6
6
6
6
6

V - VIII клас

паралелки

2014/2015
2015/1016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

Училища

I - IV клас
Учебна
година

97
87
82
99
85
78

Източник: НСИ. ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ

Данните от таблица 19 показват, че през учебната 2019/2020 г.
мрежата, включва общо 6 общообразователни училища. Броят на същите се
запазва.
Разпределението
на
учениците
в
отделните
степени
на
общообразователния процес показва, че основната част от тях са в началната
и основната образователна степен. В основното образование са обхванати
между 49-50% от общия брой на учениците. Това личи и от фиг.11.

Фиг.11. ПРОМЕНИ В БРОЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН В ПЕРИОДА
2014-2019 Г.
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Разгледана по населени места, мрежата от общообразователни
училища в община Кнежа през учебната 2019/2020 г. включва 1 начално, 4
основни и 1 средно училище, което е видно от таблица 20.
Таблица 20. ТЕРИТОРИАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ УЧИЛИЩА
В ОБЩИНА КНЕЖА – УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Училище
СУ „Неофит Рилски“
ОУ „Васил Левски“
ОУ „Отец Паисий“
НУ „Кнежица“
ОУ „Христо Ботев“
ОУ „Васил Левски“

Населено
място
гр. Кнежа
гр. Кнежа
гр. Кнежа
гр. Кнежа
с. Бреница
с. Еница

Паралелки Ученици
13
10
10
9
7
4

245
197
194
149
128
49

Бр. уци/парал
19
20
19
17
18
12

Източник: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КНЕЖА

Някои от общообразователните училища в общината са със статут на
„средищни училища“. Такива са НУ „Кнежица“ и ОУ „Васил Левски“ в гр.
Кнежа, както и ОУ „Христо Ботев“ в с. Бреница.За решаване на законовото
право за осигуряване на условия за образование, местната власт на община
Кнежа е създала съответните организация за обхващане на децата в
ученическа възраст, които пътуват до съответното училище. В най-голяма
степен това се отнася за учениците от средната образователна степен от
селата в общината. Това се постига чрез ученически пътувания към
съответните средищни училища.
Двете основни училища в гр. Кнежа (ОУ „Васил Левски“ и ОУ „Отец
Паисий“) от 2019 г. са иновативни училища.
o Професионално образование
На територията на общината има 2 професионални гимназии (ПГ). И 2те професионални училища са в гр. Кнежа. Едното от тях – ПГ по земеделие
„Стефан Цанов“ е с общинско, а ПГ механоелектротехника „Христо
Смирненски“ – с държавно финансиране.
Професионалните направления, застъпени в двете ПГ са съобразени с
водещи икономически дейности в общината – селско стопанство и
машиностроене.
Професионалните гимназии и капацитетът им (брой ученици и
паралелки) са показани в таблица 21.
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Таблица 21. ВИД И КАПАЦИТЕТ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ УЧИЛИЩА В ОБЩИНА КНЕЖА –
УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Вид и име на ПГ

ПГ по земеделие “Стефан Цанов”
ПГ по механоелектротехника “Христо
Смирненски”

Капацитет
Брой
Брой
ученици паралеки
430
339

19
15

Учебна база
Класни стаи,
работилници
4
6

Източник: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КНЕЖА



Ученически пътувания

В общината са организирани и ученически пътувания. В основната си
част те обхващат ученици, пътуващи до професионалните училища. Същите
са с надобщинско значение, поради което към тях пътуват ученици и от
населени места от съседните общини. Към ПГ по земеделие „Ст. Цанов“
пътуват 173 ученика от общо 18 населени места, по-голямата част от които са
от съседните общини. Броят на пътуващите ученици към втората ПГ – по
механоелектротехника са по-малко. Броят им през учебната 2019/2020 г. е 114
от 11 населени места.
Към общообразователните училища в гр. Кнежа пътуват 54 ученика от
11 селища, вкл. и от съседни общини. По-голямата част от учениците пътуват
към ОУ „Васил Левски“ и СУ „Неофит Рилски“ – гр. Кнежа.
За целите на ученическите пътувания са осигурени 5 училищни
автобуса. Отделно се ползват и 7 ученически автобуса на външни превозвачи.


Детски ясли

На територията на община Кнежа има една самостоятелно
функционираща детска ясла. Тя е с капацитет 3 групи с обхванати общо 48
деца. Допълнително потребностите от този тип детско заведение са
удовлетворени с 4 яслени групи, разкрита в ДГ в гр. Кнежа и в ДГ „Детска
планета“ в с. Бреница.


Състояние на материалната база

По-голямата част от училищните сгради в общината са стари.
Изградени са преди повече от 70-80 години. Провежданата от местните
власти политика в областта на образованието включва и мерки за
осигуряване на инвестиции за подобряване материалната база на училищата
и на детските заведения. Оценките за състоянието на училищната база и тази
на детските градини е положителна. Наред с ежегодните ремонти по
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освежаване на класните стаи и останалите помещения в училищата са
осъществявани и дейности по подобряване на физическите качества на
образователната инфраструктура.
В анализирания период са осъществени дейности по подобряване на
материалната база на образователните институции – подмяна на дограми,
ремонт на покриви, саниране на външни стени и др. По спечелени проекти са
реализирани проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ
„Огнян Михайлов“ – гр. Кнежа, ДГ „Звездица“ – гр. Кнежа, ДГ „Детска планета“
с. Бреница. В част от учебните кабинети е доставено и монтирано
оборудване, необходимо за модернизиране на учебния процес, изнасяне на
мултимедийни уроци и презентации. Закупени са климатични инсталации,
боядисани и обезопасени са откритите спортни площадки в детските
заведения. Отоплението на сградите е с локално парно или газ
По ОПРР – 2014-2020 е реализиран проект за реконструкция и
обновяване на материалната база на ПГ по земеделие.
Обобщената констатация за състоянието на материалната база на
образованието е, че тя е в добро физическо състояние за провеждане на
качествен учебно-възпитателен процес. Местните власти осигуряват условия
за модерно и качествено образование и възпитание на децата и учениците,
като директорите самостоятелно и разумно управляват делегираните
бюджети.
 Здравеопазване
Системата на здравеопазването в община Кнежа включва лечебни
заведения за доболничната и болничната помощ и от звено за бърза и
неотложна медицинска помощ. Здравеопазването в общината се финансира
основно с публични (бюджетни и по линия на НЗОК) средства. Лечебните
заведения на територията на община Кнежа към 2019 г. се показани в
таблица 22.
Таблица 22. ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩИНА КНЕЖА ПО ВИД И КАПАЦИТЕТ – 2018 Г.

Лечебни заведения по вид

Брой

1. Многопрофилни болници за активно лечение
(МБАЛ)
2. Лечебни заведения за извънболнична помощ
В т.ч. медико-техническа лаборатория
Медико-диагностична лаборатория

Капацитет
(легла)
1
74
2
1
1

-

Източник: НСИ. РАЙОНИТЕ, ОБЛАСТИТЕ И ОБЩИНИТЕ В Р. БЪЛГАРИЯ

Доболничната първична медицинска и стоматологична помощ са с
изразен локален (в границите на общината) характер.
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Доболнична лечебна помощ

Доболничната медицинска помощ е функция от броя на населението и
неговото разпределение по населени места. Влияние оказва и броят на
здравноосигурените лица, както и действащите нормативи за минималния
брой на лицата в пациентските листи на общопрактикуващите лекари (ОПЛ).
По своите функции доболничната медицинска помощ, организирана на
територията на община Кнежа се диференцира на:
o Първична извънболнична медицинска помощ.
o Специализирана извънболнична медицинска помощ.
o Първична извънболнична дентална помощ.
Лечебните заведения за първична извънболнична лечебна помощ и за
първична дентална помощ са регламентирани като амбулатории, в които
осъществяват дейността си ОПЛ, лекарите специалисти и лекарите-дентисти.
В актуалния Регистър на лечебните заведения за извънболнична
помощ (поддържан от РЗИ – Плевен) са включени следните лечебни
заведения:
 Лечебни заведения за първична извънболнична помощ – 7 бр.
.
в т.ч. регистрирани като индивидуални практики – 7 бр.
 Лечебни заведения за първична дентална помощ – 5 бр.
Териториалното разпределение на лечебните заведения за първична
извънболнична помощ показва, че за седалища на лекарските практики, освен
гр. Кнежа, са определени селата Бреница и Еница. Лекарските практики в гр.
Кнежа са 5, а в с. Бреница – 2, като едната от тях включва и здравно
осигурени лица от с. Лазарово.
Аналогична и териториалната организация на амбулаториите за
първична дентална помощ.
Специализираната извънболнична лечебна помощ включва 10
амбулатории (кабинети), обслужвани от лекари специалисти. Тя също е
организирана като индивидуални практики. По видове болести лекарите
специалисти са по широк спектър от медицински специалности – хирургия,
акушерство и гинекология, педиатрия, детски болести, кардиология, очни,
нервни болести и др.
 Болнична лечебна помощ
На територията на община Кнежа болничната лечебна помощ се
извършва в „МБАЛ Кнежа“ ЕООД Тя е с капацитет 74 болнични легла. По
ниво на компетентност същите са разпределени по следния начин – 60 са от
ниво I (най-нско) и 10 от II ниво. В структурата на болницата са обособени
следните отделения: вътрешни болести, нервни болести, педиатрия,
акушерство и гинекология, физикална и рехабилитационна медицина и др.
 Спешна медицинска помощ
Спешната и неотложната медицинска помощ за населението от
общината се извършва от филиал на ЦСМП – гр. Плевен.
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 Кадрово осигуряване на здравната система
Нормалното функциониране на здравната система, освен от наличната
здравна инфраструктура, е свързано и с кадровото обезпечаване с персонал
от лекари, стоматолози (лекари дентисти) и медицински специалисти
(акушерки, медицински сестри, фелдшери и др.).
Към 2019 г. общият брой на кадрите в здравеопазването на общината е
както следва:
o Общ брой на заетите в здравната система – 102 д.
o Общ брой лекари – 36.
В т.ч. общопрактикуващи – 7.
o Общ брой стоматолози – 5.
o Медицински специалисти по здравни грижи – 61.
 Дейности по социално подпомагане
В сферата на услугите по социално подпомагане в община Кнежа
тежестта е поставена върху превенция срещу социалното изключване на
хората в неравностойно социално положение и на лицата в риск. Броят на
лицата с различни видове увреждания е както следва:
 Лица с физически увреждания 1 436 бр., в т.ч. деца 41 бр.
 Лица с умствени увреждания 29 бр. в т.ч. деца 5 бр.
 Лица с психически увреждания 41 бр., в т.ч. деца 1 бр.
В 6 годишния период - предмет на анализа, местните власти провеждат
политика за социалното подпомагане, което води до развитие на услуги в
общността и в обичайната среда. Същите са насочени към: превенция на
деца и семейства в риск, подпомагане на други целеви групи, нуждаещи се от
подкрепа и социално подпомагане. Целта на провежданите социални
дейности, освен превенция от изпадане в риск, е да се ограничават
възможностите за социалното изключване и изолацията на лицата с
физически и умствени увреждания. През анализирания период с разкритите
услуги за социално подпомагане се дава възможност тези лица да остават в
тяхната семейна и домашна среда и в среда близка до обичайната.
В анализирания период в общината са спечелени няколко проекта,
които са насочени към развитието на съвременни форми на услуги по
социалното подпомагане. В зависимост от начина на финансиране
социалните услуги се диференцират на такива които са:
o Делегирани от държавата – чрез целево финансиране по действащи
оперативни програми и бюджети на централни ведомства (доставчик
на услугите – община Кнежа).
o Местно (общинско) финансиране.
Към 2019 г. на територията на общината са развити следните социални
услуги:
 Социални институции
На територията на общината няма действащи социални институции.
 Социални услуги за услуги в общността и обичайна среда
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o Дневен център за стари хора – капацитет 30 лица.
o Интегрирани социални услуги за деца и родители от уязвими
групи – обхванати са лица в риск от всички населени места в
общината. Капацитетът на услугата е 200 лица.
o Приемна грижа – социална услуга за отглеждане на деца в
семейна среда, като алтернатива за настаняване в
специализирана институция – капацитет 20 деца.
 Социални услуги по Оперативни и Национални ведомствени
програми
o Личен асистент – 140 лица – услугата се предлага във
всички населени места в общината.
o Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
– 50 лица.
o Топъл обяд – капацитет 170 лица.
 Услуги общински ангажимент (общинско финансиране)
o Домашен социален патронаж – 250 ползватели от всички
населени места в общината.
o Клубове на пенсионера.
В сферата на социалната икономика по европроект, финансиран по
ОПРЧР,
през 2018 г. в общината е създадено Общинско социално
предприятие „Шивашко цех“. Целта от създаването на общинското
предприятие е за социално включване на уязвими групи
(основно от
безработни лица с добро образование), които получават и съответната
квалификация. Продукцията на предприятието е свързана с производството
на спален и кухненски текстил за общинските детски заведения, балницата,
дневния център, общинския комплекс за социални услуги.
 Култура и културни институции
От широкия набор на културни дейности, в община Кнежа са представени
както специализирани културни дейности (музейна), така и комплексна
читалищна дейност. И двата типа културни дейности се издържат със средства
от общинския бюджет.
Музейната дейност е свързана с Общинския историческия музей в гр.
Кнежа. В исторически план, Общински исторически музей – Кнежа започва да
функционира официално като музейна сбирка през 1971 год. Музейната
сбирка, разширявана с нови експонати добива статут на Общински
исторически музей с решение на Общинския съвет през 2007 година.
Експонатите на музея, обособени в над 100 архивни фонда са експонирани в
две основни зали – „Художествена галерия“ и „Археология и Етнография“.
Комплексната читалищна дейност е свързана с културния живот в
общината, тъй като се реализира в читалища в 4 от населените места. Всички
читалища (НЧ “Борба 1896” в гр. Кнежа, НЧ “Народно съзнание 1897” в с.
Бреница, НЧ “Изгрев 1897” в с. Еница и НЧ „Димитър Цонов“ 1903 в с. Лазарово)
са включени в Регистъра на читалищата в Р. България. Най-старото и найголямо е Народно читалище (НЧ) „Борба 1896“ в гр. Кнежа. И четирите читалища
са с над 100 годишна история.
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Основните дейности, развивани в читалищата са:
 библиотечната;
 самодейната;
 любителското творчество.
Библиотечната дейност е застъпена във всички читалища. Общият
библиотечен фонд на 4 –те читалища е около 88 хил. библиотечни единици. С
най-богат библиотечен фонд е НЧ „Борба 1896“ в гр. Кнежа (59,5 хил.
библиотечни единици). В останалите 3 читалища библиотечния фонд е поскромен – по около 11 хил. библиотечни единици.
С богата културна дейност е НЧ „Борба 1896“ в гр. Кнежа. Към него са
формирани две театрални формации, два танцови състава, два мажоретни
състава, три вокални групи, ансамбъл за народни песни и танци, рок група и клуб
по приложни изкуства. две театрални формации, два танцови състава, два
мажоретни състава, три вокални групи, ансамбъл за народни песни и танци, рок
група и клуб по приложни изкуства. Макар и с по-скромна културна дейност са и
останалите две читалища в общината.
И трите читалища разполагат със собствени сгради.В тях има театрални
салони с капацитет 400-500 места. Читалището в гр. Кнежа освен с голям салон
(425 места) разполага и с втори – малък - салон (80 места). Сградния фонд е с
различни физически качества – в добро състояние е НЧ „Борба 1896“, а в
незадоволително – НЧ „Изгрев 1897“ в с.Еница и НЧ „Димитър Цонов 1903“ в с.
Лазарово
 Спорт и спортна инфраструктура


Спортни клубове

Спортните клубове са регистрирани по закон спортни обединения по
отделни видове спорт. На територията на община Кнежа са регистрирани
общо 13 СК по различни видове спорт. От тях 2 са футболни клубове (ФК) –
ФК „Мизия“ – гр. Кнежа и ФК „Крали Марко“ – с. Еница. Няколко са
регистрираните СК по силови спортове – по джудо, по вдигане на тежести,
карате клуб. Регистрирани са и по един СК по тенис на маса, по шахмат, по
конен спорт, а два СК са по екзотична спортна дейност – Спортен
гълъбовъден клуб „Кнежа спорт 2005“ и Спортен гълъбовъден клуб
„Кнежански преметак“, СК по спортна стрелба – ЛРД Кнежа 2005
От всичките 13 СК, 12 са с регистрация – гр. Кнежа, а един – в с. Еница.
СК получават и бюджетна субсидия от община Кнежа.


Спортни обекти

Спортните обекти, намиращи се на територията на общината са
няколко. Те включват:
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o Спортни обекти за различни видове спорт, ползвани от спортните
клубове в общината.
- Училищна спортна база включва основни физкултурните салони
в училищата и спортни площадки в училищните дворове.
Към основните спортни обекти в общината се отнасят следните от тях:
o Градски стадион „Мизия“, разположен на площ от 33775
м2.Капацитетът на стадиона е малък. Разполага със съблекални
и други обслужващи помещения. Физическото състояние на
Градския стадион е задоволително.
o Спортна зала
,,Александър Бачийски“ – гр. Кнежа.
Представлява масивна сграда на 2 етажа със застроена площ
570 м2.
o Многофункционална спортна площадка, разположена в ЦГЧ на
гр. Кнежа. Изградена е на терен с площ от 5556 м2.;
o спортни площадки за фитнес на открито общо 4 бр. – 2 в
гр.Кнежа, 1 в с.Бреница и 1 в с.Еница
Посочените спортни обекти са разположени в гр. Кнежа., а по една
спортна площадки - в селата Бреница и Еница.
Втората група спортни обекти, които са с тясно предназначение за
ученически спорт са включени в групата на училищната спортна база. В нея
попадат:
 Физкултурните салони в училищата.
 Спортните площадки в училищните дворове.
Физкултурни салони има във всички училища община Кнежа.
Състоянието на физкултурните салони варира от добро (ОУ „Васил Левски“ –
гр. Кнежа и ПГ по земеделие също в гр. Кнежа) до незадоволително и лошо в
останалите училища.
Спортните площадки в училищните дворове, включват от 1-2 до 4
игрища. Същите се използват за спортни занимания на открито на учениците
от съответните училища. Физическото състояние на по-голямата част от
училищната спортна база не е добро. В най-голяма степен това се отнася за
спортните площадки.
 Административни
дейности
местната и държавна власт)

(Инфраструктура

на

Административното обслужване в общината е представено от структури
на местната власт, както и от деконцентрирани структури на централни
държавни органи, от структури на съдебната власт.
От структурите
на местната власт
в общината функционират
Общинския съвет и Общинската администрация, както и кметствата в
отделните населени места.
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На територията на община Кнежа са локализирани и няколко поделения
– деконцентрирани, или децентрализирани структури на централни
ведомства (министерства и агенции). Това са Общинска служба „Земеделие и
гори“, Дирекция „Социално подпомагане“, Дирекция „Бюро по труда” Червен
бряг (клон Кнежа) и др.
Правоохранителните институции в община Кнежа са представени от
Районно управление на МВР и Районна служба за пожарна безопасност и
защита на населението (РСПБЗН). В кметствата са разкрити приемни на
районните полицейски инспектори. В обхвата на РУ на МВР попада и с.
Гостиля от община Долна Митрополия.
Към правоохранителните институции спадат и звена на съдебната
система – Районен съд и Териториално отделение – Кнежа към РП – Плевен.
Седалищата на структурите за административното обслужване на
населението са концентрирани в общинския център – гр. Кнежа. Съдебният
район на Районен съд Кнежа включва и община Искър.

*
*

*

2.3.4. Основни изводи от анализа и оценките на бюджетните услуги
 В общината е развита и добре организирана система за публични
услуги на населението. Броят и капацитетът на обектите за
публични (бюджетни) услуги е съобразен с броя на
потребителите и разпределението им по населени места.
 Финансирането на бюджетните услуги се осигурява от Държавния
бюджет (за делегирани от държавата дейности) и със средства от
общинския бюджет.
 Образованието (в неговите две структури – предучилищно и
училищно) заема важно място в политиката на местните власти
– Общинския съвет, Кмета и Общинска администрация.
 На общинско ниво, за анализирания 6 годишен период, няма
промени в мрежата от детски заведения, общообразователните и
професионалните училища.
 В общината е създадена организация (вкл. и по линия на
безплатния училищен транспорт) за обхващане на учениците в
задължителната основна степен на общото образование от
селата, в които няма действащи училища.
 Част от училищата в общината са със статут на „средищни“.
 Професионалните училища са с професионални направления,
съобразени със структурата и специализацията на общинската
икономика.
 Здравната система е организирана в съответствие с действащата
законова уредба – броят на лекарските практики в първичната
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доболнична помощ е съобразен с нормативите за броя на лицата
в пациентските листи на общопрактикуващите лекари.
 Лечебното заведение за болнична помощ, е с общински функции.
Дейностите по социално подпомагане са организирани в
съответствие с контингента от лица в риск и в неравностойно
положение – с физически, психически и други ментални
увреждания. В общината не са разкрити социални услуги от
резидентен тип, а само услуги в общността и в обичайната
среда.
 Инфраструктурата в сферата на културата и на спорта е
предвидена за задоволяване на по-масово търсени услуги, които
не са с елитарен и професионално изразен характер.
 Материалната база на обектите в образованието, в
здравеопазването и в социалното подпомагане е в добро
състояние, а в културата и спорта - само единични обекти са в
добро и задоволително състояние.
2.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на
територията
2.4.1. Транспортна инфраструктура
Община Кнежа се намира в Северозападната част на България
/Плевенска област/. Северно от териториалния обхват на общината
преминава VII Паневропейски транспортен коридор, който свързва Северно
море с Черно море чрез речния канал Рейн – Мейн – Дунав. Коридорът е с
дължина 2 415 км., а българският му участък е 471 км. и попада в участъка
Долни Дунав – от Железни врата до устието, с което реката се влива в Черно
море.
Територията на община Кнежа не е с добра степен на транспортна
съоръженост и като качество не удовлетворява настоящите потребности.
Пътищата в община Кнежа не са в добро състояние, това в най-голяма
степен се отнася за общинската пътна мрежа. Пътната ос Плевен – Кнежа –
Враца е от съществено значение за общината, достъпността до нея е добра,
като при нея съществуват структурни и функционални връзки.
През територията на област Плевен преминава малка част от участък
на АМ „Хемус“, които в момента е в процес на строителство.
Общата дължина на републиканската пътна мрежа в община Кнежа е
72.423 км, като 17.87 км. от тях са пътища II- клас, а останалите 54.554 км са
III-клас.
През територията на община Кнежа, както и общините Долна
Митрополия, Искър, Гулянци, Никопол и Белене не преминават пътища от I
клас. За тези общини определяща роля за транспортното обслужване и
осигуряването на достъп до населените места имат пътищата втори и трети
клас.
През територията на община Кнежа преминават следните пътища от
републиканската пътна мрежа:
 път II -13 Бяла Слатина- Кнежа- Искър- Д. Дъбник- 3030м в
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регулация;
 път III 306 Оряхово – Кнежа – Червен Бряг – 3 750 м – в регулация;
 път III 137 Кнежа – Гостиля – Крушовене – 1300м – в регулация;
 път IIІ-1304 /Кнежа-Еница/ - Лазарово - /Търнак – Бреница/- 2,3 км.;
Общински пътища:
 път IV 1306 /Кнежа- Искър/- Бреница;
 /II-13,Кнежа-Искър/-Граница общ.(Кнежа-Искър)-Долни Луковит-/III137/;
 /II-13,Кнежа-Искър/-Бреница-/III-1304/;
 /III-306,Кнежа-Оряхово/-/III-137/-1,5км;
 /III-306,Еница-Кнежа/-Лазарово-/III-1304/;
 /III-137,Кнежа-Гостиля/-м.Гергана;
 /III-306/-Кнежа-Институт по царевицата;
Анализът на транспортната достъпност показва, че средното отстояние
на населените места до общинския град Кнежа е 11 км. В южната част на
общината е разположено най-отдалеченото населено място - с. Еница /14
км./, останалите две населени места са равномерно отдалечени - с. Лазарово
/10 км/ и с. Бреница /9км/ . Разстоянията между селищата в общината са
малки, поради това селата в общината са с добра транспортна достъпност до
град Кнежа. Най-близко съседно разположени общински центрове са Бяла
Слатина /13 км./ и Искър /16 км./. Разстоянието до областните центрове
Плевен и Враца е съответно – 47 км. и 59 км. Най-близко разположените
ГКПП са Оряхово /33 км./ и Никопол /91 км./.
В момента най-близкият железопътен възел е град Червен бряг, който
се намира на 26 км. от Кнежа. Той е част от главната железопътна линия
София – Варна, която е с направление София - Мездра - Плевен - Левски Горна Оряховица - Търговище - Шумен - Варна. Транспортната връзка между
община Кнежа и железопътната спирката в град Червен бряг е осигурена от
автобусен транспорт.
В пространствената структура на община Кнежа има локализирано
едно селскостопанско летище разположено в северната част на общината в
близост до град Кнежа. В непосредствена близост до него се намира
„Противоградна ракетна площадкаместност Маринов Геран“, землище Кнежа.
2.4.2. Инженерна инфраструктура
 Водоснабдяване
Община Кнежа се състои от 4 населени места, водоснабдени от местни
водоизточници и попада в територията на област Плевен. ВиК оператор за
общината е „ВиК-Плевен” ЕООД, гр. Кнежа. В обособената територия на ВиК
„ВиК-Плевен” ЕООД - гр. Кнежа няма изградена ПСПВ. Само хлориране на
питейната вода се прилага преди консумация. Независимо, че стандартното
несъответствие по показателите Е.коли и Колиформи се отстранява през
2010г., опасността от микробиологично замърсяване на питейните води
продължава. Проблемът е разпространен във всички зони на
водоснабдяване на обособената територия на ВиК „ВиК-Плевен” ЕООД - гр.
Кнежа. Наличието на флуор във водите от шахтовия кладенец на с. Лазарово
изисква пречистване на питейните води с дебит 1,84 л/сек или търсеното на
нов водоизточник. Също така главните довеждащи водопроводи, които са
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основна част от водоснабдителната система, са в лошо състояние.
Обособената територия на „ВиК-Плевен” ЕООД - гр. Кнежа обхваща 1
водоснабдителна система, която е включена в хидравличния модел. Извън
основната водоснабдителна система има 3 населени места с население
между 50 и 1999 жители или общо 3303 души. Инвестиционните нужди в
населените места с под 2000 жители не са оценявани толкова детайлно, а се
основават на експертни оценки. Водоснабдителната система Кнежа използва
четири подземни водоизточници. Водата от водоизточник Свинско езеро се
припомпва до основния резервоар Кнежа, както и до резервоар Вапцаров.
Освен това, Кнежа се водоснабдява и от Пеев кладенец и два по-малки
водоизточници – Локвичката и III Стопански двор – Бункера, основно
използвани през летния сезон.
Капацитетът на наличните помпени станции е достатъчен. Важно е да
се извърши реконструкция на помпените станции Свинско езеро и Локвичката
и да се въведат нови технологии, чрез които може да подобри ефективността
на помпите.
 Канализация
Населените места в обособената територия нямат напълно изградена
канализация. На „ВиК-Плевен” ЕООД – гр. Кнежа е предадена за
стопанисване и експлоатация само канализационната мрежа на гр. Кнежа,
която е частично изградена. По данни от „ВиК-Плевен” ЕООД - гр. Кнежа
общата дължина на изградената канализационна мрежа и колектори на гр.
Кнежа към 2012г. е около 12 000 м, от които 4 781 м са съществуващите
задбалансовите активи. Към 2015г. ситуацията с канализационната мрежа е
променена, като на територията на град Кнежа изградената канализационна
система е над 18 км., по осъществен проект по Приоритетна ос 1 на
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” В по късен етап е
изградена и канализационна система по ул. Назъм Хикмет, ул. Батак,
ул.Перущица, ул. Шипка и ул. Драва. В селата няма изградена
канализационна мрежа. Голяма част от населението са включили битовофекалните отпадъчни води в изградени от самите тях по стопански начин
примитивни съоръжения, като попивни ями, филтрационни кладенци или
локални канализационни клонове, вливащи се директно в прилежащите
водни обекти /реки, дерета/. Тези съоръжения събират, но не пречистват
отпадъчните води и чрез инфилтрация се явяват фактически замърсители на
почвата, подпочвените и повърхностните води, което води до влошаване
показателите на питейните води и респективно се явява заплаха за здравето
на населението, както и за екологичното равновесие в района на населеното
място. Няма изградени помпени станции за отпадъчни води.
 Енергийна
система.
Електроразпределение.
Газоснабдяване.
Енергийната система за захранване на Община Кнежа е част от
Републиканската мрежа. Основното захранване е на 110 kV и
разпределителна мрежа от въздушни електропроводи /ВЕЛ/ 110kV. В
експлоатация е подстанции „Кнежа 110/20 kV, С електропроводи 110 kV
„Търнак” и „Липа” се осъществява и връзката между подстанциите и електро
разпределителните мрежи на съседните Общини.
Лицензия за разпределение на природен газ в гр. Кнежа е дружеството
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„Кнежа газ“ ООД. Основен доставчик на Дружеството е „Проучване и добив на
нефт и газ” АД град Долни Дъбник. Газоразпределителна мрежа с обща
дължина 48 287 м., 136 бр. сградни отклонения и 137 бр. газорегулаторни и
измерителни табла и 11 бр. кранови възли. Работното налягане на мрежата е
0,4 МРа. Основната консумация на газ е от промишлените потребители,
които са 16 на брой. Обществено-административните потребители са 27 и
най-малък е броя на битовите.
Дължината на съоръженията на техническата инфраструктура в т.ч.
газопроводи, нефтопроводи и ел. проводни отклонения възлиза на около 26
150 м.
 Телекомуникационна инфраструктура
Община Кнежа се обслужва от цифрова телефонна система.
Изградената кабелна мрежа и монтираният капацитет в централите дават
възможност да се удовлетворят исканията за телефонни постове, но се
използват само част от инсталираната мощност. Почти всички селища от
общината имат покритие от мрежите на трите мобилни оператора Vivacom,
Telenor и Мобилтел ЕАД /M-tel/, изключение прави село Лазарово. Като
качеството на обхвата е добро. Има изградени четири оптични
комуникационни пръстени.
На територията на град Кнежа се предоставя достъп до фиксиран
високоскоростен интернет и телевизионна услуга по IP TV технология.
Осигурена е необходимата инфраструктура за достъп до интернет на всички
населени места в общината. Община Кнежа има реализиран проект с
европейски средства по инициативата „WiFi4EU“ за община Кнежа. Осигурен е
безплатен интернет достъп в парка и площада в близост да сградата на
общинска администрация-гр. Кнежа, на спортната площадка в град Кнежа, в
Кметство Бреница и Кметство Еница. Изградени са общо 10 броя външни
точки.
Във всички селища има развита кабелна радио и телевизионна мрежа
за приемане на програмите на регионалните оператори. Дейностите на
съобщителната система се осъществяват от пощенските станции и пощенски
клонове. Мрежата от пощенски станции в селата е добре развита и
задоволява нуждите на населението.
2.5.

Анализ на състоянието на селищата мрежа и на жилищния сектор

2.5.1. Селищна мрежа – функционална и типологична характеристика на
населените места
По своя генезис селищната мрежа на община Кнежа не се отличава от
начина на възникване и развитие на селищата в Дунавската равнина. Те са
от типа „купни селища“, концентрирани на неголеми територии. Всички
населени места в общината попадат в пояса с надморска височина от 100 до
200 м.
В сега действащия Класификатор на населените места в Р.
България на територията на община Кнежа са включени общо 4 населени
места, от които 1 град и 3 села. За състоянието на селищната мрежа
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представа дава показателят „гъстота на селищната мрежа“, изразена чрез
брой на селищата на 100 км2 от територията на общината. За община Кнежа
този показател е 1,3, при среден за област Плевен – 2,6 , а за страната – 7,4
селища на 100 км2.
Типологичната характеристика на населените места в общината се
определя на основата на различни критерии, а именно:
 Демографски критерий – брой на населението.
 Административен статут – вид на населеното място и
административни функции.
 Обслужващи функции и др.
В таблица 23 са посочени типа и категорията на населените места към
2019 г.
Таблица 23. ТИПОЛОГИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА
КНЕЖА

Населени места

Брой
население
2019 г.

Вид категория
градоустройств.

функционална

общ.Кнежа
с.Бреница
с.Еница
гр.Кнежа

11978
1603
838

малка община
средно село
малко село

4
5
6

9207

много малък град

3

с.Лазарово

330

малко село

7

адм.
статут
община
кметство
кметство
общ.
център
кметство

По отношение на демографския критерий – брой на населението, се
прилага, нормативно определената т.нар. „градоустройствена категория на
населените места“. По този критерии населените места в общината попадат
в следните групи:
 Малки села (от 251 до 1000 д.) – 2 бр.
 Средни села (от 1000 до 2000 д.) –1 бр.
 Много малки градове (от 10001 до 30000 д.) -1 бр.
По административен статут населените места в общината попадат в
три групи:
 Център на община – гр. Кнежа.
 Кметства – 3 села.
Критериите за административния статут на населените места са
нормативно определени – като критерият е отново демографски: за кметство
– минимален брой население 350 д. и за наместничество – до 350 д. .
Функционалната категоризация също е нормативно определена.
Населените места от общината попадат в следните категории:
o Категория 3 – 1 населено място (гр. Кнежа).
o Категория 5 – 1 населено място (с. Бреница).
o Категория 6 - 1 населено място (с. Еница).
o Категория 7 - 1 населено място (с. Лазарово).
Структурата на селищната мрежа по три от критериите (брой на
59

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

населението, функционален тип и административен статут) е представена на
фиг 12.

Фиг.12. СТРУКТУРАТА НА СЕЛИЩНАТА МРЕЖА

Опорни обслужващи центрове. Една от важните селищни функции на
населените места е обслужващата. Тя е свързана с функционирането на
определен вид обслужващи обекти – на образованието, здравеопазването,
културата, местното самоуправление, вероизповеданията. Критерий за
разкриване на съответните обслужващи обекти е наличието на определен
брой потребители.
Наличието на комплекс от обслужващи обекти е основание
съответното населено място да изпълнява функциите на обслужващ център.
Категорията на селищните обслужващи центрове се определя от набора на
обслужващи обекти и честотата на възникване на потребностите от услуги.
На базата на анализите и оценките на бюджетните социални услуги в
община като основен обслужващ център е гр. Кнежа, а като вторичен опорен
селищен център се очертава с. Бреница.
Основният обслужващ център е базиран на функциите на обекти за
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ежедневно и частично периодично възникващи потребности (средно
училище, 1 начално и 2 основн3 училища, 2 професионални гимназии,
доболнична и болнична лечебна помощ, районен съд, районно управление на
полицията, Общински съвет и Общинска администрация, читалище, банкови
институции, деконцентрирани структура на централни ведомства и др.). Част
от обслужващите функции с епизодичен характер, Районен съд, Районно
управление на полицията са с надобщински характер.
Локалният обслужващ център е свързани с дейността на обслужващи
обекти, свързани с ежедневни и частични периодични обслужващи функции.
Позиционирането на двата типа обслужващи центрове на територията
на община Кнежа е показано на фиг.13.
Състояние на селищната среда. Представа за облика на
населените места дават физическите качества на селищната среда. Една от
основните функции на местната власт е свързана с подобряване на
елементите на селищната среда, които са с публичен характер – улици и
прилежащите им тротоари, площадни пространства, зелени площи, улично
осветление и др.
Ежегодно с приемането на общинския бюджет и на Капиталовата
програма се осигуряват инвестиции за подобряване облика на населените
места. Освен със собствени средства с инвестиционен характер, се подготвят
и проекти с външно финансиране (вкл. и чрез трансфери от Централния
бюджет), насочени към подобряване качествата на публичните пространства
на населените места.
Основните резултати, постигнати в анализирания период, насочени
към подобряване физическите качества на селищната среда са свързани и с
изпълнение на мерки и проекти, включени в основния планов документ на
общината - Общински план за развитие на община Кнежа - 2014-2020 г.
С проекти, финансирани от целевата субсидия и от собствени
приходи са извършени ремонти и рехабилитация на улици в общинския
център и в селата на общината. С проекти, свързани с ремонти и
реконструкция на канализационната мрежа в гр. Кнежа се асфалтират и
уличните платна.
За анализирания период (2014-2020 г.) е осъществена мащабно
подобряване качествата на селищната среда на гр. Кнежа и в трите села на
общината. Това е осъществено чрез реализацията на редица проекти.
Подробен преглед на проектите, свързани с подобряване на селищната
среда е направен в точка „Административен капацитет“.
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Фиг.13. ОБСЛУЖВАЩИ ЦЕНТРОВЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КНЕЖА

2.5.2. Жилищен сектор
Обитаването, като една от основните селищни функции, е свързано и
със състоянието на жилищния сектор. Анализите и оценките на този сектор
включват оценка на количествените показатели и качествена характеристика
на жилищата.
 Количествени параметри на жилищния сектор
Обект на анализа е състоянието на жилищния фонд.
ползват утвърдени в практиката показатели като:
 брой жилищни сгради;
 брой жилища;

За целта се
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 размер на жилищната площи;
o Жилищни сгради
Последната официална статистическа информация за жилищния сектор е
за 2018 г. Към тази година на територията на община Кнежа има общо 7244
жилищни сгради. Основната част от тях са еднофамилни и една малка част –
многофамилни. Последните се намират главно в гр. Кнежа, а единични – в
някои от селата на общината.
За анализирания период в общината през 2016 г. са въведени в
експлоатация само 2 нови жилищни сгради Конкретните данни на въведеният в
експлоатация жилищен фонд в община Кнежа са както следва:
 Въведени в експлоатация нови жилищни сгради – 2 бр.
 Общ брой жилища във въдените в експлоатация сгради – 2 бр.
 Размер на бруто жилищната площ – 354 м2 .
в т.ч. чиста жилищна площ – 232 м2.
Въведените в експлоатация нови жилищни сгради са еднофамилни.
Средната жилищна площ на 1 жилище е 116 м2. През останалите години от
анализирания период не са въведени в експлоатация нови жилищни сгради.
Общият брой на жилищните сгради в общината към 2018 г. е 7244.
Промяната в броя на жилищните сгради през последните 6 години е
несъществена – те са нараснали само с 2 броя.
По отношение на материала, от който са изградени жилищните сгради в
община Кнежа, същите се разпределят по същия начин:
 Общ брой на жилищните сгради – 7244, в т.ч.
 Панелни - 17 бр., или 0,2% от общия брой на сградите;
 Стоманобетонни – 34 бр., или 0,4%;
 Тухлени – 7104 бр., или 98,1%;
 От друг материал –89 бр.
бр., или 1,2%.
Жилищните сгради, изградени от тухли се диференцират на такива с
бетонна плоча, като преобладават тези с гредоред. Има и малък брой жилищни
сгради, външните стени на които са от сурови тухли (кирпич) – 63 бр.
o Жилища
Вторият важен показател за количествена оценка на жилищния сектор
е броят на жилищата. Към 2018 г. броят на жилищата в община Кнежа е
7326. Минималната разлика между броя на жилищните сгради и броя на
жилищата се обяснява с това, че част от преобладаващата част жилищните
сгради са еднофамилни.
Важен показател, характеризиращ жилищния сектор е „брой стаи в
жилищата“. По този показател данните показват, че преобладават жилищата
с две, три и с повече стаи. Броят на едностайните жилища не е голям -406 от
всичките 7326 жилища, което е 5,5% от броя на всички жилеща в общината.
Двустайните жилища са общо 1696 бр. По-масово срещани са тристайните и
четиристайните жилища – съответно 2736 и 1474 бр. Те са с относителен дял
57,5% от всички жилища. Жилищата с 5 и повече стаи са общо 1014 бр. ,
което е 13,8% от общия им брой.
Структурата на жилищата по броя на стаите в тях, представена като
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относителни дялове за общината и за гр. Кнежа е представена графично на
фиг.14.

Фиг.14. СТРУКТУРА НА ЖИЛИЩАТА В ОБЩИНА КНЕЖА ПО БРОЙ НА СТАИТЕ В ТЯХ (%)

Посочените данни за структурата на жилищата по показателя „брой на
стаите“ показват, че масово срещания тип жилище, както в селата, така и в
общинския център е с 3 и 4 стаи.
По населени места анализите показват, че многостайните жилища са
по-често срещани в по-малолюдните населени места. Обяснението за това е,
че тези жилища за изграждани когато обитателите на едно домакинство са
били повече на брой и това е налагало да се строят жилища с повече стаи.
В характеристиката на жилищата, основен параметър е размерът на
полезната площ. Статистическите данни показват, че по този показател през
последните 6 години не са настъпили съществени изменения. Това личи от
данните в таблица 24.
Таблица 24. ДИНАМИКА В РАЗМЕРА НА ПОЛЕЗНАТА ПЛОЩ В ЖИЛИЩАТА В ОБЩИНА
КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2014-2018 Г.

Години
Общо
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.

539263
539263
539493
539493
539493

Полезна площ
Жилищна
Спомагателна

402605
402605
402761
402761
402761

75756
75756
75813
75813
75813

Площ на
кухните

60902
60902
60919
60919
60919

Източник: НСИ. РАЙОНИТЕ, ОБЛАСТИТЕ И ОБЩИНИТЕ В Р. БЪЛГАРИЯ

Данните показват, че параметрите на наличната полезна, и на
жилищната площ са почти непроменени в отделните години от периода 20142016 г. Чистата жилищна площ е 77,7% от полезната площ на жилищата, а
спомагателната – 14,1%. Площта на кухните заема 8,2% от полезната площ.
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Жилищна задоволеност

На основата на площната характеристика на жилищата в община Кнежа
се определя и степента на задоволеност на населението. Към 2018 г. тя е
съответно:
o Брой жилища на 1000 д. от населението – 601,9
o Среден брой обитатели на 1 жилище – 1,7
По-обективен показател за жилищната задоволеност на населението
на общината е „жилищна площ на обитател“. Съпоставката на размера на
жилищната площ в общината (402761 ) и броя на населението дават
представа за жилищната задоволеност.Към 2018 г. тя е 33,5 м2/обитател;
Жилищният стандарт, изразен като жилищна площ на 1 обитател за
община Кнежа е със стойности, които са около средните за страната – 33,0
м2/на обитател. При норматив за жилищно осигуряване от 40 м2/на обитател с
наличните в община Кнежа 33,5 м2/на обитател, не се удовлетворяват
нормативните потребности. При анализа на посочените данни за жилищна
задоволеност, следва да се посочи, че те включват и жилищната площ на
необитаваните жилища. Като се има предвид, че част от жилищата в
общината се необитаеми, реалният жилищен стандарт е значително по-нисък
– около 29--32 м2.
2.5.3. Изводи и проблеми на селищната мрежа и на жилищния сектор


Селищна мрежа



o Селищната мрежа, включваща само 4 жизнени населени
места, е фактор за устойчиво териториално развитие. Този
извод се подкрепя от всички видове групирания и
класификации на селищната мрежа.
o Настоящата структура на селищната мрежа дава отпечатък за
нормалното функциониране на редица дейности с обслужващ
характер – детски заведения, училища, лекарски практики,
административни услуги и др.
.
Жилищен сектор
o Преобладаващият тип жилищни сгради са от типа
„еднофамилни“, като много малко
на брой са
многофамилните и то основно в общинския център.
o Налице е недостиг на общински жилища, което затруднява
политиката на общината за настаняване на картотекирани
лица (крайно нуждаещи се и социално слаби граждани – без
собствено жилище) в общински жилищен фонд.
o Жилищата са с различен брой стаи – като е висок делът на
тези с 4 и повече стаи. Нисък е и средния брой на
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обитателите на 1 жилище, което е резултат от демографското
състояние.
o Стандартът на обитаване, изразен с показателя „жилищна
площ на обитател“,
е малко по-нисък от нормативно
необходимия.
Културно-историческо наследство

2.6.

В териториалната структура на община Кнежа са идентифицирани
археологически културни ценности от категории с „национално и местно
значение“. В община Кнежа са идентифицирани археологически, исторически
и архитектурно- строителни от Античността и Средновековието обекти,
обявени за недвижими културни ценности /НКЦ/. Също така са
идентифицирани и съхранени народните традиции и културните обичаи.
Културното наследство в общината включва 11 обекта – недвижими културни
ценности, пространствено разпределени в землищата на град Кнежа /4
обекта/ и селата Бреница /5 обекта/ и Еница /2 обекта/.
Културното наследство в общината, включва едни от най-значимите
НКЦ в региона и България като от категория с „национално значение“ са
идентифицирани 4 обекта, които притежават изключителна научна и културна
стойност за обществото:
 Родна къща на Стефан Кратунски, разположена в с. Бреница.
 Праисторическо селище – Кременитата могила, разположено на 7
км. северно от с. Бреница.
 12 могили в старите лозя и смрадликите – разположени в с.
Еница.
 Гробница с надгробен кръст, разположена в с. Еница.
От категория с „местно значение“ в пространствената структура на
общината са 7 обекта:








Средновековно селище, разположено на 4 км. северно от с.
Бреница.
Антично и средновековно селище, разположено на 4 км,
североизточно от с. Бреница в м. „Крайна Бреница“.
Праисторическо /раннохалколитно/ селище, разположено на 11
км. североизточно от с. Бреница в м. „Лъката“.
Родната къща на Димитър Иванов Бутански, разположена в град
Кнежа.
Късноантично и ранносредновековно селище, разположено на 8
км. северно от град Кнежа в м. „Гостиля“.
Късноантично селище, разположено на 4 км. северозападно от град
Кнежа в м „Маринов геран“.
Късноантично селище, разположено на 5 км. западно от град
Кнежа.

На територията на община Кнежа са регистрирани седем археологически
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обекта, част от Автоматизирана информационна система „Археологическа
карта на България“. Те включват валове и находки от Първата българска
държава, Късно желязната епоха и Римската епоха.Разположени са в град
Кнежа, м. Окопа и м. Маринов геран, с.Бреница.
Религиозните обекти в пространствения обхват на общината обхващат
четири църкви и два параклиса:
 Църква „Света Троица“, разположена в град Кнежа.
 Църква “Възнесение Господне” – разположена в с. Бреница.
 Църква „Свети Атанасий” в с.Еница;
 Църква “Свети Архангел Михаил, разположена в с. Лазарово.
 Параклис в двора на МБАЛ в град Кнежа.
 Параклис „Свети Пророк Илия“ в лесопарк „Гергана“, град Кнежа.
През 2000 г. в град Кнежа е построен паметник на загиналите във войните
наши съграждани. В село Бреница е издигнат паметник на загиналите във
войните.
 Обекти на културата






Общински исторически музей – Кнежа.
Народно читалище „Борба-1896“ – град Кнежа.
Народно читалище „Димитър Цонов-1903” в с.Лазарово.
Народно читалище „Народно съзнание-1897“ – с. Бреница.
Народно читалище „Изгрев-1897“ – с. Еница.

В основата на формирането на пространствената структура в общината стоят
културните коридори и културното напластяване, които изразяват
устойчивостта във времето на културните и селищните взаимовръзки и
трайно обособени направления. В Националната концепция за
пространствено развитие на Република България е направена оценка на
културното напластяване като град Кнежа е представен като град с ниска
степен – наличие на един слабо изразен културен пласт.
2.7.

Бюджетна политика на община Кнежа. Общински бюджет

Изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО – Кнежа е
свързано с осигуряване на съответния финансов ресурс. Финансирането на
някои от мерките (проектни идеи, конкретни проекти и други дейности) с
публичен характер, заложени в Програмата за реализация се очаква да бъде
със средства от Оперативните програми, които ще действат през програмния
период 2021-2027 г. Друга, и то немалка част от мерките, ще бъдат
финансирани със средства от общинския бюджет. Със средства от общинския
бюджет ще се съфинансират и мерки с публичен характер, финансирани
основно от Оперативните програми. Всичко това налага да се анализират и
оценят общинските бюджети на община Кнежа за последните 2-3- години.
Предмет на анализа на бюджетите на общината са:
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Размерът и структурата на собствените и на привлечените
приходи.
 Размерът и структурата на разходните части на общинските
бюджети.
При обосноваване на размера на бюджетните приходи и на бюджетните
разходи за отделните години се спазват изискванията на Наредбата за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години.
 Анализ на приходната част на средствата за бюджетната
2020 г.
Планираният размер на общите приходи в бюджета на общината за
2020 г. са както следва:
Общ размер на приходите – 14 041 080 лв., в т.ч.
 За делегирани от държавата дейности – 8 794 182 лв.
 За местни дейности – 5 246 898 лв.
Анализите на приходните части на бюджетите за 2018, 2019 и 2020 г.
показват, че е налице тенденция да се планират по-високи размери на
приходите. Приходната част в бюджета за 2018 г. е в размер на 11 112 033
лв., в бюджета за 2019 г. – 12 498 157 лв., а за 2020 г .- 14 041 080 лв.
Приходите от държавния бюджет за делегирани от държавата дейности
за последните три бюджетни години, също бележат тенденция на нарастване.
Така за бюджетната 2019 г. техният размер е по-нисък от планираните в
бюджета за 2020 г. – 7 704 614 лв., а за 2018 г. – 6 555 914 лв. Този ръст се
обосновава с нарастването на издръжката на основните делегирани от
държавата дейности
в сферата на образованието, държавната
администрация, на социалното подпомагане и др.
Местните приходи в годишните бюджети са от няколко източника – от
местни данъци, от такси, от приходи от общинско имущество, от глоби и др.
Размерът на планираните местни приходи за последните три години е както
следва:
 Бюджетна 2018 г. - 4 555 119 лв.
 Бюджетна 2019 г. – 4 793 513 лв.
 Бюджетна 2020 г. – 5 842 048 лв.
Планираните с бюджет 2020 г. средства за местни дейности се
формират от постъпленията от собствени и привлечени източници, като по
основни източници са както следва:
o Приходи за местни дейности в размер на 5 246 898 лв.
в т.ч. данъчни приходи в размер на 913 800 лв.
o Неданъчни приходи в размер на 3 265 394 лв.
o Обща изравнителна субсидия в размер на 1 029 500 лв.
o Целева субсидия за капиталови разходи в размер на 281 900
лв.
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o Преходни остатъци от 2019 г. в размер на 489 970 лв. и др.
 Привлечени – приходи за делегирани от държавата дейности в
размер на 8 794 182 лв.
 Дофинансиране на делегирани от държавата дейности със
собствени средства в размер на 431 718 лв.
В структурата на имуществените данъци, в приходните части на
общинските бюджети, най-големи по размер са приходите от данък превозни
средства. При планирани в приходната част на бюджет 2020 г. имуществени и
други местни данъци в размер на 903 800 лв., тези от недвижими имоти са 140
хил.лв., а от превозни средства – 530 хил. лв. Планираните данъчни приходи
от превозни средства са около 4 пъти по-високи от данък недвижими имоти.
Планираните приходи от данък от придобиване на имущество по дарения и
възмезден начин са 230 хил. лв. Незначителни по размер са планираните
приходи от туристическия и патентния данък. Подобно е съотношението на
приходите от имуществени и други местни данъци и за бюджетните 2018 и
2019 г.
В структурата на неданъчните приходи с най-висок размер са
приходите от собственост (недвижимо имущество, наеми за земя), следвани
от таксите за битови отпадъци, технически и административни услуги и др.
От планираните и отчетени приходи от местни източници за
бюджетните 2018 и 2019 г. се констатира определен проблем със
събираемостта както на част от имуществените данъци, така и от редица
такси.
 Анализ на разходната част на бюджет 2020 г.
От гледна точка на изпълнението на ПИРО интерес представлява
разходната част от бюджета. В нея се включват средствата, необходими за
издръжката на дейности, без които общината не може да функционира. Една
немалка част от т.нар. текущи разходи са насочени за заплати,
възнаграждения и издръжка.
Разходите в бюджет 2020 г. са в размер на 14 041 080 лв., т.е. толкова,
колкото са и планираните приходи, което е изискване за балансиран бюджет.
Същите са планирани в две основни направления:
 за издръжка на делегирани от държавата дейности в размер на 8
794 182 В тези средства е предвиден и резерв възникнали
неотложни и непредвидени разходи, които не са отчетени при
планиране на бюджета. Те са в размер на не повече от 2% от
средствата предвидени за функция "Образование" по Единните
разходни стандарти и са в размер на 175 884 лева;
 за издръжка на местни дейности - в размер на 5 246 898 лв. , в
това число резерв за непредвидени и/или неотложни разходи в
размер на 236 936 лв.
В структурата на текущите разходи в анализираните бюджети за 2018,
2019 и 2020 г. за издръжка на държавните дейности се открояват
образованието,
държавното управление (Общинска администрация),
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социалното подпомагане. В структурата на разходите за местни дейности с
висок размер са средствата за капиталови разходи, следвани от тези за
жилищно стопанство, БКС и опазване на околната среда, за икономически
дейности и услуги.
Анализите на разходните части на бюджетите за трите последни години
по видове функции показват следното състояние:
 Разходи за делегирани от държавата дейности по основни
функции
o За функцията образование се осигуряват между 79,2% и 81,6%,
като този относителен дял е най-висок за бюджетната 2020 г.
o Делът на средствата за функция „Общи държавни служби“ е почти
непроменен за последните години и е в рамките на 8,0-8,1%.
o За функцията „Здравеопазване“ – около 5,4-5,6%.
 Разходи за местни дейности по основни функции
o функция "Жилищно строителство, БКС и опазване на околната
среда" – 44,5-45,9%;
o функция „Общи държавни служби“ – около 20,9%;
o функция „Образование“ – 8,6 -9,1%;
Разходите за персонал, които включват заплати, възнаграждения,
плащания към персонала и осигурителни вноски, представляват почти
половината от общите разходи по отделните пера в разходната част на
общинските бюджети. Същите са в рамките на планираните разходи, като
същите са с параметри, подобни на заложените в годишните бюджети.
Капиталови разходи. Планираните капиталови разходи в бюджет
2020 са диференцирани по следния начин:
 Капиталови разходи, определени на база Целева субсидия за
капиталови разходи в размер на 281 900 лв.
 Капиталови разходи, финансирани от собствени приходи в
размер на 419 625 лв.
 Капиталови разходи, финансирани от целеви трансфери в
размер на 345 664 лв.
 Капиталови разходи от постъпления от продажба на общински
нефинансови активи в размер на 50 000 лв.
Всички капиталови разходи са заложени в Инвестиционната програма
на общината за 2020 г., която е на стойност 3 722 917 лв. По източници на
финансиране те са разпределени както следва:
 По Европейски програми - 2 618 747 лв.
 От собствени приходи 469 625 лв.
В т.ч. от продажба на нефинансови активи – 50 000 лв.
 Целева субсидия – 291 900 лв.
 Целеви трансфер - 345 664 лв.
2.8.

Административен капацитет

2.8.1. Административен капацитет на общинската администрация
В Методическите указания на МРРБ за изработване на ПИРО, ясно са
определени функциите на структурите на местните власти в процеса на
прилагане на самия план. След изработването, обсъжданията на ПИРО –
Кнежа 2021-2027 и приемането му от Общинския съвет - започва неговата
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реализация в рамките на програмния период. Съгласно разпоредбите на
Закона за регионалното развитие, ангажиментите по реализацията на
плана са на органите на местната власт – Кмета на общината и на
Общинската администрация.
От тази гледна точка, е важно да се направи съответния анализ на
административния капацитет на общинската администрация. Този анализ
има за цел да направи оценка на:
 административната структура;
 квалификационните характеристики на административния
персонал.
Целта на посочения анализ е да се оценят преките (основни) и
допълващите ангажименти на отделните структурни звена в общинската
администрация към провежданите политики, насочени към местното,
комплексно и интегрирано развитие на общината, заложено в ПИРО.
 Оценка на управленската структура на общинската
администрация
Действащата административна структура на община Кнежа е от края
на мандат 2015-2019 г. В изпълнение на чл.21, ал.1, т.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и по предложение на Кмета на
общината тя е приета с решение на Общинския съвет (Решение
No582/30.03.2018 г.).
Функциите на общинската администрация са дефинирани от
действащия в общината „Устройствен правилник за работата на Общинска
администрация Кнежа“, утвърден със Заповед на Кмета на Община
Кнежа. Същият е в сила от 02.04.2018 г. На практика управленската структура
на общинската администрация в мандат 2019-2023 г. унаследява тази от
предишния управленски мандат. Както настоящата структура на общинската
администрация, така и тази от изминалия мандат (2015 – 2019 г.) са
разработени съгласно принципите и изискванията на действащата в страната
нормативна уредба (Конституция на Р.България, Европейската харта за
местното самоуправление, Закон за местното самоуправление и местната
администрация и др.).
Функциите, компетенциите и числеността на отделните структурни
звена са определени с действащата нормативна уредба и основно със Закона
за местното самоуправление и местната администрация и общи и частни
закони, които уреждат определени страни от дейността на Общинския съвет и
на Общинската администрация. В това отношение, Общинския съвет е приел
основния документ, който регулира дейността на администрацията и
възможностите за публичност на действията ѝ, а именно „Устройствения
правилник на Общинска администрация Кнежа“.
Дейността на общинската администрация се контролира и утвърждава
от Общинския съвет. Последният има 17 члена (съветници), представители на
политически партии. Към Общинския съвет са формирани 5 постоянни
комисии. Те са в състав от 5 до 7 членове, Председател вкл. и Зам.
председател.
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Кметовете
на населените места и кметският наместник в с.
Лазарово изпълняват бюджета на общината в частта му за
кметството
организират
благоустройствени,
комунални
и
др.
мероприятия, упражняват контрол за законосъобразно използване ,
поддържане охрана и опазване на общинската собственост.
Структурата на общинската администрация е илюстрирана със
следната блок-схема (фиг.15).

Фиг.15. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

Анализът на действащата структура на общинската администрация,
съдържащ се в аналитичната част на ПИРО – Кнежа 2021-2027 има и друга,
конкретна цел, а именно да установи кои структурни звена и длъжностни лица
имат определено отношение към изпълнението на Плана за интегрирано
развитие на общината.
Вторият акцент в анализа е да се установи дали е налице
административен капацитет, който да поеме отговорните функции по
прилагането на ПИРО и по-точно по Програмата за неговата реализация.
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Този акцент има пряко отношение към квалификационните умения и
качествата на служителите от Общинската администрация.
Администрацията на Община Кнежа е структурирана два типа
управленски звена ;
 Ръководство на общината, включващо екипа на Кмета на общината,
Кметовете на кметствата и кметският наместник, както и
длъжностни, пряко подчинени на кмета (Главен архитект, Секретар,
зам. Кметове;
 Звено „Вътрешен одит“.
 Общинска администрация, структурирана в дирекции.
 Отделно обособени звена към Общинска администрация -Общински
социален комплекс, БКС и др.
Общинската администрация е обособена в две основни дирекции :
 Обща администрация.
 Специализирана администрация.
Експертите от двете дирекции в рамките на предоставените им
компетенции и правомощия, осигуряват изпълнението на законите,
подзаконовите нормативни актове и решенията на Общинския съвет, като
подпомагат кмета при осъществяване на правомощията му, осигуряват
технически дейността му и извършват дейности по административно
обслужване на гражданите и юридическите лица.
Кметът на общината, освен вменените му правомощия по Закона на
администрацията като едноличен орган на изпълнителната власт в
общината има и ангажименти и правомощия и по Закона за регионално
развитие. По отношение на Плана за интегрирано развитие на общината,
кметът на общината:
 организира изработването на плана за интегрирано развитие на
общината и го внася за обсъждане и приемане от общинския
съвет;
 представя (в тримесечен срок след приемане от Общинския
съвет) ПИРО – Кнежа 2021-2027 в Областния съвет за
регионално развитие на област Плевен;
 ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението
на плана за интегрирано развитие на общината;
 представя годишен доклад за наблюдение на изпълнението на
плана за интегрирано развитие на общината за одобряване от
общинския съвет;
 осигурява публичност и прозрачност на плана за интегрирано
развитие на общината, както и на действията по реализацията
му;
От основните звена, които имат отношение към реализацията както на
ПИРО – Кнежа 2021-2027 г., така и на отделни общински секторни
стратегически, планови и програмни документи, имащи преки ангажименти
са следните:
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Дирекция
„Обща администрация“ – (част от експертите и
служителите
от
дирекцията,
осигуряващи
финансовото
обезпечаване на мерките и дейностите в Програмата за реализация
на ПИРО).
Дирекция „Специализирана администрация“.

През анализирания период, Общинският съвет е утвърдил,
разработените от общинската администрация стратегически, планови и
програмни документи, които имат пряко отношение към комплексното
икономическо, социално, инфраструктурно развитие на общината, а именно:





Общ устройствен план на община Кнежа.
Общинска стратегия за подкрепа на личностно развитие на
децата и учениците в община Кнежа(2019-2020 г.).
Стратегия
на
Община
Кнежа
за
управлението
и
разпореждането с общинска собственост за периода 2020 –
2023 г.
Общинска програма за опазване на околната среда на община
Кнежа 2015-2020 г.

 Оценка на
персонала

квалификационните

характеристики

на

Подборът на кадрите, ангажирани в общинска администрация, е
осъществяван, съобразно изискванията на действащата нормативна уредба.
Такива са изискванията за съответстващо на длъжността образователно
равнище и практически опит. Независимо от тези основни изисквания,
политиката на община Кнежа е свързана с повишаване на квалификационните
умения на служителите в общинска администрация. Това се постига с
провеждани периодични обучителни курсове и програми.
В анализирания период са провеждани такива квалификационни
курсове, конференции и др., организирани основно от Института по публична
администрация и други консултантски фирми, финансирани по ОП „Добро
управление“ („Административен капацитет“). Целите на обучителните
мероприятие е да се повиши компетентността и мотивацията за
самоусъвършенстване на водещи специалисти в администрацията.
Провежданите курсове и конференции са краткосрочни – 2-3 дни.
Някои от проектите, по които се реализират възможностите за
повишаване на квалификацията на служителите от Общинска администрация
– Кнежа в анализирания период (финансирани по ОПАК) са:
 „Повишаване на квалификацията на служителите в Община
Кнежа чрез специализирани обучения”.
 "Разработване и въвеждане на мониторинг и контрол на
изпълнението
на
общински
политики
на
общинска
администрация Кнежа".
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 „Подобряване
на
организацията
и
управлението
общинската администрация на Община Кнежа” и др.

на

 Привличане на средства по Оперативните програми
Част от специалистите в Дирекция „Специализирана администрация“
през анализирания 6 годишен период са участвали в подготовката 51
спечелени проекта, които са финансиране по действащите в програмния
период 2014-2020 г. Оперативни програми.
Според информацията на система ИСУН, през посочения период,
община Кнежа е спечелила няколко проекта, финансирани основно от ЕСФ, от
структурни и кохезионния фонд – ОП Развитие на човешките ресурси и от
ЕЗФРСР – Програма за развитие на селските райони, ОПРР, ОПОС. За
програмния период 2014-2020 г. (от всичките 51проекта) са приключили или са
в процес на реализация и очаквано приключване следните проекти с поголям привлечен външен финансов ресурс:
 „Доизграждане,
реконструкция
и
рехабилитация
на
водопроводна и канализационна мрежа – първи етап и
изграждане на ПСОВ-гр.Кнежа“ (ОПОС).
 Реконструкция на водопроводна мрежа и възстановяване на
улична настилка в с. Еница и с. Лазарово, общ. Кнежа, и
рехабилитация на общински път PVN1091/II-13 (Кнежа-Искър) –
с. Бреница (III-1304) от км 0+000 до км 5+754, 78, общ. Кнежа“
(ПРСР).
 „Дневен център за възрастни хора – преустройство на
училище „Кнежица“ – Стара гимназия, гр. Кнежа“ (ПРСР).
 „Реконструкция на площадни пространства и тротоари в
с.Бреница и с.Еница, общ. Кнежа“ (ПРСР).
 „Закриване и рекултивация на общинско депо за твърди битови
и неопасни отпадъци в гр.Кнежа“ (ПУДООС – МОСВ).
 „Здравето на природата е здраве за хората – изграждане и
инсталиране на Възобновяеми енергийни източници в
Многопрофилна болница за активно лечение-Кнежа” ЕООД
(Норвежка
програма
към
Финансовия
механизъм
на
Европейското икономическо пространство).
 Подобряване качеството на живот на хората от уязвимите
групи в Община Кнежа, чрез предоставяне на комплексни
социални услуги в домашна среда” (ОПРЧР).
 „Изграждане на канализация по ул. „Назъм Хикмет” – гр.Кнежа”
(ПУДООС – МОСВ).
 „Изграждане на инсталация за предварително третиране и
инсталации за компостиране, в рамките на Регионалната
система за управление на отпадъците в Регион Оряхово“ (в
партньорство със съседните общини - ОПОС).
 „Подобряване на образователната среда и осигуряване на
равен достъп до качествено професионално обучение в ПГЗ
„Стефан Цанов”-гр.Кнежа” (ОПРР).
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„Рехабилитация на улична мрежа след извършени ремонти на
канализационната система“ (ПРСР).
„Проект за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6
/шест/ детски заведения на територията на община Кнежа,
съгласно изготвени доклади за енергийно обследване по д-р №
255/29.12.2014 г., подобект: Детска градина „Звездица“ с
официален адрес гр.Кнежа, ул. „Георги Димитров“ № 36“ (ПРСР)
и др.
*
*

*

2.8.2. Основни изводи
Анализите и оценките на структурата на Общинска администрация и на
квалификационните умения на специалистите, дават основание за
формулиране на следните основни изводи:
 В структурата на общинска администрация са обособени
управленско-изпълнителни звена, които ще имат отношение към
подготовката и последващата реализация на Плана за
интегрирано развитие на община Кнежа за периода 2021-2027 г.
 В обхвата на стратегическите и планови документи е подценена
ролята на общинските стратегии за развитие на основни сектори
и дейности, като акцентът е поставен върху годишните планове и
програми.
 В периода на изработване на ПИРО – Кнежа 2021-2027, се
налага със заповед на Кмета на общината да бъде сформирана
целева група от специалисти, които да отговарят за:
o необходимото информационно осигуряване;
o координацията между експертите от отделните звена на
Общинската администрация;
o реализация на Комуникационната стратегия;
o подпомагане на Кмета на общината в дейността му по
реализацията на Интегрирания план.
 Служители в общинска администрация отговарят на съответните
образователни и квалификационни изисквания за заеманата от
тях длъжност.
 Провежданите през анализирания период различни обучителни и
информационни форми за подобряване на квалификацията на
специалистите гарантират за ефективната реализация на
Интегрирания план за развитие на община Кнежа – 2021-2027 г.
 Част от експертите в дирекция „Специализирана администрация“
са с натрупан опит в подготовката на проекти, финансирани от
Европейските фондове (по действащите ОП).
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2.9. Екологичното състояние, нуждите и потенциалите за развитие на
община Кнежа
2.9.1. Защитени зони и територии,
биоразнообразие

природни забележителности и

Основният тип растителност на територията на общината е
широколистна
листопадна,
по-точно
ксеротермна
растителност.
Естествената растителна 33 покривка е почти изцяло унищожена и
заменена с културна. В Община Кнежа се среща един защитен растителен
вид – Унгарски карамафил и две защитени дървета – вековен дъб- едното в
лесопарк „Гергана“, а другото в с. Лазарово.
Дунавската равнина се обособява в самостоятелен зоогеографски
район, отнасящ се към Северната зоогеографска подобласт на България.
Животинският свят е представен от средноевропейски и степни видове зайци, хомяк, степен пор, скачаща мишка, сива полевка, лалугер, степни
пеперуди, скакалци и др. Намалели са обитателите на горите- лисица, вълк,
дива свиня, сърна. От земноводните и влечугите се срещат няколко вида
жаби, ивичест гущер, змия пясъчница и др. Характерни за птичия свят са
диви патици, гъски, гмурци, яребици, пъдпъдъци. В община Кнежа се
срещат някои защитени растителни видове – конски кестен и вековен дъб и
някои редки видове птици: северен мишелов, голям гмурец, малък гмурец,
голям воден бик, малък воден бик, черношипа ветрушка /керкенез/, водна
зеленонога кокошка, ливаден дърдавец, малка бекасина, пчелояд,
земеродно рибарче, синявица /синя гарга/, поен кос /черен дрозд/ и др.
На територията на община Кнежа няма защитени територии по
смисъла на Закона за защитените територии /ЗЗТ/. В близост до
територията на община Кнежа са паспортизирани следните обекти с
природозащитен статус по ЗЗТ.
 Защитена местност “Мариновец” с площ: 4.0 хектара. С
местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг, Населено
място: с. Лепица.
 Защитена местност „Калугерски град – Тополите“ - с площ 0.2 ха.
С местоположение: Област: Враца, Община: Оряхово, Населено
място: с. Селановци.
 Защитена местност „Китката“
с площ: 1.46 хектара
Местоположение: Област: Монтана, Община: Монтана, Населено
място: с. Вирове.
 Природна забележителност „Хайдушката пещера“ с площ: 0.3
хектара. Местоположение: Област: Плевен, Община: Червен бряг,
Населено място: с. Девенци.
 Природна забележителност „Находище на окременни стъбла и
пънове от вековна иглолистна гора от сем. таксодиеви в м.
Ташковото“ с площ: 1.5 хектара Местоположение: Област: Плевен,
Община: Долна Митрополия, Населено място: с. Ореховица.
От Европейската екологична мрежа Натура 2000 в обхвата на община
Кнежа попадат две защитени зони:
 Защитена зона “Река Искър”.
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Защитена зона „Река Искър“ е създадена с цел запазване на
естественото състояние на природните местообитания и местообитанията на
видове, предмет на опазване в рамките на защитената зона, включително и
на естествения за тези местообитания видов състав, характерни видове и
условия на средата.
 Защитена зона „Конунски дол“.
Защитена зона „Конунски дол“ е създадена с цел запазване на площта на
природните местообитания и местообитанията на видове и техните
популации, предмет на опазване в рамките на защитената зона.
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III. S W O T АНАЛИЗ
Формулираните изводи и констатациите от състоянието и очертаните
тенденции в развитието на основните функционални системи, които формират
социално-икономическия и инфраструктурен комплекс на общината служат за
SWOT анализа на ПИРО.
SWOT-анализът като качествен аналитичен и прогностичен метод, се е
утвърдил като задължителен елемент на стратегическите и планови
документи на провежданата регионална политика. С него се дефинира
действието на вътрешните и външните фактори за развитие на общината и
възможностите за избор на подходяща стратегия за постигане на целите на
развитието.
Същевременно териториалният SWOT анализ следва да се разглежда
като ситуационен анализ. Чрез него се идентифицират както силните страни
– тези с изключително значение за общината, така и слабите страни – тези
със значителни проблеми. В
SWOT-анализ се съдържат още
възможностите – нереализираните потенциали и заплахите – възможните
конфликти и сериозни проблеми.
SWOT-анализът в ПИРО – Кнежа 2021-2027 се представя под формата
на утвърдена в практиката матрица (под формата на таблица), както е
представен по-долу:
Таблица 25. SWOT-АНАЛИЗ

СИЛНИ СТРАНИ










Относително съхранена природна
среда с наличие на биологично
разнообразие.
Преобладаваща част от
обработваемите земи с висок
бонитет.
Разнообразна качествена
характеристика на компонентите на
природната среда.
Екологично съхранена територия на
общината, с потенциали за развитие на
биоземеделие.
Демографско състояние от
стагниращ тип.
Нарастващ дял на по-високо
образовано население.
Наличие на териториални ресурси,
използвани за развитие на аграрния
сектор.
Наличие на научно-изследователско
звено в аграрния сектор.
Производствен опит на населението в
отглеждане на традиционни за

СЛАБИ СТРАНИ


Относително периферно
местоположение в националното и
регионално пространство по
отношение на урбанизационни оси на
развитие.
 Отдалеченост от транспортните
коридори и от трасета на
висококласна пътна мрежа.
 Отрицателно естествено
възпроизводство на населението.
 Високо равнище на безработица,
предизвикваща трудова миграция;
 Ограничени възможности за развитие
на алтернативи на зърнените и
техническите култури.
 Неизползвани стимули за развитие на
пазарно животновъдство.
 Унищожени съоръжения на
напоителни полета, водещи до
нисък относителен дял на
поливните земеделски земи –
задържащ фактор за отглеждане на
интензивни земеделски култури.
 Слабо използване на потенциала и
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СИЛНИ СТРАНИ












общината растениевъдни култури.
Пълно оползотворяване на
поземления ресурс за развитие на
растениевъдството.
Създадена организация за
ученически пътувания до средищните
училища.
Организирани ученически пътувания
от съседни общини до
професионалните гимназии в гр.
Кнежа..
Успешно прилагане на делегираните
бюджети в образователната система.
Организирана система на
доболничното обслужване,
съобразена с броя и териториалното
разпределение на здравно
осигурените лица и с предвижданията
на Регионалната здравна карта на
област Плевен.
Активно участие на читалищата в
културния календар на общината.
Добре развита енергийна
инфраструктура.
Добро покритие с GSM сигнал.
Наличие на административен
капацитет за провеждане на местни
политики за стратегическо планиране
и управление.

ВЪЗМОЖНОСТИ






Насърчаване на инвеститорския
интерес за използване поземления
ресурс на общината, при прилагане на
строги екологични изисквания.
Използване на реални стимули за
подготовката и последващата
реализация на проекти, насочени към
подобряване на селищната среда.
Наличие на възможности за усвояване
на средства от европейски фондове за
подобряване качествата на публичните
услуги; човешките ресурси,
инфраструктурата, туризма и селското
стопанство, благоустрояване,
повишаване на предприемачеството и

СЛАБИ СТРАНИ














на ресурсите на общината за помащабно развитие на „био“
земеделие и на екологично
животновъдство.
Отсъствие на диферсификация на
съвременни производства по линия
“ресурс – готов продукт” с висока
принадена стойност.
Стеснен отраслово и
професионално трудов сектор;
затруднена трудова реализация в
селата.
Ограничено прилагане или пълна
липса на форми на публично-частно
партньорство в различните сектори
на икономиката.
Слабо развитие и неизползван
туристически потенциал за
развитие на културен,
познавателен, еко и селски туризъм.
Ниска категория на обектите от
туристическата инфраструктура.
Лошо техническо състояние на
общинската пътна мрежа поради
недостиг на инвестиционен ресурс за
нейното текущо поддържане и
ремонт.
Ограничени общински финансови
ресурси с инвестиционно
предназначение.

ЗАПЛАХИ
 „Свиване“ на възможностите за
усвояване на ресурсите и потенциалите
на общината поради намаляващия
капацитет на човешкия ресурс.
 Продължаващо негативно влияние на
фактори, оказващи силен конкурентен
натиск върху бизнеса.
 Продължаващо въздействие на
последиците от периодично
възникващи кризи и негативното им
отражение върху социалноикономическия комплекс на общината.
 Продължаващо прилагане на
разрешителни режими, ограничаващи
възможностите за развитие на малкия
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иновациите.
Оценяване на туристическия
потенциал на общината за развитие
на подходящи форми на туризъм.
Прилагане на стимули за повишаване
категоризацията на местата за
настаняване и на местата за хранене и
развлечения (туристическа
инфраструктура).
Провеждане на местни политики,
насочени към превенция, водеща до
намаляване броя на:
o ранно отпаднали ученици, чрез
подобряване привлекателността на
училището
o деца и семейства в риск;
o изоставяни деца;
o деца, настанени в специализирани
институции;
Развитието на пазара на труда чрез
активни политики.
Намаляване на административната
тежест и на регулаторните режими за
бизнеса.
Стимулиране на политиките и на
формите за развитие на
междуобщинското сътрудничество.
Оползотворяване потенциала на
културно-историческото наследство
както за целите на туризма, така и за
съхраняване на традициите и
обичаите.
Стимулиране на инвестиционния
интерес на местни и чужди
инвеститори за целите на
икономическото развитие на общината.

и среден бизнес.
 Продължаващо негативно развитие на
климатичните промени и рисковете
свързани с това за аграрния сектор,
осигуряване на питейна вода и др.
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IV. СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 Г.
4.1.

Общи и методически изисквания

Изискванията към Стратегическата част на ПИРО се съдържат в
Методическите указания на МРРБ за изработване и прилагане на ПИРО.
Същите са конкретизирани по отношение на формулировките на:
 Визията.
 Приоритетите.
 Стратегическите цели на ПИРО.
В съответствие с посочените изисквания в съдържателно отношение
стратегическата част на ПИРО – Кнежа 2021-2027
включва следните
елементи:
o Визия на общината.
o Приоритетите на основните направления в развитието.
o Стратегически цели на развитието.
o Мерките за реализация на ПИРО.
Практиката при разработване на стратегически, планови и програмни
документи в сферата на регионалното развитие показва,че от така посочените
елементи на стратегията на плана, всеки следващ конкретизира предходния.
Визията по своята същност формира дългосрочната рамка за
комплексното интегрирано и устойчиво развитие на общината. Тя изразява
представата за желаното развитие, такова каквото желаем то да бъде.
В структурата на стратегическата част на документите за
регионалното планиране и регионалното развитие, се съдържа система от
предварително набелязани приоритети и цели, които да бъдат достигнати в
програмния период.
Приоритетите насочват основните направления в развитието,
рамкирани от формулираната визия. Те се представят в по-обобщен вид,
което определя и неголемия им брой – 3 или 4 приоритета. Всеки приоритет
се конкретизира с по няколко стратегически цели. Целите се конкретизират с
набор от мерки, включващи програми, проекти, инвестиционни намерения и
др. При тяхното формулиране е възприет подхода от по-общо към поконкретно представяне
Подходът при структуриране на стратегията на ПИРО следва да е
съобразен с подхода, заложен в Стратегическите документи от по-високите
йерархични нива. Такива са Националната концепция за пространствено
развитие (НКПР) 2013 – 2025 и Интегрираната териториална стратегия
за развитие на Северозападния район 2021-2027 г.
Методическият подход и последователността на стъпките по
изработване на Стратегическата част на ПИРО е представен на следната
принципна блок-схема - фиг.16. Тя е приложима за всички Планове за
интегрирано развитие на общините, т.е. може да се разглежда като
универсална. Същата е използвана и за ПИРО – Кнежа 2021-2027 г.
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Фиг.16. МЕТОДИЧЕСКИЯТ ПОДХОД И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТТА НА СТЪПКИТЕ ПО
ИЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ПИРО

4.2.
г.

Визия за развитие на общината през програмния период 2021 -2027

Визията
се разглежда като предизвикателно виждане, кратко
формулирано послание за нещо желано, което си представяме и което
искаме се случи. В съдържателно отношение Визията за общината е
трайната представа за качествените ѝ характеристики, за нейния облик, който
искаме тя да притежава през следващите години.
В досегашната практика по изработване на различни документи за
регионално развитие е натрупан достатъчен опит по формулиране на визия за
развитие на общините, областите, районите за планиране.
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В действащите 2 общински плана на община Кнежа (за програмните
периоди 2007-2013 г. и 2014 -2020 г.), формулираната Визия за общината
отговаря на изискването за „трайна представа“, поради което тя търпи
незначителни корекции.
Другото принципно изискване е Визията да не се променя често. Тя е с
по-дългосрочен характер от 7 годишните периоди, за които се изработват
общинските планови документи. Това не ограничава възможността при
променени условия в социално-икономическите характеристики, при промени,
породени от инфраструктурното развитие, както и в състоянието на околната
среда, Визията да не може да бъде модифицирана.
Акценти във формулировката на Визията са ключови думи/изрази,
които подчертават съдържанието на Визията. Чрез тях се подчертават
ресурсите и потенциалите на общината и насоките за бъдещото ѝ развитие.
В новите условия, в очертаните в националните и регионални
стратегически документи перспективи пред регионалното развитие и на
пространственото планиране, Визията на общината следва да съдържа
следните ключови думи/изрази:
 Жизненост на общината.
 Добро място за живеене (Качествена жизнена среда).
 Местни ресурси.
 Малък и среден бизнес.
 Икономически и социален просперитет.
 Запазено биоразнообразие.
 Интегрираност в развитието.
В ОПР на община Кнежа 2014-2020, формулировката за Визия е
следната:
Община Кнежа - център на модерно селско стопанство с високо
квалифицирани кадри, с изградена съвременна инфраструктура, със
съхранено културно-историческо наследство и богат културен
живот, чиста околна среда и добър жизнен стандарт за своите
граждани.
В тази формулировка на Визията в действащия ОПР на община
Кнежа 2014-2020 се съдържат част от посочените ключови думи. Някои от
елементите на визията, заложена в
ОПР (2014-2020) не са напълно
реализирани, което налага те да се съдържат и в адаптираната към новите
условия формулировка на визията за програмния период 2021-2027 г.
В модифицираната версия на Визията в ПИРО – Кнежа 2021-2027,
която се базира на формулировката на сега действащия ОПР, се съдържат
следните принципни взаимоотношения:
 Общината – ползвателите на териториалните ресурси като
потенциал за развитие.
 Общината – желанията на хората, които я населяват.
 Общината - желанията на бизнеса за подобряване на потенциала
за развитие.
 Общината – съхранената природна среда в благо на хората.
В ПИРО – Кнежа 2021-2027 се предлага следната ВИЗИЯ, която леко
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модифицира Визията от ОПР -2014-2020 г.
Община
Кнежа
–
жизнена
и
хармонично
развита
самоуправляваща се териториална общност,
с ресурси и
потенциали за устойчиво, комплексно развитие на основата на
модерен аграрен сектор, и на традиционни промишлени
производства с подобрена селищна среда и съхранена природа,
привлекателно място за живеене и развитие на бизнес.
Така формулираната Визия за община Кнежа, кореспондира и
конкретизира (съобразно конкретните условия на община Кнежа) Визията
в
Интегрираната териториална стратегия за развитие на
Северозападния район 2021-2027 г.
4.3.

Приоритети и стратегически цели на ПИРО

В съответствие с изискванията на Методическите указания за
разработване и прилагане на ПИРО е възприет принципа приоритетите и
стратегическите цели на плана на община Кнежа – 2021-2027 г. да са в
определена симбиоза със стратегическите и планови документи от повисоките йерархични нива. По такъв начин се удовлетворява и изискването
формулираните цели и приоритети да отчитат целите и приоритетите,
заложени в стратегически и планови документи от по-високо йерархично ниво.
В случая това се отнася за „Интегрираната регионална стратегия за
пространствено развитие на Северозападния район за планиране“.
Същевременно се отчита и изискването
при формулиране на
приоритетите и целите на ПИРО да не се пренасят механично приоритетите
и целите на Интегрираната регионална стратегия на Северозападния район.
Корелацията изисква да се отчитат специфичните особености и оценките за
разполагаемите ресурси и потенциали на община Кнежа.
Реалистичността на приоритетите и целите, както и на
конкретизиращите ги мерки, изисква да се отчитат от една страна - базовото
състояние на социално-икономическия и инфраструктурен комплекс,
състоянието на околната среда и от друга - възможностите за осъществяване
на заложените положителни промени.
Общинската политика за развитие на община Кнежа в програмния
период 2021-2027 г. следва да е в унисон с политиките за развитие на
страната и на Северния Централен район, отразени в „Националната
програма за развитие на България – 2030“ и в „ Интегрираната регионална
стратегия за пространствено развитие на Северозападния район – 20212027 г.“. Това изисква да се отчитат заложените в тези документи приоритети,
които да бъдат трансформирани и в ПИРО – Кнежа 2021-2027.
Методическия подход за обвръзката на приоритетите и целите на двата
документа на регионалното развитие е илюстриран със следващата блоксхема (фиг.17).
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Фиг.17. МЕТОДИЧЕСКИЯ ПОДХОД ЗА ОБВРЪЗКАТА НА ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА
ДВАТА ДОКУМЕНТА НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ



Приоритети на ПИРО

В Интегрираната
регионална стратегия за пространствено
развитие на Северозападния район – 2021-2027 г.“ са формулирани три
приоритета:
ПРИОРИТЕТ 1:Ускоряване на растежа на регионалната
икономика.
 ПРИОРИТЕТ 2: Запазване и развитие на човешкия
капитал.
 ПРИОРИТЕТ 3: Териториална свързаност, устойчиво
развитие и намаляване на неравенствата.
Както личи от формулировките на приоритетите, заложени в
„Интегрираната регионална стратегия…..“ те са с по-общ характер. Това е
така, тъй като не е възможно формулировките им да отчитат специфичните
особености на отделните общини, включени в териториалния обхват на
региона. Поради тази причина приоритетите на Регионалната стратегия се
използват при формулиране на приоритетите в ПИРО като се отчитат
спецификите и потенциалите за развитие на отделните общини.
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При обосноваване на приоритетите на ПИРО се отчитат общите насоки
за развитие на община Кнежа. Изводите и констатираните проблеми в
досегашното развитие на отделните дейности и функционални системи се
използват при формулировките на стратегическите цели.
По препоръка на МРРБ се изисква в ПИРО да се отдели специално
внимание за развитие на туризма. В отговор на това в ПИРО – Кнежа 20212027, един от формулираните приоритети е в сферата на туризма.
В ПИРО – Кнежа 2021-2027 се предлагат 5 приоритета. Всеки от тях е
свързан с по няколко стратегически цели, а те от своя страна – с по няколко
по-конкретно формулирани мерки. В плана са включени следните пет
приоритета, формулирани както следва:
Приоритет 1: Балансиран, устойчив растеж чрез привличане на
свежи инвестиции за утвърждаване на водещите функции на
аграрния сектор и на преработващата промишленост, и
развитие на нови функции.
 Приоритет 2: Стимулиране на инвестиционни инициативи за
повишаване на конкурентноспособността общината.
 Приоритет 3: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване
на публичните услуги на населението.
 Приоритет 4: Опазване на природната и подобряване качествата
на селищната среда в съответствие със съвременните
урбанистични и екологични изисквания.
 Приоритет 5: Създаване на условия за по-добра свързаност и
намаляване на териториалните диспропорции.
Формулирането на първия приоритет отчита констатациите от
аналитичните проучвания и от SWOT анализа. Те показват, че местната
икономика е повлияна от развитието на традиционни за общината
производства значимост и свързани с тях допълващи икономически дейности,
изразявани в:
 Наличие на производства, обвързани с използване на качествените
поземлени ресурси, производствения опит в сферата на
растениевъдството и на машиностроенето, както и на потенциалите
за разширяване на икономическия профил на местната икономика.
 Наличие на високо квалифицирани кадри в сферата на аграрния
сектор и на електромашиностроенето, свързано с карната
промишленост и дефицит на такива в други икономически дейности
(туризъм).
 Слаба предприемаческа дейност към иновативни производства
извън традиционните икономически дейности.
За програмния период 2021-2027 г. следва да бъдат запазени
предимствата в икономическото развитие на общината. Същевременно
следва да се обърне внимание на възможностите за стимулиране на
предприемаческата
дейност
извън
селското
стопанство
и
електромашиностроенето и производството на изделия от химически
суровини. Това е и основание за формулиране на Приоритет 1, насочен към
постигане на балансиран и устойчив растеж. Изискванията за обективност и
реалистичност налагат да бъдат отчетени потенциалите на общината и
специфичните условия за реализацията на така формулирания приоритет.
Неизползвана ниша е развитието на някои форми на туризъм.
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Вторият приоритет е насочен към подобряване на инвестиционната
привлекателност на общината за подобряване на технологичната
характеристика на съществуващи икономически дейности. Второто
направление на приоритета е свързано с привличане на инвестиционен
интерес към някои иновативни производства с по-висока добавена стойност
като затваряне на цикъла „производство на суровина – готова, дълбочинна
продукция“ (например производство на царевица – производства на брашна,
грис, нишесте, масла и др.) и др.
Третият приоритет има насоченост към хората, които са човешкия
капитал на общината. Този приоритет е заложен и в действащия до 2020 г.
Общински план за развитие на община Кнежа 2014-2020 г. Акцентът в
разглеждания приоритет е в подкрепа на политиката на местните власти в
подобряване състоянието на публичните услуги в т.ч. и на тези с бюджетен
характер – образование, здравеопазване, социално подпомагане, култура,
спорт.
Четвъртият приоритет е свързан с необходимостта от съхраняване
на природния ресурс на общината и неговото разумно използване. Свързан е
с ограничаване до минимум на нарушенията на природната среда, повлияни
от стопанска дейност, базирана на използване на природни ресурси. Този
приоритет ще придобива още по-голяма значимост в условията на
протичащите климатични промени. Освен с чисто екологични измерения този
приоритет има отношение и към развитието на редица икономически
дейности, като екологичното земеделие, туризма и др. Подобряването на
някои елементи на селищната среда от гледна точка на екологическите
изисквания също е предмет на приоритет четири.
Петият приоритет е насочен към дефиниране на стратегически цели
за подобряване на разнообразните връзки (на само в транспортното
направление), което ще води до изпълване с качествени характеристики на
териториалната общност, регламентирана като община. По-добрата
свързаност ще има като резултат намаляване на териториалните различия
(диспропорции) между селската част на общината и общинския център.
Реализацията на петия приоритет в известна степен има отношение към
целите и мерките свързани с третия приоритет.
Нагледна представа за корелацията на стратегическите цели и
приоритети на ПИРО – Кнежа 2021-2027 г. с приоритетите и целите на
Интегрираната регионална стратегия за пространствено развитие на
Северозападния район за планиране дава таблица 26.

88

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА
Таблица 26. СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПИРО КНЕЖА С ПРИОРИТЕТИТЕ
НА ИНТЕГРИРАНАТА РЕГИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ НА СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РАЙОН

Интегрирана
регионалната
Цели и приоритети на ПИРО – стратегия
за
пространствено
Кнежа 2021-2027
развитие
на
Северозападен
район 2021-2027 г.

Приоритет 1: Балансиран, устойчив
растеж чрез привличане на свежи
инвестиции за
утвърждаване на
водещите и създаване на нови
функции – в сферата на аграрния
сектор,
преработващата
промишленост, и туризъм.
Приоритет
2: Стимулиране на
инвестиционни
инициативи
за
повишаване
на
конкурентноспособността
общината.
Приоритет
3:
Съхраняване
на
човешкия потенциал и подобряване
на
публичните
услуги
на
населението;
Приоритет
4:
Опазване
на
природната
и
подобряване
качествата на селищната среда в
съответствие със съвременните
урбанистични
и
екологични
изисквания;
Приоритет 5: Създаване на условия
за по-добра свързаност и намаляван
на териториалните диспропорции

ПРИОРИТЕТ 1:Ускоряване на
растежа на регионалната
икономика;

ПРИОРИТЕТ 2: Запазване и
развитие на човешкия капитал

ПРИОРИТЕТ 3:Териториална
свързаност,
устойчиво
развитие и намаляване на
неравенствата

 Стратегически цели
Формулираните
приоритети,
добиват
конкретизация
чрез
формулираните стратегически цели. Последните отчитат специфичните
условия в общината, поради което и тяхната формулировка има по-конкретен
характер. По всеки приоритет са обособени по няколко – от 2 до 4 специфични
цели.
Приоритет 1: Балансиран, устойчив растеж чрез привличане
на свежи инвестиции за утвърждаване на водещите функции на
аграрния сектор и на преработващата промишленост, и развитие на
нови функции се конкретизира с със следните стратегически цели.
 Стратегическа цел 1.1. Подкрепа на инициативи на бизнеса
за привличане на нови инвестиции (в т.ч. и от външни
източници)“.

89

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА





Стратегическа цел 1.2. „Подкрепа на предприемаческата
активност за създаване на нови иновативни малки и средни
предприятия“.
Стратегическа цел 1.3. „Развитие на конкурентни сектори,
базирани на местни ресурси“.

По приоритет 2 на ПИРО „Стимулиране на инвестиционни
инициативи за повишаване на конкурентноспособността на
общината“, стратегическите цели са формулирани по следния начин:
 Стратегическа цел 2.1 „Подобряване на инвестиционната
среда“
 Стратегическа цел 2.2. „Развитие на конкурентни сектори,
базирани на местни ресурси – биологично селско стопанство,
туризъм и др.;
 Стратегическа цел 2.3. Стимулиране на инвестиционен
интерес за развитие на туристическата инфраструктура;
 Стратегическа цел 2.4. Популяризиране на община Кнежа
като туристическа дестинация;
Приоритет 3 „Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване
на публичните услуги на населението“ и свързан със следните цели:
 Стратегическа цел 3.1. „Осигуряване на условия за равен
достъп до качествено образование и обучение “
 Стратегическа цел 3.2. „Придобиване на образователни и
професионални умения за пазара на труда“;
 Стратегическа цел 3.3. „Предоставяне качествени услуги по
здравеопазването, социалното подпомагане, културата и
спорта“.
Приоритет 4 на ПИРО „Опазване на природната и подобряване
качествата на селищната среда в съответствие със съвременните
урбанистични и екологични изисквания“, включва следните специфични
цели:
 Стратегическа цел 4.1. „Пестеливо използване на
природните ресурси“;
 Стратегическа цел 4.2. „Подобряване качествата на
селищната среда“
 Стратегическа цел 4.3 „Съхраняване на природния ресурс
чрез подобряване на екологичната инфраструктура“
Приоритет 5. „Създаване на условия за по-добра свързаност и
намаляван на териториалните диспропорции“ е конкретизиран със
следните стратегически цели:
 Стратегическа цел 5.1. „Подобряване на транспортната и
цифрова свързаност, развитие на електронните услуги и
достъпност“
 Стратегическа
цел
5.2.
„Подкрепа
за
балансирано
пространствено развитие“;
 Стратегическа цел 5.3 „Разширяване на междуобщинското
сътрудничество“
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 Мерки на ПИРО
Дейностите (проектните идеи, проектите, програмите и др.), които са
включени в Програмата за реализация на ПИРО са обединени в отделни
мерки. От всичките инструменти на Стратегията на ПИРО – Кнежа 2021-2027,
те са с най-висока конкретност. Съобразно възприетия методически подход,
всяка стратегическа цел включва няколко мерки.
Целият набор от мерки по отделните стратегически цели е включен в
Програмата за реализация на ПИРО.
Инструментите на Стратегията на ПИРО – Кнежа 2021-2027 са
представени в следната матрица(таблица 27):
Таблица 27. ИНСТРУМЕНТИТЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА ПИРО – КНЕЖА 2021-2027

П.1:Балансиранустойчив растеж чрез привличане на свежи инвестиции за
утвърждаване на водещите и развитие на нови функции - сферата на аграрния
сектор, преработващата промишленост и туризма

Приоритет

Стратегически цели (СЦ)

 СЦ 1.1. Подкрепа на инициативи на
бизнеса за привличане на нови
инвестиции (в т.ч. и от външни
източници)“

 СЦ
1.2.
„Подкрепа
на
предприемаческата активност за
създаване на нови иновативни
малки и средни предприятия“

 СЦ 1.3. „Развитие на конкурентни
сектори, базирани на местни
ресурси“

Мерки (М)
o М. 1.1.1:Стимулиране на
биоземеделието и
биоживотновъдството
o М. 1.1.2: Подобряване на
иригационната
инфраструктура на
земеделието
o М. 1.1.3. Инвестиции в
иновативни
производства
o М 1.2.1 Създаване,
промоциране и подкрепа
на местни иновационни
стратегии
o М 1.2.2. Разработване на
инвестиционен профил на
община Кнежа
o М.1.3.1:
Административна
и
логистична подкрепа на
местния микро и малък
бизнес
o М.1.3.2 Административна
подкрепа
за
новостартиращ
бизнес
инициативи;
o М.1.3.3.
Подкрепа
на
млади фермери
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 СЦ
2.1.
Подобряване
инвестиционната среда



на

СЦ 2.2. Развитие на устойчив
туризъм

o М.2.1. Изграждане на
бизнес и логистични
центрове
o М 2.2.1
Подпомагане
развитието на местния
туристически продукт и
маркетинг
на
дестинациите
o М 2.2.2. Развитие на
природни, исторически,
културни и други
атракции, свързани с
туризма
М.2.3.1. Подобряване
качествата на
съществуващата
туристическа
инфраструктура
o М.2.3.2. Изграждане на
нова туристическа
инфраструктура
o

 СЦ 2.3. Стимулиране на
инвестиционен интерес за
развитие на туристическата
инфраструктура

 СЦ 3.1. Осигуряване на условия за
равен
достъп
до
качествено
образование и обучение

 СЦ
3.2.
Придобиване
на
образователни и професионални
умения за пазара на труда“;

 СЦ 3.3. „Предоставяне качествени
услуги
по
здравеопазването,
социалното
подпомагане,
културата и спорта“.

o М.3.1.1.Създаване на
условия за максимален
обхват на лицата в
ученическа възраст в
образователната
система;
o 3.1.2.Подкрепа на
инициативи за
съвременни форми на
образователния процес
o М.3.2.1:
Повишаване
професионалните
умения
и
квалификацията
на
работната сила;
o М.3.2.2: Превенция на
отпадането от пазара
на труда;
o М.3.2.3. Адаптиране на
професионалното
образование
към
променящите се условия
на пазара на труда
o М.3.3.1. Подобряване на
достъпа на
населението до
здравеопазване
o М. 3.3.2. Развитие на
резидентните социални
услуги, съобразно
потребностите;
o М.3.3.3.Подобряване
качествата на
инфраструктурата на
образованието,
културата и спорта
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 СЦ 4.1. „Пестеливо използване на
природните ресурси“;

 СЦ 4.2. „Подобряване качествата
на селищната среда“

 СЦ 4.3 „Съхраняване на природния
ресурс
чрез
подобряване
на
екологичната инфраструктура“

 СЦ
5.1.
„Подобряване
на
транспортната
и
цифрова
свързаност,
развитие
на
електронните
услуги
и
достъпност“
 СЦ 5.2. „Подкрепа за балансирано
пространствено развитие“;
 СЦ
5.3
„Разширяване
междуобщинското
сътрудничество“

на

o Съхраняване на
наличните земеделски
земи;
o Строго прилагане на
екологичното
законодателство при
използване на
природните ресурси
o Актуализиране на
системата от
устройствени планове
с изискванията на ОУП
на общината;
o Подобряване
качествата на
публични пространства
в населените места;
o М. 4.3.1. Изграждане на
нова и реконструкция
на съществуваща ВиК
инфраструктура
o М. 4.3.2.Поддържане на
енергийната
инфраструктура
o М.4.3.3.Подобряване
управлението на
отпадъците
o М.4.3.4.Развитие на
енергоефективна
икономика
o М. 5.1.1.Подобряване
качествата на
общинската пътна
мрежа;
o М.5.1.2. Развитие на
електронни услуги
o М. 5.2.1. Формиране на
зони за въздействие и
подкрепа за тяхното
развитие
o М. 5.3.2.
Междуобщинско
сътрудничество за
решаване на проблеми
от общ интерес
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V.
ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗОНИ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ИНТЕГРИРАН
ПОДХОД (ПРИОРИТЕТНИ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ)
5.1.

Същност на приоритетните зони за въздействие

Както бе посочено, нов момент при изработване на ПИРО е появата на
териториално обособени зони, наречени „Приоритетни зони за въздействие“.
Това са части от територията на общината, развитието на които е свързано с
прилагане на интегриран подход. Същият се изразява в целево насочване на
инвестиции, за да се постигне развитието им и превръщането им в двигател
за устойчивото развитие на общината.
Идеята за появата на приоритетните зони за въздействие е, на базата
на изводите от аналитичните проучвания за състоянието на отделните
сектори и на възможностите за използване на ресурсите и потенциалите на
общината, да се откроят части от територията ѝ, към които да се насочат и
съсредоточат финансови ресурси за постигане на стратегическите цели и
задачи на ПИРО.
Благоприятен фактор за обективността при определяне на характера,
функциите и на териториалния обхват на приоритетните зони за въздействие
на територията на община Кнежа е наличието на приет Общ устройствен план
на общината. Влияние за това оказват и редица идеи, съдържащи се в
действащи стратегически документи на общината. Идеите за функционалната
характеристика и за териториалния обхват на приоритетните зони за
въздействие, освен от устройствените решения на Общия устройствен план,
се съдържат и проведеното анкетно проучване.
В Методическите указания за разработване и прилагане на планове
за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода 2021-2027 г. на
МРРБ, е заложено изискването в определените приоритетни зони за
въздействие да бъдат насочена значителна част от мерките, предвидени в
програмата за реализация на плана.
Зоната за прилагане на интегриран подход (идентифицирана още и
като зона за въздействие) се разглежда като обособена територия в
границите на общината, която е с определена функционална характеристика
допълнена с характеристики за състояние на физическата среда, социална
и/или етническа структура на населението и характер и структура на
основните фондове.
Определянето на териториалния обхват на приоритетните зони за
въздействие, освен от резултатите от аналитичните проучвания, представени
в синтезен вид в S W O T анализа се съобразява и с устройствените решения
заложени в Общия устройствен план на община Кнежа. Така се постига
изискването за реализация на водещия принцип за „единство на социалноикономическото и пространственото планиране“.
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5.2. Определяне на приоритетните зони за въздействие в ПИРО –
Кнежа -2021-2027
Подход при определянето на зони за въздействие в ПИРО – Кнежа
2021-2027 г. се основава на отчитането на редица фактори. Основните от тях
засягат части от територията на общината, които разполагат с:


неусвоени потенциали за развитие;



концентрация на определени функции (например в сферата на водещи
икономически
сектори,
специфичното
природоползване,
функции,свързани с човешкия жизнен цикъл и др.);



устройствени предпоставки за тяхното формиране и функциониране,
определени като специфични устройствени зони в приетия ОУП на
община Кнежа и др.

Предложенията за зони за въздействие в ПИРО – Кнежа 2021-2027,
отчитат изискванията на „Методическите указания за разработване и
прилагане на планове за интегрирано развитие на община (ПИРО) за периода
2021-2027 г.“ за следните два вида:


градски зони за въздействие;



други зони за въздействие (със специфични характеристики).
 Градска зона за въздействие (Общински център)

Липсата на Интегриран план за градско възстановяване и развитие
(ИПГВР) на гр. Кнежа е основание да се предложи една градска зона за
въздействие. Поради това, че гр. Кнежа, попада в категорията на много
малките градове и е с подчертано компактен характер, предложението е
цялата територия на града да бъде определена като градска зона за
въздействие.
Към градската зона за въздействие е обособена и една подзона с
икономически характер, с функции в сферата на земеделието.
 Зони за въздействие със специфични характеристики
Вторият тип зони за въздействие, които са със специфични
характеристики са свързани със стимулирано развитие на функцията за
рекреация и отдих и специфични форми на туризъм (покриваща се с
териториалния обхват на лесопарк „Гергана“, както и на трета зона,
включваща селата на общината.
Предложенията са в обхвата на ПИРО Кнежа 2021-2027 да бъдат
обособени следните две зони, определени на функционален признак:
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Зона за развитие на рекреация и отдих и специфични форми на
туризъм (Зона 2).



Зона за комплексно развитие на 3-те села на общината (Зона
3).

Фиг.18. ПРИОРИТЕТНИТЕ ЗОНИ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
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5.3.

Териториален обхват на зоните за въздействие

Определените 3 зони, от които едната е с подзона, включват различни
части от територията на община Кнежа. Те са с различен териториален
обхват. Това личи и от фиг.18.
Градската зона (Общински център), както бе посочено, включва
територията на целия град Кнежа. Във функционално отношение, тя е с
подчертан комплексен характер и има отношение към развитието на
общинския център. Функциите на гр. Кнежа в сферата на икономиката,
социалните бюджетни и други услуги, на местното самоуправление,
обитаването и др. го отличават като водещ селищен център в общината. В
това отношение гр. Кнежа се явява и като основен притегателен център на
инвестиционния капитал в границите на общината. Това е и основният фактор
за това
немалка част от проектните идеи по редица мерки да са
териториално ориентирани към гр.Кнежа, т.е. към градската зона за
въздействие.
Към Градската зона за въздействие е обособена и подзона, която е
формирана на функционален признак – развитие на съвременно, научно
високотехнологично земеделско производство.
Териториалния обхват на разглежданата зона и подзона е отразен на
фиг.18.
Зоната за развитие на рекреация, отдих и специфични форми на
туризъм включва лесопарк „Гергана“. Основанията за обособяване на тази
зона са че лесопаркът е утвърдено място за отдих, за „уикенд отдих“
(седмичен отдих) на населението от гр. Кнежа. В обхвата на парка (общо 546
декара) е и обособения зоокът с изградени 28 сгради, пригодени за обитаване
на различни животни.
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Фиг. 19.СПОРТ И РЕКРЕАЦИЯ
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Идеята за обособяване на тази функционална зона за въздействие е
функциите ѝ свързани основно с отдиха да бъдат разширени и с някои
специфични форми на туризъм (познавателен и еко туризъм). Тази зона,
рекламирана по подходящ начин ще допринесе за популяризиране на
общината като регионална туристическа дестинация. Териториалният обхват
на разглежданата зона и подзона е отразен на фиг.18.
Индикативния списък за зона 1 е отразен в таблица 28, която е извадка от
Приложение 1 (Индикативен списък с описание на предвидените мерки
и дейности)
Таблица 28. ПРОЕКТНИ ИДЕИ НАСОЧЕНИ КЪМ ЗОНА 1

Приоритет

Мярка

Дейност/проектна идея*

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Източник на
финансиране

П.1:Балансиран устойчив растеж чрез привличане на свежи инвестиции за утвърждаване
на водещите и развитие на нови функции - сферата на аграрния сектор, преработващата
промишленост и туризма
СЦ 1.1. Подкрепа на инициативи на бизнеса за привличане на нови инвестиции (в т.ч. и от
външни източници)

П. 1

М. 1.1.1:Стимулиране на биоземеделието и биоживотновъдството

1.1.1.1.Обособяване/модернизация
на щандове за местно
производство и биологични
продукти в общинския пазар в гр.
Кнежа

30,0

ОБ

1.3.3.1. Стартова помощ за млад
земеделски производител
(отглеждане на био зеленчукови
култури в землището на гр. Кнежа)

24,4

ПРСР

П. 2

М.
2.2.4

2.2.4. 3. Създаване на виртуален
общински туристически
информационен център

40,0

ПРСР/Турист.
Бизнес

П. 3

М.
3.3.3

3.3.3.3. Изграждане на
многофункционален спортен
комплекс в гр. Кнежа

450,0

ПРСР

П. 3

М.
3.3.3

3.3.3.4. Вътрешен ремонт на МБАЛ
„Кнежа” ЕООД;

300,0

ПРСР/ОБ

П. 1

М.1.1.1

П. 1
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П. 3

М.
3.3.3

3.3.3.9.Ремонт на Общински
исторически музей и прилежащите
му сгради и пространства

160,0

П. 3

М.
3.3.3

3.3.3.12. Ремонт на физкултурен
салон в ПГЗ „Стефан Цанов”,
гр.Кнежа;

100,0

ПРСР

П. 3

М.
3.3.3

3.3.3.13. Изграждане на
физкултурен салон в СУ „Неофит
Рилски”, гр.Кнежа

300,0

ПРСР

П. 3

М.
3.3.3

3.3.3.16. Ремонт и подобряване на
материалната база на градски
стадион в гр.Кнежа

350,0

ПРСР

Приоритет 4: Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в
съответствие със съвременните урбанистични изисквания

П. 4

М.
4.2.2

4.2.2.4. Рехаблитация на улични
настилки и тротоари в гр. Кнежа

500,0

ОБ/РБ/ПРСР

П. 4

М.
4.2.2

4.2.2.6. Ремонт и реконструкция на
общинския пазар в гр. Кнежа

230,0

ЕФ/ОБ

П. 4

М.
4.2.2

4.2.2.9.Осигуряване на достъпна
среда в сградата на общинска
администрация Кнежа /пристройка
за асансьор/

80,0

ОБ

П. 4

Стратегическа цел 4.3 „Съхраняване на природния ресурс чрез
подобряване на екологичната инфраструктура“

П. 4

Мярка. 4.3.1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК
инфраструктура

П. 4

М.
4.3.1

4.3.1.1. Разширяване и
рехабилитация на ВиК мрежата в
гр. Кнежа

600,0

ПРСР

П. 4

М.
4.3.2

4.3.2.6. Подобряване на
енергийната ефективност и ремонт
на ученическо общежитие на ПГЗ
„Стефан Цанов”, гр.Кнежа

350,0

ПРСР

П. 4

М.
4.3.2

4.3.2.7. Подобряване на
енергийната ефективност на
територията на община Кнежа
чрез обновяване на системата за

150,0

ОБ/привлечен
външен ресурс/ЕФ
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улично осветление в град Кнежа

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

М.
4.3.2

4.3.2.9. Цялостен ремонт, мерки за
ЕЕ, оборудване и обзавеждане на
ДГ „Мечо Пух”, гр.Кнежа

360,0

ПРСР

М.
4.3.2

4.3.2.10.Прилагане на мерки за
енергийна ефективност на
помощна сграда и Корпус 4 –
физкултурен салон към Стара
гимназия –училище „Кнежица”, гр.
Кнежа

250,0

ПРСР

Мярка 4.3.3.Подобряване управлението на отпадъците

М.
4.3.3

4.3.3.2. Изграждане на площадка
за строителни отпадъци в
землищdта на гр. Кнежа

100,0

ОПОС

Индикативният списък на проектните идеи по зона 2 е представен в таблица
29, която е извадка от Приложение 1 (Индикативен списък с описание на
предвидените мерки и дейности)
Таблица 29. ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ИДЕИ В ЗОНА 2
Приоритет

Мярка

Дейност/проектна идея*

Индикативен
бюджет (хил. лв.)

Източник на
финансиране

П.1:Балансиран устойчив растеж чрез привличане на свежи инвестиции за утвърждаване
на водещите и развитие на нови функции - сферата на аграрния сектор, преработващата
промишленост и туризма
СЦ 1.1. Подкрепа на инициативи на бизнеса за привличане на нови инвестиции (в т.ч. и от
външни източници)
СЦ 2.2. Развитие на устойчив туризъм

П. 2

П. 2

М. 2.2.2. Развитие на природни, исторически, културни и други атракции,
свързани с туризма

М.
2.2.2

2.2.2.2. Подобряване на
качествата на
туристическия ресурс с
природен, исторически и
културен характер

300,0/

ПРСР
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Приоритет 3: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на
населението
П. 3

Мярка.3.1.1.Създаване на условия за максимален обхват на лицата в
ученическа възраст в образователната система
Мека
мярка
3.1.2

3.1.2.3.Зелено училище в
лесопарк „Гергана”;

50,0

ОП
"Наука и
образование"

П. 3

Мярка 3.3.3.Подобряване качествата на инфраструктурата на
образованието, културата и спорта

П. 3

Мека
мярка
3.3.3

3.3.3.8. Ремонт на
спортна площадка и
обособяване на игрище
за тенис на корт - гр.
Кнежа

150,0

ПРСР/ОБ

П. 5

М.
5.1.1

5.1.1.6.Изграждане на
нови местни пътища до
туристически
забележителнисти….

120,0

ОБ

Третата зона – Зона за комплексно развитие на 3-те села е
обособена в южната част на общината и включва 3 села (Бреница, Лазарово и
Еница) заедно с техните землища. Тя е свързана с целево подпомагане за
комплексното развитие на 3 села. Идеята за нейната поява е да се създадат
условия за намаляване на диспропорцията „център – периферия“ в рамките
на общината. Освен подобряване на социалната и на селищната среда се
цели да се използва по-ефективно и разполагаемия поземлен ресурс за
икономическото развитие на зоната. Териториалният обхват на тази зона е
показан на фиг.18.
Предлаганите интервенции за насищане на отделните зони за въздействие
включват редица проектни идеи, чиято реализация ще допринесе за попълното усвояване на наличните ресурси на територията на общината и
постигане на ефекта за интегрирано, комплексно използване на природния
потенциал и развитие на социално-икономическия и инфраструктурния
комплекс на община Кнежа. Конкретните проектни идеи с индикативния
финансов ресурс за всяка от предлаганите 3 зони за въздействие са отразени
в Приложение 1 към Програмата за реализация на ПИРО – Кнежа 2021-2027
(Виж Приложение 1). Индикативният списък с проектни идеи за зона 3 е
отразен в таблица 30, която е извадка от Приложение 1 (Индикативен
списък с описание на предвидените мерки и дейности).
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Таблица 30. ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ И
ДЕЙНОСТИ В ЗОНА 3

Приоритет

Мярка

Дейност/проектна идея*

Индикативен
бюджет (хил.
лв.)

Източник на
финансиране

П.1:Балансиран устойчив растеж чрез привличане на свежи инвестиции за утвърждаване
на водещите и развитие на нови функции - сферата на аграрния сектор, преработващата
промишленост и туризма
П. 1

М. 1.1.1. Стимулиране на биоземеделието и биоживотновъдството
1.1.1.3. Реновиране на
пазара за селскостопанска
продукция в селата на
общината

П. 1

М.1.1.1

П. 1

М.1.3.2. Административна подкрепа за новостартиращи бизнес
инициативи

П. 1

М.1.3.3

1.3.3.4. Развитие на
стопанство на млад фермер
(фирма за кози в с.
Лазарово)

ОБ

40,0

ПРСР

48,9

Приоритет 2. Стимулиране на инвестиционни инициативи за повишаване на
конкурентноспособността общината
Мярка 3.3.3.Подобряване качествата на инфраструктурата на
образованието, културата и спорта

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

М. 3.3.3

3.3.3.6. Изграждане на
открити спортни площадки с
изкуствена настилка в
селата Еница и Бреница

100,0

ПРСР/ОБ

М. 3.3.3

3.3.3.10. Основен ремонт и
обновяване на православен
храм „Света Троица“ в гр.
Кнежа

200,0

ДБ/ПРСР

М. 3.3.3

3.3.3.11. Основен ремонт и
обновяване на православен
храм „Свето Възнесение“ в с.
Бреница

150,0

ДБ/ПРСР

М. 3.3.3

3.3.3.14. Основен ремонт и
обновяване на православен
храм „Свети Атанасий“ в с
Еница

150,0

ДБ/ПРСР
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П. 3

М.
3.3.3

3.3.3.15. Основен ремонт,
обзавеждане и оборудване
на Основно училище „Христо
Ботев” в с.Бреница

ПРСР

450,0

Приоритет 4: Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в
съответствие със съвременните урбанистични изисквания
П. 4

Мярка. 4.3.1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК
инфраструктура

П. 4

М.4.3.1

4.3.1.1. Разширяване и
рехабилитация на ВиК
мрежата в с. Бреница

150,0

ПРСР

П. 4

М.4.3.1

4.3.1.1. Разширяване и
рехабилитация на ВиК
мрежата в с.Еница

80,0

ПРСР

П. 4

М. 4.3.1

4.3.1.1. Разширяване и
рехабилитация на ВиК
мрежата в с.Лазарово

60,0

ПРСР

П. 4

М ярка. 4.3.2.Поддържане на енергийната инфраструктура

П. 4

П. 4

П. 4

4.3.2.4. Изработване на
доклад за енергийно
обследване на уличното
осветление в населените
места на общината

10,0

ОБ

М. 4.3.2

4.3.2.5. Реализация на
проект за енергоефективно
улично осветление в
населените места в
общината

100,0

ОБ/привлечен външен
ресурс/ЕФ

М. 4.3.2

4.3.2.8.Проект за въвеждане
на мерки за ЕЕ в сградата на
ДГ „Лиляна Димитрова“,
с.Еница

200,0

ПРСР

Мека
мярка
4.3.2
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VI. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО
6.1.

Прилагане на интегриран подход в Програмата за реализация

Програмата за реализация е с оперативен характер. Нейното
изпълнение е във фокуса и отговорностите на местните власти (Общинския
съвет, Кмета на общината и Общинската администрация) и на останалите
партньори. Изпълнението на приоритетите, целите, мерките и дейностите
(проектните идеи/проекти), заложени в Програмата за реализация ще се
отчита с Годишните доклади и с Междинната и Последващата оценка.
Програмата за реализация на ПИРО на община Кнежа
е със
средносрочен – 7 годишен - характер. Тя е отворена и в нея могат да бъдат
правени промени, които се обосновават с Годишните доклади и с Междинната
оценка за изпълнението на ПИРО. В тази връзка е възможно след приемането
на ПИРО от Общински съвет, когато общината има готовност с друг проект,
който не е включен в Програмата за реализация, той да бъде добавен покъсно. Това става чрез актуализация на програмата за реализация на плана
Интегрираният подход, прилаган при разработване на ПИРО – Кнежа
2021-2027 в частта Програма за реализация се изразява в прилагането на
различни по своя характер интервенции в рамките на отделните приоритети
на плана. Така по всеки от приоритетите на плана са включени мерки от
различни сектори, които в своята съвкупност постигат комплексен ефект,
насочен към устойчивото развитие на общината. Резултатът от това е
постигане на синергичен ефект. Същността му се изразява в това,
изпълнението на всеки от приоритетите на плана да води до генериране на
общ кумулативен ефект върху устойчивото развитие на общината. Подходът
за прилагане на
принципите за интегрирано, комплексно развитие на
общината, широко се използва и в Програмата за реализация на плана.
Същността на така представеният подход, приложен при разработване
на Програмната част на ПИРО се изразява в съблюдаване на изискването
мерките и дейностите, отнесени към всеки от петте формулирани приоритета
да бъдат насочени към решаване на комплекс от проблеми не само в
отделните сектори, а във всички основни направления на развитието. Така се
осигурява и изпълнението на предварително поставената задача за устойчива
развитие на общината.
Изискването за прилагане на интегриран подход на първо място, е
отразено при всеки от петте формулирани приоритета, съдържащи се в
Стратегическата част на ПИРО – Кнежа 2021-2027. На второ място, този
подход е използван при отчитане на принципа за интегрираност и за
комплексното развитие на всяка от определените зони за целенасочено
въздействие.
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Приложението на този подход най-добре е изразено с формулировките
както на приоритетите на плана, така и на съдържащите се в тях мерки.
Като примери за интегриран подход могат да бъдат посочени зоните за
целенасочено подпомагане. В тях са предвидени мерки, съдържащи широк
кръг от проектни идеи – в сектора на благоустройството на средата, на
икономиката, на социалната сфера.
6.2.

Основни инструменти на Програмата за реализация

Както бе отбелязано, процесът на изпълнение на ПИРО – Кнежа 20212027 в систематизиран вид е представен в отделен раздел на плана с
название – „Програма за реализация“ Като елемент на ПИРО Програмата за
реализация включва определени инструменти, характерни за програмните
документи.
В съответствие с цитираните многократно Методически указания за
изработване на плана, основните инструменти на Програмата за реализация
на ПИРО – Кнежа 2021-2027 са:


Индикативен списък на проектните идеи и проектите, които
проектна готовност.



Индикативна финансова таблица.

са с

Предлаганите проектни идеи/проекти, съдържащи се в Индикативния
списък са структурирани по:


Формулираните приоритети на плана.



Мерките, съдържащи се в отделните приоритети.

Основните структурни елементи на програмата са мерките и проектните
идеи по съдържащи се в 5-те приоритета на плана. В тях са включени
дейности, обединени по функционален признак. Така се постига една от
задачите на плана за решаване на проблеми на отделните сектори. На второ
място, проектните идеи са и териториално ориентирани – по населени места
и по зони за целенасочено въздействие.
Съгласно одобрените Методически указания за изработване на ПИРО,
индикативната финансова рамка включва двата основни инструмента на
Програмата за реализация – Индикативния списък на проектните идеи и
Индикативната финансова таблица. В плана те са представени като две
отделни приложения (Виж Приложение 1, Приложение 2).
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 Индикативен списък с приоритети, цели, мерки и дейности.
В Индикативния списък са включени и проектни идеи/проекти, които са
с приоритетен характер. Условията за значимост и неотложност на тези
проекти и проектни идеи са:

• Подчертана значимост на проекта за развитието на общината,
свързана с решаване на проблеми, които не търпят отлагане
във времето.

• Степента

на проектна готовност (наличие на идеен или
работен проект).

• Осигурен целеви финансов ресурс за реализацията на
съответния проект или проектна идея.
Проектните идеи и конкретните проекти, отнасящи се за определените
3 зони за целенасочено въздействие – Зона Център (с подзона Икономическа
зона за земеделски и свързани със земеделието промишлени дейности),
Зона за рекреация и туризъм „Лесопарк Гергана“ и в Зоната, за устойчиво
развитие на съставните села са маркирани в Индикативния списък чрез
териториалната им насоченост към съответната зона за въздействие.
С предвидения финансов ресурс, по отделните приоритети и
съдържащите се в тях мерки, се определят и финансовия, административен
и кадрови ресурс на поетите ангажименти по реализацията на ПИРО.
Реализацията на дейностите (мерките и проектните идеи и проекти) е
конкретизирана с отговорностите на ангажираните участници (партньори) –
структурни звена на Общинската администрация, оператори на публични
услуги (ВиК, електроразпределително дружество), частен бизнес и др.
Естествено е, водещи отговорности по изпълнението на ПИРО да имат
Общинския съвет, Кмета и Общинската администрация.
Следва да се има предвид, че общата сума на посочените финансови
ресурси, включително по отделните приоритети, е индикативна и може да
претърпи корекции в зависимост от възприетите подходи и степента на
изпълнение
на
приоритетите,
промените
в
пазарните
условия,
необходимостта от гъвкаво управление и оптимизиране на предвидените
средства чрез преразпределение между отделните приоритети на базата на
аргументирани промени в предвидените мерки и проекти. Механизма за това
да се случи е определен чрез актуализация на ПИРО.
В Индикативния списък преобладават проектните идеи, а по-малко на
брой са конкретните проекти. Това е разбираемо, тъй като ПИРО е
разработен в началото на програмния период. С влизането в действие на

107

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

ПИРО, ще се пристъпи към разработването на самите проекти, които
корелират със заложените в плана проектни идеи.
Важна особеност във формулировката на проектните идеи е това, че
същите се представят в по-обобщени формулировки.. Това е направено с цел
в тази формулировка да се представят в по-конкретен вид самото
наименование на конкретния проект.
При определяне на Индикативната стойност на предлаганите Проектни
идеи са използвани стойностите на проекти – аналози, които са финансирани
в програмния период 2014-2020 г. Размерът на финансовия ресурс е
индикативен, а неговата конкретна величина ще се определи с
разработването на самия проект.
При някои от предлаганите проектни идеи, свързани с мерки в сферата
на образованието са предложени финансови параметри, базирани на
средствата по линия на делегираните бюджети в образованието, определени
за учебната 2019/2020 г. Също така се включват и проекти, финансирани чрез
ежегодните Целеви субсидии от Централния бюджет.
 Индикативна финансова таблица
Това е другият важен инструмент на Програмата за реализация на
ПИРО-Кнежа 2021-2027. Основното предназначение на индикативната
финансова таблица е да се представят предварителни, ориентировъчни
разчети за необходимия финансов ресурс за отделните приоритети на ПИРО.
В структурата на индикативната финансова таблица се съдържат и основните
източници на финансиране.
Общият индикативен финансов ресурс и източниците за финансиране
на ПИРО представени по приоритети определят съдържанието на
Индикативната финансова таблица. Това е вторият основен инструмент на
Програмата за реализация на ПИРО на община Кнежа, представен под
формата на таблица. База за нейното съставяне е Индикативния списък на
приоритетите, целите, мерките и дейностите.
Финансовият ресурс, включен в Индикативната финансова таблица на
ПИРО – Кнежа се генерира от всички финансови ресурси (собствени и
привлечени). По своят характер те са основно за инвестиции, но и има и
такива, които нямат инвестиционен характер. Същите са идентифицирани
като меки мерки.
Макар и да не са с инвестиционен характер, меките мерки имат
отношение към стратегическите инструменти на плана – приоритетите,
мерките и др. Те създават условия (основно институционални) за реализация
на същите. Насочени са към изработване и приемане на стратегии, програми,
планове и др. Те включват и мерки (с подчертано нефинансов характер),
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свързани с безвъзмездно подпомагане от страна на структури на Общинската
администрация на конкретните бенефициенти при подготовка на проектите.
Важно е да се уточни, че чрез някои от меките мерки, включващи
стратегически и програмни документи се определят политиките на местните
власти (в лицето на Общинския съвет, Кмета и Общинската администрация)
за реализиране на приоритетите, стратегическите цели и мерките, заложени в
ПИРО.
 Индикативен списък на мерки и дейности (проектни
идеи/проекти)
Основните източници на финансиране на Програмата за реализация на
ПИРО – Кнежа -2021-2027 са същите, които действаха и в програмния период
2014-2020 г., а именно:

 Средства от Общинския бюджет (собствен финансов ресурс),
допълнен с привлечен финансов ресурс по действащите в
програмния период 2021-2027 г. Оперативни програми.

 Оперативни програми на ЕС.
 Средства от Държавния бюджет.
 Бюджетите на отделни министерства.
 Други източници, в т.ч. и собствени средства на проекти с
частно финансиране.
Индикативната
финансова
таблица,
както
се
разбира
от
наименованието ѝ е представена в таблична форма. Същата е включена
като отделно приложение на ПИРО – Кнежа 2021-2027 (Виж т.IX в документа).
В нея
е представен
общия финансов ресурс (с инвестиционен и
неинвестиционен характер) за реализация на мерките по трите формулирани
приоритета на плана. База за разработване на Индикативната финансова
таблица е Индикативния списък на предлаганите проектни идеи и готови
проекти.
При финансиране на проекти с привлечени външни донори, е
предвидено съфинансиране със собствени средства от страна на община
Кнежа и от страна на частни бенефициенти в размер на 20 – 25% от цялото
финансиране на отделния проект.
За реализиране на всички проектни идеи и проекти, по четирите
приоритета и включените в тях мерки индикативния финансов ресурс за целия
програмен период възлиза на 21425 хил. лв. Предвидено е, основната част
от тях да бъдат средства от ЕС - общо 12950 хил. лв., или 60,4% от целия
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индикативен финансов ресурс. Собственият финансов ресурс от общинския
бюджет е 2775 хил. лв. (13,0%), а от Републиканския бюджет – 5300 хил.
лв.(24,7%), основно по линия на целевите субсидии. По-ограничен е
финансовият ресурс, заложен в Индикативната финансова таблица (400 хил.
лв., или 1,9%) се очаква да бъде осигурен от други източници.
По приоритети на ПИРО – Кнежа 2021-2027 с най-голям размер са
средствата по Приоритет „Опазване на природната среда и подобряване
качествата на селищната среда в съответствие със съвременните
екологични и урбанистични изисквания Те са свързани с проектни идеи
насочени към висококапиталоемки дейности – изграждане на канализационни
мрежи,
реконструкция
и
разширяване
на
водопроводни
мрежи,
енергоефективни дейности и др. (Виж Приложение 1 и Приложение 2).
6.3.

Програма за развитие на туризма

Включването в структурата на ПИРО на нов елемент – Програма за
развитие на туризма – е по препоръка на МРРБ. Тя произтича от чл.11 от
Закона за туризма (Изм. ДВ бр. 17 от 2020 г.), съгласно който в провежданата
политика от Общинския съвет и Общинската администрация през програмния
период 2021-2027 г. следва да бъде конкретизирана с целево разработена
„Общинска програма за развитие на туризма“.
В ПИРО Кнежа - 2021-2027 се съдържат само основните насоки за
развитие на туризма. Секторна програма за развитие на туризма, като
програмен документ на община Кнежа, следва да бъде разработена след
приемане на ПИРО. В настоящия планов документ (ПИРО Кнежа – 2021-2027)
се предлагат идеи за структурата и съдържанието на бъдещата програма за
развитие на туризма. Те следва да намерят място в конкретно разработена
бъдеща „Общинска програма за развитие на община Кнежа“. Основен
изпълнител следва да бъде общината с участието на представители на
туристическия бранш.
От аналитичната част на ПИРО – Кнежа 2021-2027 се констатира, че
общината не разполага с достатъчно на брой и с добри качества туристически
ресурси с природен характер. Не са много и туристическите ресурси с
антропогенен характер. Така при ограничена ресурсна база за развитие на
туристически функции, при много слаба разпознаваемост на общината като
туристическа дестинация, е трудно да се предложи работеща Програма за
развитие на туризма в община Кнежа, преди да бъдат изяснени обективните
възможности за развитие на устойчив туризъм.
Независимо от тази констатация, следва да се създадат предпоставки
за използване на ограничените туристически ресурси за развитие на
туристическата функция и на функцията отдих и рекреация на населението на
общината. За целта е важно в тази част на ПИРО да бъдат очертани някои от
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тези възможности за развитие на подходящи форми на туризъм (съобразно
разполагаемите местни туристически ресурси).
Друга от възможните насоки е да се използват формите на
междуобщинското сътрудничество в сферата на туризма. Тъй като и
съседните общини не разполагат със значими и много качествени
туристически ресурси, пътят е за коопериране, с цел подобряване на
привлекателността на групата от съседни общини за привличане на
туристически интерес.
Основанията за
необходимостта от подробни проучвания на
възможностите за развитие на туризма в общината, които да бъдат отчетени
при разработване на Общинската програма за развитие на туризма, са
следните:

• Ограничените туристически ресурси, с които разполага общината, са
един от задържащите фактори за
туристическата функция в община Кнежа.

слабото

представяне

на

• Туристическия бранш е слабо развита дейност, което е видно от
участието му в местната икономика.

• Инвестиции за развитие на туристическата инфраструктура са
ограничени, поради което наличната леглова база в местата за
настаняване разполага с малко легла, разкрити в обекти с ниска
категория.

• Политиката за развитието на туризма има периферно място в
политиката на местните
власти за комплексното социалноикономическо и инфраструктурно развитие на община Кнежа.
Независимо от посочените ограничители за развитието на устойчив
туризъм, следва да бъдат създадени условия за пълноценно използване на
наличните (макар и ограничени) туристически ресурси. Обективността налага
да се приеме тезата, че туризма няма да бъде водеща икономическа дейност,
а ще допълва останалите дейности, които ще формират бъдещия облик на
местната икономика.
Развитието на туризма, макар и като съпътстваща икономическа
дейност, следва да бъде една от целите на политиката за устойчивото,
комплексно развитие на общината. Тази задача изисква стимулиране на
туристическия бранш, неговото укрепване и участието му като основен
партньор за развитие на туризма. И едни от приоритетните задачи в това
отношение са:
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• Легитимиране

на туристическия
общинската администрация.

бранш

като

партньор

на

• Разработване на Общинска програма за развитие на туризма.
Основните цели на бъдещата Общинската програма за развитие на
туризма в община Кнежа могат да бъдат:


Преглед и оценка на разполагаемите туристически ресурса на община
Кнежа , в т.ч. такива с природен и с антропогенен характер.



Анализ на състоянието
туризма в общината.



Социализация
историческите
интерес.



Потенциали на общината за развитие на специфични форми на
туризъм:

и насоки за по-нататъшното развитие на

и
активен маркетинг на
значими културноактиви и събития, представляващи туристически

o Селски туризъм.
o Познавателен туризъм.
o Културен туризъм.
o Спортно-риболовен туризъм и др.


Развитие на туристическата инфраструктура в обхвата на:
o

Нови, с висока качество, места за настаняване.

o

Атракции, свързани с развитието на туризма (събори, местни
празници, запазени автентични обичаи, фолклор и др.).

o

Съпътстваща развитието на туризма инфраструктура – в т.ч.
пътища до туристически обекти, еко - и туристически пътеки и
др.

o

Виртуален туристически информационен център и др.

o

Организиране на други събития и мероприятия с местно и
регионално значение, които допринасят за развитието на
туризма.

o

Рекламиране на туристическия продукт на общината,
включително участие на туристически борси и изложения.

112

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

o

Междуобщинско сътрудничество със съседни общини в
сферата на туризма и др. Партньорството със съседни
общини за разработване на общи туристически маршрути,
обща реклама и изпълнение на проекти за устойчив туризъм.

Фиг. 20. ТУРИЗЪМ
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Въпреки слабото развитие на туристическата функция на община
Кнежа, има идеи за развитие на туризма в общината, които са заложени в
някои програмни документи на общината Така например,
един от
приоритетите, заложени в приетата Програма за управление на община
Кнежа – мандат 2019-2023 г. е „Опазване и надграждане на природното и
културно-историческото наследство“ . Именно някои от природните
ресурси и обекти и събития свързани с културно-историческото наследство са
и ресурс за развитие на познавателен, еко и културен туризъм.
В Програмата за развитие на туризма, освен проекти и проектни идеи с
инвестиционен характер се предвиждат и меки мерки, свързани с
организиране на събития и мероприятия с местно значение, реклама на
туристическия продукт на общината, включително участие на туристически
борси и изложения и др.
В нея следва да бъдат включени конкретни проекти, включващи
мероприятия и дейности за:
 изграждане и поддържане на инфраструктурата, обслужваща
туризма на територията на общината, включително местните
пътища до туристически обекти;
 изграждане и функциониране на общински туристически
информационни центрове и организация на информационното
обслужване на туристите.
В един от приоритетите на ПИРО – Кнежа 2021-2027 (Приоритет 2
„Стимулиране
на
инвестиционни инициативи за
повишаване
на
конкурентноспособността на общината“) е формулирана Специфична цел 2.2.
„Развитие на устойчив туризъм“, включваща три мерки:


Мярка
2.2.1.Подпомагане
развитието
на
местния
туристически продукт и маркетинг на дестинациите.



Мярка 2.2.2. Развитие на природни, исторически, културни и
други атракции, свързани с туризма.



Мярка 2.2.3. Подобряване качествата на съществуващата
туристическа инфраструктура.

Проектни идеи има и по Специфична цел 5.2. „Разширяване на
междуобщинското сътрудничество“ от приоритет 5.
Конкретните мерки и дейностите, включени в тях са намерили място в
Индикативния списък с приоритети, специфични цели, мерки и дейности
(проектни идеи) представени в Приложение 1 на ПИРО. Същите са отразени в
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таблица 31, която е извадка от Приложение 1 (Индикативен списък с
описание на предвидените мерки и дейности).
Таблица 31. ПРОЕКТНИ ИДЕИ, СВЪРЗАНИ С РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА В ОБЩИНА КНЕЖА
Приоритет

Мярка

Проектна идея

Приоритет 2 „Стимулиране на инвестиционни инициативи за повишаване на
конкурентноспособността на общината“
Специфична цел 2.2. „Развитие на устойчив туризъм“
Приоритет 2

М. 2.2.1. Подпомагане развитието на местния туристически продукт и
маркетинг на дестинациите

Приоритет 2

Мека мярка 2.2.1

2.2.1.1. Разработване на общинска стратегия/програма за
развитие на туризма

Приоритет 2

Мека мярка 2.2.2

2.2.1.3. Участие на община Кнежа в регионални
туристически изяви

Приоритет 2

М 2.2.2. Развитие на природни, исторически, културни и други
атракции, свързани с туризма

Мека мярка 2.2.2

2.2.2.1. Определяне на природните и на историческите
обекти, и културните атракции, представляващи
туристически интерес

Мярка 2.2.2

2.2.2.2. Подобряване на качествата на туристическия
ресурс с природен, исторически и културен характер

Приоритет 2

Приоритет 2
Приоритет 2

М.2.2.3. Подобряване качествата на съществуващата туристическа
инфраструктура
Мярка 2.2.3

2.2.3.1.Повишаване категорията на съществуващи места
за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Приоритет 2

Мярка 2.2.3

2.2.3.2. Подобряване физическите качества на обекти на
културно-историческото наследство

Приоритет 2

М.2.2.4. Изграждане на нова туристическа инфраструктура

Приоритет 2

Мярка 2.2.4

2.2.4.1. Реконструкция и обновяване на съществуващ
лесопарк и зоопарк, изграждане на нови къмпинги, спортен
комплекс и фазанария в землището на гр. Кнежа

Приоритет 2

Мярка 2.2.4

2.2.4.2. Изграждане на довеждаща инфраструктура до
туристически обекти

Приоритет 2

Мярка 2.2.4

2.2.4. 3. Създаван на виртуален общински туристически
информационен център

Приоритет 2
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Реализацията на посочените в таблица 31 проектни идеи, допълнени с
конкретни проекти от Общинската програма за развитие на туризма ще
способства за развитие на туристическата функция на общината. Това ще е
свързано с пълноценното представяне на природните дадености, културноисторическото наследство, живите традиции и автентичен фолклор, чрез
създаване на модерна визия за устойчиво развитие на сектора.
Очакваните резултати от изпълнението на бъдещата Общинска
програма за развитие на туризма в община Кнежа могат да бъдат в следните
основни направления:


Увеличаване на броя на туристите в общината.



Увеличаване на приходите от туризъм.



Разпознаваемост на община Кнежа като туристическа дестинация
за предлагане на специфични туристически продукти.



Създаване на активен туристически бранш.



Популяризиране на значими за общината културно-исторически
обекти и събития, свързани с традициите и културните атракции в
населените места.



Подобряване качествата на туристическата и съпътстващата
туризма инфраструктура и др.



Засилване на приноса на туристическия сектор като източник в
данъчните приходи в общинския бюджет (чрез повишаване на
размера на събраните средства от туристически данък) и др.
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VII. КОМУНИКАЦИОННА СТРАТЕГИЯ
7.1.

Значение на информираността, публичността и партньорството

ПИРО може да бъде ефективен инструмент за управление и
пълноценно развитие на община Кнежа единствено при активен обмен на
идеи и координирани действия между всички заинтересовани страни по време
на двата разграничими етапа от ПИРО – разработването и реализацията на
документа. Коректното публично представяне на пълният набор информация
е предпоставка за формирането на партньорства и повече възможности за
съвместно действие.
Законът за регионалното развитие и прилежащият му правилник за
неговото прилагане, определят търсенето на партньорство, публичност и
прозрачност като ръководен принцип на разработването и реализацията на
ПИРО. Кметът на общината и общинският съвет са органите, които осигуряват
информация и публичност за дейностите по ПИРО.
В рамките на разработването на документа, следва да се представят и
популяризират работните предвиждания на ПИРО, начините за тяхната
реализация и очакваните конкретни ползи за развитието на общината и
нейната общност. Различните механизми за представяне на работата по
ПИРО насърчават публичното участие и провокират идеите на
заинтересованите групи. Отчитането на разнообразните интереси и
съображения отвежда до балансиран, реалистичен и отразяващ местната
специфика документ. Постигането на обществена ангажираност към ПИРО и
припознаването на предвижданията му са шанс за неговото успешно
изпълнение.
Реализацията на документа се основава на включените в неговата
програма конкретни проекти. Отделните проекти могат да се реализират
успешно при концентрация на ресурси и усилия между различни актьори.
Разпределението на дейностите и отговорността за значимите проекти между
публичния, частния и неправителствения сектор подкрепя изпълнението и
устойчивото ползване на резултатите от проекта.
7.2. Осъществяване на дейностите по време на разработването на
ПИРО
Информацията по време на разработването на ПИРО е свързана със следните
компоненти:





подготовка, организация и използвани методи за изпълнение на
задачите по ПИРО;
анализ и оценка на съвременната ситуация, предложения за развитие;
завършен и комплектован документ на ПИРО.
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7.3.

Осъществяване на дейностите по време на реализацията на плана

Българското законодателство предвижда няколко основни инструмента за
управление на реализацията на ПИРО – годишни доклади за изпълнението на ПИРО
и последваща оценка на ПИРО. Изброените доклади съдържат информация за
извършения прогрес по ПИРО, несъответствията между планираното и реалното
състояние на общината към наблюдавания момент. Необходимо е публичното
представяне на докладите, чрез тяхното публикуване на официалната страница на
Община Кнежа, както и препращането им на ключовите заинтересовани страни.
Препоръчително е провеждането на публични дискусии, на които отговарящите за
управлението на плана звена представят основните ограничения за постигане на
целите на ПИРО и се обсъждат мерките за преодоляването им.
Следващото проявление на процеса е формирането на оперативни
партньорства за реализиране на определените с общинския план приоритетни
проекти за реализация. За тази цел, неразделна част от Програмата за реализация е
описание на необходимата организационна основа за изпълнение на проектите,
обединяваща отговаряща структура и участващи партньори. Наличието на подобна
организационна структура позволява непрекъснат обмен на информация и общо
използване на ресурсите на определените участници.
Подходящо е отреждането на секция за публикуване на новини, свързани с
ключовите проекти по ПИРО, като част от структурата на интернет портала на
Общината.
Ефективен инструмент е използването на различни медийни платформи за
популяризиране на инициативите.
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VIII. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА
И МЕРКИ ЗА АДАПТИРАНЕ КЪМ КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ И
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ
Прогнозираният макар и минимален антропогенен натиск в резултат на
ПИРО върху околната среда може да бъде смекчен с поредица от мерки. Те
са свързани на първо място с показателите, които са заложени в Плана.
Набелязаните мерки са представени по отделни компоненти и фактори на
околната среда:


Атмосферен въздух

Във фаза на строителството на отделните обекти:
Ограничаване изпускането и вторичния унос на неорганизирани емисии
на прах в атмосферния въздух при извършване на строителни работи, в това
число:
o При провеждане на изкопни работи и транспорт на земни
маси, да се изпълняват мерки за системно оросяване на
използваните пътища и площадки, както и мерки за
предотвратяване нанасянето на прах и кал върху уличната
мрежа.
o Дейностите по транспортиране, товарене, разтоварване и
складиране на прахообразни строителни материали да се
извършва при спазване изискванията на ЗЧАВ и наредбите
към него.
o Изграждане на нови обекти с производствено предназначение
да се допуска само в предвидените производствени територии
(зони), при спазване на съответствие между вида
производство
и
предвидените
в
плана
категории
производствени територии.
o Осигуряване на достатъчно разстояние от жилищните зони,
при изграждане на нови обекти с неорганизирани
(разсредоточени) емисии във въздуха, които не могат да
бъдат ограничени, в това число емисии на прахообразни
частици от обработката на земеделска продукция (зърно,
семена и др.).
Представените проекти за изграждане на промишлени обекти,
включващи източници на емисии на замърсители в атмосферния въздух, да
осигуряват:
o Недопускане превишаване на нормите за допустими емисии в
атмосферния въздух от неподвижни източници, определени с

119

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

наредбите към Закона за чистотата на атмосферния въздух
(ЗЧАВ).
o Организирано изпускане чрез изпускащи устройства (комини) за
всички производствени и/или вентилационни газови потоци носители на емисии, като комините се проектират при спазване
изискванията на наредбите към ЗЧАВ.
o Пречистване на отпадъчните газове и/или височина на
изпускащите
устройства,
осигуряващи
в
резултат
на
разсейването концентрациите на вредни вещества (замърсители)
в приземния слой на атмосферния въздух да не превишават
имисионните
норми,
характеризиращи
качеството
на
атмосферния въздух, установени с наредбите към ЗЧАВ.
o Максимално ограничаване изпускането на неорганизирани
емисии от прах в атмосферния въздух, като проектирането и
експлоатацията на площадки и съоръжения за товарене и
разтоварване,
складиране
или преработка
на
твърди
прахообразни вещества да се извършва при спазване на
изискванията на ЗЧАВ и наредбите към него.
Във фаза на експлоатация:
o

За разрешаване ползването на строежи, представляващи
промишлени инсталации и съоръжения, да се изискват
резултати от проведени от акредитирани лаборатории
измервания на емисиите на замърсителите, изпускани в
атмосферния въздух от неподвижни източници - горивни (котли)
и
технологични
(производствени
инсталации),
с
цел
установяване спазването на нормите за допустимите емисии,
съгласно изискванията на ЗЧАВ и наредбите към него.

o

След завършване на строителството е необходимо да се
стимулират мерки за използване на алтернативни източници на
енергия.

o

Да се упражнява стриктен контрол върху наличие на топлинна
изолация на сградите в съответствие с разпоредбите за
енергийна ефективност.

o

След приключване на строителния период всички площи, на
които са били разположени открити складове за насипни
строителни материали и строителни отпадъци да бъдат
своевременно и щателно почистени, за да не се допусне
появата на прахови емисии от тези площи.
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o


Да се реализира непрекъснат административен контрол при
строителство.
Земни недра. Геоложка среда. Подземни води

В период на строителство на отделните обекти:
o Качествено изпълнение на строителните работи и
възстановяване на терена около построените сгради и
съоръжения.
o Изграждане и поддържане в изправност на водопроводната и
канализационна мрежа.
o Екологосъобразно събиране и третиране на твърди битови
отпадъци.
Възможностите за намаляване и/или ограничаване на въздействието
върху земните недра се свеждат и до:
o Провеждането на инженерно-геоложки и хидрогеоложки
проучвания и изследвания за конкретизиране на условията за
изпълнение на изкопите и насипите и за фундиране на
съответните сгради и съоръжения, в това число изясняване на
геолого-литоложкия
строеж,
определяне
на
физикомеханичните и деформационни свойства на литоложките
разновидности, дълбочината и качеството на подземните
води, филтрационните свойства на водоносните колектори и
пр.
o Съобразяване на проектите за обекта с резултатите, изводите
и препоръките в докладите за инженерно-геоложките и
хидрогеоложките проучвания и с изискванията на законовите
и нормативните документи.
o Изготвяне на стабилитетни прогнози за устойчивостта на
откосите на евентуални дълбоки изкопи.
o Забрана за пряко отвеждане на отпадъчни води в земните
недра и подземните води.


Повърхностни води

3а ограничаване замърсяването на повърхностни водни обекти с
отпадъци и отпадъчни води да се спазват забраните по чл. 143 т. З и чл.146
ал.1 от Закона за водите.
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Да се спазват приложимите мерки заложени в ПУРБ 2016-2021г. и
ПУРН 2016-2021г. „Дунавски район“, включително и мерките от ЕО на ПУРБ и
ПУРН.
Във фаза на строителството:
o

Приоритетно
да
се
извърши
рехабилитация
на
водопроводната система, за да се предотврати загуба на
питейна вода. Да се довърши строителството на
канализационна система в населените места в общината и
реконструкция, рехабилитация и строителство на ПСОВ,
там където е необходимо.

o

Да се осигури целогодишно водоснабдяване на всички
населени места в общината.

o

Правото за ползване на повърхностни водни обекти за
заустване на пречистените отпадъчни води да се преведе в
съответствие с разпоредбите на Закона за водите и
съответните
подзаконови
нормативни
актове,
съобразяване с издаденото актуализирано Разрешително
за заустване на отпадъчните води - БДДР и посочените в
него емисионни норми.

o

Непрекъснато провеждане на мониторинг по План за
собствен мониторинг, с цел набелязване на необходимите
мероприятия за достигане на емисионните норми.

Във фазата на експлоатация:
o

По време на експлоатация да се подържат в техническа и
експлоатационна изправност водоснабдителната система,
канализационната
система
и
пречиствателните
съоръжения.

o

Третиране на отпадъчните води до необходимите
изисквания на действащото законодателство.

o

Осигуряване ефективен контрол и управление на водите.

o

В обхвата на крайбрежните ивици да не се допуска
застрояване и дейности по чл. 134 от Закона за водите,
освен изграждане на водностопански и хидротехнически
системи и съоръжения.
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Отпадъчни води
o Да се спазват забраните по чл.143, чл.146 и чл. 149 от
Закона за водите.
o Правилата за прилагане на плана изискват от
последващите
подробни
устройствени
планове
изработване на схеми за канализация на населените
места.



Почви

На етап проектиране (изготвяне на проекти) за обекти извън
съществуващите регулационни граници на населените места да се изисква
информация (справка) от Министерство на енергетиката относно
местоположението на обекта спрямо находища за открит добив на подземни
богатства, включени в Националния баланс на запасите и ресурсите на
подземни богатства, както и спрямо предоставени площи за търсене и/или
проучване на подземни богатства.
Във фаза на строителството:
o Хумусният пласт, отделен при строителството, трябва да
се депонира отделно и да се използва по предназначение.
o Оформяне на алеи и вътрешни пътища за транспортни
средства, като се ограничат с видими бордюри.
o Мерки за недопускане на течове на нефтопродукти и
замърсяване на почвата от аварийни ситуации. При
аварийни локални разливи да се отстраняват замърсените
почви и да се третират като опасен отпадък. Да се
предават на лицензирана фирма за обезвреждане.
o Предотвратяване замърсеността на почвата с отпадъци
при неправилното им временно съхранение. Необходимо е
да се възстановят всички съседни площи, евентуално
нарушени от строителството, както и временните площадки
в рамките на отредения терен.
o Всички технологично свободни пространства трябва да се
оформят като зелени площи с подходяща растителност,
съгласно изготвените проекти за паркоустройство на
терена.
o Прилагане на мерки за предотвратяване на вредни
изменения, застрашаващи почвата.
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o Прилагане на мерки за недопускане на замърсяване или
увреждане на почвата в съседните поземлени имоти.
Във фаза на експлоатацията:
o Опазване на почвата от замърсяване с нефтопродукти при
аварии с транспортна техника, като се отстранява
замърсената почва.
o Предотвратяване замърсеността на почвата с отпадъци
при нерегламентираното им изхвърляне и съхранение.
o Прилагане
на
добрите
земеделските стопани.


земеделски

практики

от

Биоразнообразие

По време на строителство и експлоатация:
o

За подходящи местообитания на видовете предмет на
опазване обитаващи местообитания извън границите на
защитената зона.

По време на строителството:
o

Подходящи местообитания, с които външните граници на
устройствените зони граничат.

o

Да се спазват стриктно разпоредбите на Закона за
управление на отпадъците и под-законовите нормативни
актове за неговото прилагане.

По време на експлоатация:
o Предотвратяване разпространението на чужди инвазивни
видове храсти и дървета в района, (Съгласно Списъка на
инвазивните и потенциално инвазивните чужди видове висши
растения за България), които могат да навлязат и постепенно
да подменят видовата структура на коренната растителност
характерна за хабитатите в защитената зона.


Ландшафт
o Разработване на ландшафтно-устройствени проекти за
възстановяване и рекултивация на нарушени ландшафти в
урбанизираните и производствени зони, на територията на
съответния обект и контактната му зона.
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Културно-историческо наследство
o По време на строителството на отделните обекти да се
спазват заложените мерки за опазване на културното
наследство.
o Да се спазят изискванията на чл. 83, чл.93, чл. 94, чл. 97 от
ЗКН за опазване, идентифициране и съхранение на
културните ценности, както и чл. 158 ал.1 за предаване на
движимите археологически ценности в РИМ. При откриване на
структури и находки, които имат признаци на културни
ценности, да се спазва чл. 160 ал.1 и 2 от ЗКН, съответно чл.
72 и 73, при което строителните дейности се спират и се
изчакват указанията на експертите от РИМ и НИНКН.



Отпадъци

В период на строителство:
o Битови отпадъци да се събират в контейнери, обезвреждат с
вар или хлорна вар и се предават за депониране.
o Строителните отпадъци да се събират разделно в зависимост
от състава си и временно да се съхраняват на строителната
площадка на определените за целта места. Да се спазва
йерархията при третиране на строителните отпадъци, да се
предават за рециклиране и оползотворяване, или да се
използват за строителство на пътища или в краен случай,
нерециклируемата
част
от
строителните
отпадъци,
съгласувано с общината, временно да се съхраняват на
отредената площадка за временно съхраняване на СО.
o Производствените неопасни и в малки количества опасни
отпадъци да се предават на лицензирани фирми за
рециклиране или обезвреждане.
В период на експлоатация:
o Предимно битови отпадъци. Спазване изискванията
нормативната уредба за управление на отпадъците.

на

o Осигуряване ефективен контрол и управление на отпадъците.
o Прилагане на ефективни мероприятия, довеждащи
намаляване количеството на образуваните отпадъци.

до
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Шум, Вибрации, Електромагнитни лъчения
o Да се спазва стриктно работното време. Да се използва
съвременна строителна и транспортна техника и осигуряване
на добра организация на строителната дейност.
o В период на експлоатация Съблюдават изискванията на
Наредба №6 от 26.06.2006 относно показателите за шум в
околната среда.
o По време на експлоатация - няма източници на вибрации в
околната среда.
o Необходимо е по-подробна и актуална информация за
поддържане на списъка на предавателите, ел. подстанциите,
високо
волтовите
електропроводи,
местоположението,
мощност и др., които в следващите, подробни фази на
планиране да намерят отражението им.

При проектиране на промишлени и други инсталации и/или
съоръжения с източници на шум, да се осигурява недопускане при
експлоатацията им на превишаване на граничните стойности за нива на
шум в околната среда, както следва:



o

Еквивалентното ниво на шума по границата на
промишлената площадка (имота) да не превишава
граничната стойност за ниво на шум за производственоскладови територии и зони.

o

Еквивалентното ниво на шума в мястото на въздействие
(пред най-близките до строежа жилищна или обществена
сграда, сграда за отдих и др.) да не превишава граничната
стойност за ниво на шум за съответната територия и зона.

o

За разрешаване ползването на строежи, представляващи
промишлени инсталации и съоръжения, да се изискват
резултати от проведени от акредитирани лаборатории
измервания на показателите за шум в околната среда, по
утвърдена методика на МОСВ.

Химикали
o При планирането но нови инвестиционни предложения за
изграждане на нови предприятия/ съоръжения с нисък и
висок рисков потенциал.
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Природни ресурси
o Да не се допуска преразход на инертни материали, вода,
горива и др. спомагателни материали.



Здравно- хигиенни условия на средата
o Всички строително ремонтни дейности да бъдат
съобразени с НАРЕДБА № 2 от 22.03.2004 г. за
минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд при извършване на строителни и
монтажни работи - Приложения № 1 -5 към чл. 2, ал. 2. и
НАРЕДБА № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния
шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното
проектиране и за правилата и нормите при изпълнението
на строежите по отношение на шума, излъчван по време
на строителството.
o Намаляване на праховите емисии чрез напръскване с вода
на местата, от които се вдига прах (при сухо време и
вятър). Използване на централизирано приготвени в
бетоновия възел бетони, разтвори и машинното им
полагане.
o След приключване на строително монтажните работи,
местата на временните открити складове за строителни
материали следва да бъдат почиствани. С това ще се спре
емитирането на прах в атмосферния въздух при сухо и
ветровито време.
o Поддържане в изправност оптимално натоварване на
строителните машини с цел от една страна намаляване на
количествата на ауспуховите газове, а от друга на шума и
вибрациите.
o Режимът за труд и почивка при вибрационно въздействие
да се изгражда така, че сумарната експозиция за смяна (за
контакт с вибрации) да не надвишава 90-120 тт.
o Да не се допускат строително-монтажни работи през
нощта.
o Във всички професионални дейности задължително да се
използва подходящо за сезона работно облекло, лични
предпазни средства при наличие на вредни фактори на
работната
среда
(противопрахови
маски,
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шумозатлушители, противовибрационни ръкавици)
осигури рационален режим на труд и почивка.

и

По време на експлоатация на отделните обекти:
o Изграждане на модерна и комфортна среда за обитаване,
труд и обслужване.
o Осигуряване на достатъчни количества вода за питейнобитови нужди.
o Да се извърши мониторинг на водите.
o Да се осигури медицинско обслужване.


Природни рискови фактори
o Функционалното зониране е съобразено с новите норми за
проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони.
o За намаляване на сеизмичния риск чрез устройствени
решения е препоръчително обновяване на амортизирания
сграден фонд.
o Необходимо отделните инвестиционни предложения и
намерения
да
се
съобразят
с
функционалното
предназначение на зоната.
o Необходимо е да се предвидят системи за аварийни
ситуации и бързо действие при възникване на пожар и
наводнения.



Здравословни условия на селищната среда
o Осигуряване на микроклимата в населените
курортните и вилни зони, достъп за всички хора.

места

o Организация на строителните дейности и въвеждане на
етапен план за реализация.
o Регулационно отреждане на местата за паркиране с
означаване на капацитета.
o Прилагане на административно контролни мерки.
o Провеждане на контрол и мониторинг при застрояване,
благоустройство и опазване на природните дадености.
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Специфични устройствени показатели
o Ангажиране на съответните органи за контрол.
o Използване на Специфично енергоспестяващо приглушено
осветление с цел осигуряване комфорт и на животинския
свят в района.

Мерките и условията за предотвратяване, намаляване и възможно найпълното отстраняване на предполагаеми неблагоприятни последствия са
съобразени с мерките заложени в Становище по екологична оценка №12/2012г. на Националния план за действие за енергия от възобновяеми
източници 2011-2020 г.
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IX. НЕОБХОДИМИ
ДЕЙСТВИЯ
НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ПИРО

И

ИНДИКАТОРИ

ЗА

9.1. Същност на процеса за наблюдение и оценка на ПИРО – Кнежа
2021-2027
Мониторингът (система да наблюдение, анализ
и оценка) на
изпълнението на ПИРО е с ясно предназначение и приложение. Със
системата за наблюдение и оценка, водеща до определени анализи на
процесите по изпълнението на стратегическите цели, на приоритетите и на
свързаните с тях мерки, се правят съответните обективни констатации
доколко ефикасно и ефективно се използват ресурсите и какъв е ефектът от
това.
Мониторинговата система налага определено взаимодействие на
участниците в реализацията на ПИРО (основно различни институции, НПО
сектора и на първо място – Общинската администрация). Важно изискване на
обективност на резултатите от наблюдението и оценките на ПИРО е и
подборът на информационните показатели. Те следва да бъдат
информационно обезпечаеми. Резултатите от наблюдението и анализите на
изпълнението трябва да бъдат публично достояние. Същите трябва да бъдат
отразени
и в годишните доклади, както и в Междинната оценка за
изпълнение на ПИРО. Същите се изготвят от Общинската администрация и се
представят от кмета на общината за приемане от Общинския съвет.
Резултатите от наблюдението и оценката на изпълнение на ПИРО –
Кнежа 2021-2027 г. до голяма степен се основават на степента на достигане
на целевите стойности на заложените индикатори за ресурс и за резултат.
Тези резултати се използват при подготовката на Междинната и на
Последващата оценки за изпълнение на ПИРО.
9.2. Отговорни структури (участници) в процеса на наблюдение и
оценка
В частта на ПИРО в която се анализира и оценява административния
капацитет на община Кнежа са посочени ангажиментите на управленските
органи и на структурите от общинската администрация в процеса на
реализация на плана. Съгласно действащата нормативна уредба на
регионалното развитие преки ангажименти и отговорности и в процеса на
наблюдение, анализ и оценки на изпълнението му имат органите на местната
власт .
От структурите на местната власт това са:


Общинският съвет. Той е ръководния орган, имащ отношение
към цялостния процес на реализация на ПИРО, в т.ч. и в процеса
на наблюдение и оценка. В общинския съвет се разглеждат
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9.3.

предложените от Кмета на общината резултати от мониторинга
на ПИРО. Общинският съвет, освен приемане на ПИРО, обсъжда
и приема ежегодните Годишни доклади, Междинната и
Последваща оценка за изпълнение на плана.
Кметът на общината. Той организира процесът на наблюдение,
анализ и оценка на изпълнението на ПИРО. Основните
инструменти за това са индикаторите на наблюдение, на базата
на които се изготвят Годишните доклади, представени за
обсъждане и приемане от Общинския съвет. Такъв доклад не се
представя за първата година от програмния период, т.е. за 2021
г.
Структури
на
общинската
администрация.
Основни
ангажименти към изпълнението на ПИРО, в т.ч. и в процеса на
наблюдение и оценка имат звената от Специализираната
администрация и частично - някои звена от Общата
администрация. Същите са посочени в частта Административен
капацитет от Аналитичната част на ПИРО. Тези звена на
Общинската администрация осъществяват комуникация и с
останалите участващи страни – неправителствен сектор, бизнеса
и др. Общинската администрация има ангажимент и по
осигуряван
на
информацията
(извън
общината)
по
информационното осигуряване на индикаторите за реализация
на стратегическите цели, приоритетите и мерките на ПИРО.

Основни инструменти на системата за анализ и оценка на ПИРО

Както бе отбелязано, основен инструмент на системата за анализ и
оценка на ПИРО е предварително определената система от индикатори.
Същите се използват за изготвяне на няколко вида доклади, а именно:


Годишни доклади за изпълнение на ПИРО.



Доклад за междинна оценка на изпълнение на ПИРО.



Доклад за последваща оценка на ПИРО.

Системата от индикатори за отчитане степента на изпълнение на
ПИРО включва два вида:


Индикатори за продукт.



Индикатори за резултат.

Индикаторите за отчитане на изпълнение на заложените в ПИРО
приоритети и мерки намират приложение и при досега действащите планови и
стратегически документи на регионалното развитие – Областните стратегии и
Общинските планове за развитие. В този смисъл може да се твърди, че има
практика
по тяхното определяне (формулиране) и прилагането им за
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отчитане степента на изпълнение на мерките, включени в съответните
приоритети на посочените документи.
Важно условие за индикаторите (за продукт и за резултат) е да бъдат
количествено измерими с цел обективност на оценките за изпълнение на
стратегическите цели, приоритетите и мерките, заложени в стратегическата
част на ПИРО.
Първият тип индикатори – за продукт, отчитат как заложените
интервенции по отделните стратегически цели и приоритети на плана се
обезпечават и отчитат с количествени измерители (брой, относителен дял,
километър, стойност в хил. лв. и др.). Индикаторите за продукт се предлагат
не за всяка конкретна проектна идея или проект, а за съответната мярка. По
отделните мерки се предлагат от един до няколко индикатора, които са
приложими от съвкупното реализиране на проектните идеи или конкретните
проекти. Крайната цел от прилагането на този тип индикатори е да се оцени
какво е прякото въздействие в съответната област на социалноикономическото и инфраструктурно развитие и опазването на околната среда
в общината.
Вторият тип индикатори – за резултат, са предназначени за отчитане
на постигнатите резултати от реализацията на съответния приоритет на
ПИРО. Неговите измерители се отличават от тези, прилагани при
индикаторите за продукт. Те имат базова и целева стойност, която се отнася
за постигнатия резултат в края на програмния период.
Във времеви аспект индикаторите за резултат имат базови и целеви
стойности. Чрез тяхното прилагане се измерва степента на постигане на
стратегическите цели и на включените в тях приоритети на ПИРО.
 Източници на информация
При определяне на базовите стойности на индикаторите за мониторинг
на ПИРО се ползва надеждна информация, която трябва да бъде от
официализирани информационни източници. Такива са данни от
информационните масиви
на НСИ, Областни дирекции „Земеделие“,
Регионални управления по образование, Регионални здравни инспекции,
Областни пътни управления. Важен информационен източник е и общинската
администрация на съответната община. От посочените и други
информационни източници и използвана информация за разработване на
аналитичната част на ПИРО – Кнежа 2021-2027.
Индикаторите за продукт и за резултат със съответните стойности са
представени съобразно матрицата, заложена в Методическите указания за
разработване на ПИРО в програмния период 2021 -2027 г. За ПИРО – Кнежа
2021-2027, същите са представени в две приложения – Приложение 3
(индикатори за продукт) и Приложение 3-А (индикатори за резултат).
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X. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
1. ОПР на община Кнежа 2014-2020.
2. ОУП на община Кнежа.
3. Бюджета на община Кнежа за 2018-2020.
4. Програма за управление на община Кнежа за мандат 2019-2023 г.
5. Секторни стратегически, планови и програмни документи на община
Кнежа.
6. Статистическа и оперативна информация от Общинска администрация.
7. Национален статистически институт.
8. ОД "Земеделие".

133

ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КНЕЖА

XI. ПРИЛОЖЕНИЯ


Приложение 1: Програма за реализация на ПИРО –Кнежа за периода 2021-2027г.
Индикативен списък с описание на предвидените мерки и дейности



Приложение 2: Индикативна таблица



Приложение 3: Индикатори за продукт



Приложение 3-А: Индикатори за резултат



Приложение 4 : Доклад с резултати от проведеното анкетно проучване за
разработване на плана
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ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПИРО – КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027Г.
ИНДИКАТИВЕН СПИСЪК С ОПИСАНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ.

Приложение № 1

Административн
а структура
Кратко
Индикативен
(звено в
Дейност/проектна
описание/
Източник на
Срок за
Приоритет
Мярка
бюджет
общината),
идея*
Проектна
финансиане изпълнение
(хил. лв.)
отговорно за
готовност
реализация на
мярката
П.1:Балансиран устойчив растеж чрез привличане на свежи инвестиции за утвърждаване на водещите и развитие на нови функции сферата на аграрния сектор, преработващата промишленост и туризма
Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

СЦ 1.1. Подкрепа на инициативи на бизнеса за привличане на нови инвестиции (в т.ч. и от външни източници)
П. 1

П. 1

П. 1

М. 1.1.1:Стимулиране на биоземеделието и биоживотновъдството
1.1.1.1.Обособяване/мо
дернизация на щандове
за местно производство
М.1.1.1
Не
зона 1
и биологични продукти
в общинския пазар в гр.
Кнежа
1.1.1.2. Оказване на
съдействие на
местните
Адм.
Мека
производители на
консулт.
мярка.1.1.1
биологично земеделски
помощ
и животински продукти
за регистриране на

30,0

0,0

Общински
бюджет (ОБ)

2023

Дирекция
"Специализирана
администрация "
(Дир."СА")

Дир. "СА"
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Приоритет

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

произход, марка и за
рекламна дейност
М. 1.1.2: Подобряване на иригационната инфраструктура на земеделието
1.1.2.1. Поетапно
възстановяване на
разрушената мрежа от
Напоителни
М.1.1.2
Не
200,00
напоителни канали за
системи ЕАД
напояване на минимум
200 дка поливни площи
М. 1.1.3. Инвестиции в иновативни производства
1.2.3. Административно
подпомагане на
Мека мярка
Адм.
бизнеса за
0
1.1.3
обслужване
инвестиране в
иновативни дейности
Мярка 1.2.1 Създаване, промоциране и подкрепа на местни иновационни стратегии
1.2.1.2.Участие на
община Кнежа в
инвестиционни форуми,
Мека мярка
областни, регионални,
25,0
ОБ
1.2.1
национални,
международни бизнесфоруми и изложения
1.2.1.1. Провеждане на
активен маркетинг и
Мека мярка
реклама на
30,0
ОБ
1.2.1
икономическия
потенциал на общината

2021-2027

ОС "Земеделие и
гори"

2021 - 2027

Дир."СА"

2021-2027

Дир."СА"

2021-2027

Дир."СА"
МИГ Кнежа
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Приоритет

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

П. 1

Мярка

Дейност/проектна
идея*

1.2.2.1. Разработване
Мека мярка на инвестиционна
1.2.2
стратегия на Община
Кнежа

Кратко
описание/
Проектна
готовност
Създаване
на
документ

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

5,0

Създаване
на
документ и
15,0
на
рекламни
материали
М.1.3.2 Административна подкрепа за новостартиращи бизнес инициативи
1.3.2.1.
Адмнистративна
Мека мярка
Адм.
подкрепа при
0
1.3.2
обслужване
съгласуване и подкрепа
на бизнес инициативи
М.1.3.3. Подкрепа на млади фермери
1.3.3.1. Стартова
помощ за млад
земеделски
Преходен
производител
(от 2019 г.),
М. 1.3.3
зона 1
24,4
(отглеждане на био
в процес на
зеленчукови култури в
изпълнение
землището на гр.
Кнежа)
1.3.3.2. Развитие на
Преходен
стопанство на млад
(от 2019 г.),
М. 1.3.3
фермер ("ЕМ-Милкзона 1
48,9
в процес на
2018" - млечна
изпълнение
кравеферма - гр.
1.2.2.2. Разработване и
Мека мярка рекламиране на
1.2.2
Инвестиционен профил
на община Кнежа

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката
ОБ

2022-2023 г.

ОБ

2022 г.

Общинска
администрация

2021-2027

Дир."СА"
МИГ Кнежа

ПРСР

2019-2024 г.

МИГ

ПРСР

2019-2024 г.

МИГ
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

Кнежа)
1.3.3.4. Развитие на
Преходен
стопанство на млад
(от 2019 г.),
П. 1
М. 1.3.3
зона 3
48,9
ПРСР
2019-2024 г.
фермер (фирма за кози в процес на
в с. Лазарово)
изпълнение
Приоритет 2: Стимулиране на инвестиционни инициативи за повишаване на конкурентноспособността общината

МИГ

СЦ 2.1. Подобряване на инвестиционната среда
П. 2

Мярка 2.1.1. Изграждане на логистичен център в гр. Кнежа
2.1.1.1. Изграждане на
модерен комплекс от
П. 2
М.2.1.1
офиси, търговски
Не
площи и складове в
близост до гр. Кнежа
СЦ 2.2. Развитие на устойчив туризъм
П. 2
П. 2

П. 2
П. 2
П. 2

500,0

Публичночасно
партньорство

2021-2027

М 2.2.1 Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на дестинациите
2.2.1.1. Разработване
Създаване
Мека мярка на общинска
на
10,0
ОБ
2021-2022
2.2.1
стратегия/програма за
документ
развитие на туризма
2.2.1.2. Участие на
Мека мярка община Кнежа в
50,0
ОБ
2021-2027
2.2.1
регионални
туристически изяви
М 2.2.2. Развитие на природни, исторически, културни и други атракции, свързани с туризма
2.2.2.1. Определяне на Изработван
Мека
природните и на
е на карта
10,0
ОБ
2023 г.
мярка 2.2.2 историческите обекти, и
на
културните атракции,
туристическ

Дир. "СА"

Дир. "СА"

Дир. "СА"

Дир. "СА"
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Приоритет

П. 2

П. 2

П. 2

П. 2

П. 2

П. 2

Мярка

М. 2.2.2

М.2.2.3

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

представляващи
ите ресурси
туристически интерес
2.2.2.2. Подобряване на
качествата на
туристическия ресурс с
природен, исторически
и културен характер

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Зона 2

300,0/

ПРСР

2021-2027

Дир. "СА"

300,0

Частни
инвестиции и
привлечен
външен
ресурс
(ПРСР)

2021-2027

Дир. "СА"

200

ПРСР

2021-2027

Дир. "СА"

800,0

ПРСР/ОБ
ТГС
РумънияБългария

2021-2027

Дир. "СА"/Дир. "
ОА"

200,0

ПРСР/ОБ

2021-2027

Дир. "СА"/Дир. "
ОА"

2.2.3.1.Повишаване
категорията на
съществуващи места за
настаняване и
заведения за хранене и
развлечения

2.2.3.2. Подобряване
физическите качества
М. 2.2.3
на обекти на културноисторическото
наследство
М.2.2.4. Изграждане на нова туристическа инфраструктура
2.2.4.1. Реконструкция и
обновяване на
съществуващ лесопарк
и зоопарк, изграждане
Идеен
М. 2.2.4
на нови къмпинги,
проект
спортен комплекс и
фазанария в
землището на гр. Кнежа
2.2.4.2. Изграждане на
М. 2.2.4
довеждаща
инфраструктура до
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

зона 1

40,0

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

туристически обекти
П. 2

М. 2.2.4

2.2.4. 3. Създаване на
виртуален общински
туристически
информационен център

ПРСР/Турист
. Бизнес

2021-2027

Дир. "СА"

Приоритет 3: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението
П. 3

Мярка.3.1.1.Създаване на условия за максимален обхват на лицата в ученическа възраст в образователната система

П. 3

3.2.2.1. Организиране
Мека
на периодични
мярка. 3.1.1 кампании за превенция
от отпадане от училище

П. 3

П. 3

2.1.1.9. Подкрепа за
личностно развитие на
децата и учениците в
системата на
предучилищното и
Мека
училищното
мярка. 3.1.1 образование чрез
реализиране на местни
политики в сферата на
науката, културата,
изкуството, спорта и
туризма.
3.1.2.1. Прилагане на
Мека мярка съвременни форми на
3.1.2
обучение в общото и в
професионалното

0,0

Дир. "ОА"/
МКБППМН и
директ. на
образов.
Институции

60,0

ОП
"Наука и
образование"

2021-2027

Дир. "ОА"/РУО –
Плевен;
МКБППМН и
директ. на
образов.
Институции

50,0

ОП
"Наука и
образование"

2021-2027

Дир. "ОА"/РУО –
Плевен;
МКБППМН и
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

образование

П. 3

3.1.2.2. Прилагане на
алгоритъм за
Мека мярка провеждане при
3.1.2
необходимост на
учебния процес във
виртуална среда
Мека мярка 3.1.2.3.Зелено училище
3.1.2
в лесопарк „Гергана”;

П. 3

3.1.2.4.Стимулиране за
продължаващо
Мека мярка образование на
3.2.1
даровити деца от
ромската етническа
група
3.1.2.5.Назначаване на
Мека мярка образователни
3.2.1
медиатори в ромските
квартали

П. 3

зона 2

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката
директ. на
образов.
институции;

50,0

ОП
"Наука и
образование"

2021-2027

Дир. "ОА"/РУО –
Плевен

50,0

ОП
"Наука и
образование"

2021-2027

Дир. "ОА"/РУО –
Плевен

2021-2027

Дир. "ОА"
МКБППМН и
директ. на
образов.
Институции

2021-2027

Дир. "ОА"
МКБППМН и
директ. на
образов.
Институции

15,0

20,0

ОБ

ОБ

Мярка .3.2.1: Повишаване професионалните умения и квалификацията на работната сила;
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Приоритет

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3
П. 3
П. 3

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

3.2.1.1. Провеждане на
периодични обучителни
ОП
Мека мярка
курсове за учители за
50,0
"Наука и
2021-2027
3.2.1
работа в иновативна
образование"
среда
М.3.2.2: Превенция на отпадането от пазара на труда
3.2.1.2.Обучителни
курсове за
Мека мярка
квалификация и
80,0
ОПРЧР
2021-2027
3.2.1
преквалификация на
безработни лица
М.3.2.3. Адаптиране на професионалното образование към променящите се условия на пазара на труда
3.2.3.1. Създаване на
условия за гъвкава
промяна на
ОП
Мека мярка професионалните
80,0
"Наука и
2021-2027
3.2.3
направления в
образование"
съответствие с
потребностите на
пазара на труда
М. 3.3.1. Подобряване на достъпа на населението до здравеопазване
3.3.1.1. Провеждане на
Мека мярка регулярен здравен
организаци
0,0
3.3.1.1
скрининг на рискови
онна мярка
групи от населението
Мярка 3.3.2. Разширяване на социални услуги, съобразно потребностите

Дир. "С
ОА"/РУО –
Плевен

Дир. "Бюро по
труда"

Дир. "С
ОА"/РУО Плевен

РЗИ/ Дир. "С
ОА"
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

П. 3

3.3.2.1. Патронажна
Мярка 3.3.2 грижа за възрастни и
лица с увреждания

Преходен
(от 2019 г.),
в процес на
изпълнение

120,0

ОПРЧР

2020 - 2021
т.

ОД "Социално
подпомагане"/
Дир. "ОА"

П. 3

3.3.2.2. Патронажна
Мярка 3.3.2 грижа за възрастни и
лица с увреждания

Преходен
(от 2019 г.),
в процес на
изпълнение

50,0

ОПРЧР

2020 - 2021
т.

ОД "Социално
подпомагане"/
Дир. "ОА"

5,0

ОБ

2022 г.

ОД "Социално
подпомагане"/
Дир. "ОА"

200

ОПРЧР/ДБ

2021-2024

ОД "Социално
подпомагане/
Дир. "ОА"

зона 1

100,0

ОБ/ ОПРЧР

2022-2023

ОД "Социално
подпомагане/
Дир. "ОА"

зона 1

80,0

ОБ

2021-2024

ОД "Социално
подпомагане/
Дир. "ОА"

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

3.3.2.3. Разработване
Разработва
на общинска програма
Мярка 3.3.2
не на
за развитие на
документ
социалните услуги
3.3.2.4 Разкриване на
нови социални услуги –
личен асистент,
социален асистент,
Мярка
домашен помощник.
не
3.3.2
като държавно
делегирана дейност,
съгласно закона за
държавния бюджет за
2021 г.
3.3.2.5.Изграждане на
Мярка
Център за обществена
да
3.3.2
подкрепа
3.3.2.6.Модернизиране
Мярка
на материалната база в
не
3.3.2
Общински социален
комплекс /майка-кухня/;
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Приоритет

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

Административн
а структура
Кратко
Индикативен
(звено в
Дейност/проектна
описание/
Източник на
Срок за
Мярка
бюджет
общината),
идея*
Проектна
финансиане изпълнение
(хил. лв.)
отговорно за
готовност
реализация на
мярката
Мярка 3.3.3.Подобряване качествата на инфраструктурата на образованието, културата и спорта
3.3.3.1. Реконструкция
на материалната база
Мярка
на ДГ в с. Бреница,
да
зона 1
120,0
ПРСР
2021-2022 г.
Дир. "ОА"
3.3.3
с.Еница, ДГ "Мечо Пух"
в гр.Кнежа
3.3.3.2. Въвеждане на
мерки на енергийна
Мярка
ефективност на
не
Зона 1
400,0
ОПРР/НПЕЕ 2021-2025 г.
Дир. "ОА"
3.3.3
училище ОУ „Отец
Паисий”, гр.Кнежа
3.3.3.3. Изграждане на
Мярка
многофункционален
не
зона 1
450,0
ПРСР
2022-2024 г.
Дир. "ОА"
3.3.3
спортен комплекс в гр.
Кнежа
Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Мярка
3.3.3

П. 3

Мярка
3.3.3

П. 3

Мярка
3.3.3

3.3.3.4. Вътрешен
ремонт на МБАЛ
„Кнежа” ЕООД;
3.3.3.5. Ремонт и
реконструкция на
училищна спортна база
- физкултурни салони,
спортни площадки в
училищните дворове
3.3.3.6. Изграждане на
открити спортни
площадки с изкуствена
настилка в селата
Еница и Бреница

не

зона 1

не

не

зона 3

300,0

ПРСР/ОБ

2024-2026 г.

200,0

ПРСР/ОБ

2022-2026 г.

100,0

ПРСР/ОБ

2023-2025

Дир. "ОА"

Дир. "ОА"

Дир. "ОА"
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Приоритет

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

П. 3

Мярка

Мярка
3.3.3

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

3.3.3.7. Ремонт на
спортна площадка и
обособяване на игрище
за тенис на корт;

3.3.3.8. Поддържане и
разширяване на
утвърдена форма на
Общински културен
календар чрез
Мека мярка
запазване и развитие
3.3.3
на традиционните
културни прояви
съчетани с
нестандартни модерни
технологии;
3.3.3.9. Ремонт на
спортна площадка и
Мека мярка
обособяване на игрище
3.3.3
за тенис на корт - гр.
Кнежа
3.3.3.10.Ремонт на
Общински исторически
Мярка
музей и прилежащите
3.3.3
му сгради и
пространства
3.3.3.11. Основен
Мярка
ремонт и обновяване
3.3.3
на православен храм

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Зона 1

70,0

ПРСР/ОБ

2023-2026

25,0

ОБ

2021-2027

ПРСР/ОБ

2021-2027

не

зона 2

150,0

не

зона 1

160,0

проектна
готовност

зона 3

200,0

Дир. "ОА"

Дир. "ОА"

Дир. "ОА"

Дир. "ОА"

ДБ/ПРСР

2021-2027

Дир. "ОА"/Черк.
Настоятелство
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

проектна
готовност

зона 3

150,0

ДБ/ПРСР

2021-2027

Дир. "ОА"/Черк.
Настоятелство

не

Зона 1

100,0

ПРСР

2021-2027

Дир. "ОА"

не

Зона 1

300,0

ПРСР

2021-2027

Дир."ОА"

проектна
готовност

зона 3

150,0

ДБ/ПРСР

2021-2027

Дир. "ОА"/Черк.
Настоятелство

проектна
готовност

зона 3

450,0

ПРСР

2021-2027

Дир. "ОА"

не

зона 1

350,0

ПРСР

2021-2027

Дир. "ОА"

„Света Троица“ в гр.
Кнежа

П. 3

Мярка
3.3.3

П. 3

Мярка
3.3.3

П. 3

Мярка
3.3.3

П. 3

Мярка
3.3.3

П. 3

Мярка
3.3.3

П. 3

Мярка
3.3.3

3.3.3.12. Основен
ремонт и обновяване
на православен храм
„Свето Възнесение“ в с.
Бреница
3.3.3.13. Ремонт на
физкултурен салон в
ПГЗ „Стефан Цанов”,
гр.Кнежа;
3.3.3.14 Изграждане на
физкултурен салон в
СУ „Неофит Рилски”,
гр.Кнежа
3.3.3.15 Основен
ремонт и обновяване
на православен храм
„Свети Атанасий“ в с
Еница
3.3.3.16 .Основен
ремонт, обзавеждане и
оборудване на Основно
училище „Христо
Ботев” в с.Бреница
3.3.3.17. Ремонт и
подобряване на
материалната база на
градски стадион в
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

гр.Кнежа

Приоритет 4: Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните урбанистични
изисквания
П. 4

Стратегическа цел 4.1. „Пестеливо използване на природните ресурси

П. 4

Мярка 4.1.1.Съхраняване на наличните земеделски земи

П. 4

П. 4
П. 4

П. 4

4.1.1.1. Ограничаване
на промяната на
предназначението на
висококатегорийните
Мека мярка земеделски земи в
0,0
4.1.1
съответствие с
Правилата и
нормативите за
приагане на ОУП на
община Кнежа
Мярка 4.1.2.Строго прилагане на екологичното законодателство при използване на природните ресурси
4.1.2.1. Разработване
създаване
Мека мярка на общинска програма
на
5,0
ОБ
2021-2017
4.1.2
за опазване на
програмен
околната среда
документ
4.1.2.2.Разработване на
Програма за
Мека мярка
управление на
6,0
4.1.2
отпадъците на
територията на Община

Дир. "СА"

Дир. "СА"

Дир. „СА“
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

Кнежа

П. 4

Стратегическа цел 4.2. „Подобряване качествата на селищната среда“

П. 4

Мярка 4.2.1. Актуализиране на системата от устройствени планове с изискванията на ОУП на общината;
4.2.1.1.Изработване на
ПУП на зоните за
Мека мярка целево въздействие
не
200,0
ОБ
2021-2027 г.
Дир. "СА"
4.2.1
съобразно
предвижданията на
действащия ОУП
4.2.1.2.Изработване на
технически
инвестиционни проекти
Мека мярка
не
за втора и трета зона от
130,0
ОБ
2022-2023 г.
Дир. "СА"
4.2.1
ОГП (Обемно –
градоустройственото
проучване)
Актуализация на
Мека мярка действащите ПУП,
не
80,0
ОБ
2024 г.
Дир. "СА"
4.2.1
Регулационни и други
планове
Прилагане на
Мека мярка
Агенция по
Не
цифровия кадастър на
15,0
2021-2027
4.2.1
кадастъра
населените места
Мярка 4.2.2. Подобряване качествата на публични пространства в населените места;
4.2.2.1.Обновяване на
централен градски
Преходен, в
Мярка 4.2.2
Зона 1
780,8
ПРСР
2019-2022
Дир. "СА"
площад „Пенчо
реализация
Янкулов“ в град Кнежа

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4
П. 4
П. 4
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Приоритет

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4
П. 4

П. 4

Мярка

Дейност/проектна
идея*

4.2.2.1. Ремонт на
Мярка 4.2.2 сградите - публична
общинска собственост
4.2.2.2.Благоустрояван
е, ремонт и
рехабилитация
публични пространства
Мярка 4.2.2 в населените места
(улиции, тротоари,
площадни
пространства, зелени
площи и др.)
4.2.2.3. Изграждане на
видеонаблюдение на
Мярка 4.2.2 публични пространства
във всички населени
места
4.2.2.4. Рехаблитация
Мярка 4.2.2 на улични настилки и
тротоари в гр. Кнежа
2.2.2.5. Рехабилитация
Мярка 4.2.2 на улици в селата на
общината
4.2.2.6 Ремонт и
реконструкция на
Мярка 4.2.2
общинския пазар в гр.
Кнежа

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката
Привл.
външен
2021-2027
Дир. "СА"
ресурс

Не

500,0

Не

360,0

ПРСР/ОБ

2022

Дир. "СА"

Не

100,0

ЕФ/ОБ

2022 -2024 г.

Дир. "СА"

500,0

ОБ/РБ/ПРСР

2022 -2027

Дир. "СА"

280,0

ОБ/РБ/ПРСР

2021-2024

Дир. "СА"

230,0

ЕФ/ОБ

2022 г.

Дир. "СА"

Проектна
готовност

зона 1

Не

Не

зона 1
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Приоритет

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

Мярка

Дейност/проектна
идея*

4.2.2.7. Реновиране на
пазарите за
Мярка 4.2.2 селскостопанска
продукция в селата на
общината
4.2.2.8. Реконструкция
на паркови и зелени
Мярка 4.2.2
площи в населените
места в общината
4.2.2.9. Реконструкция и
Мярка 4.2.2 обновяване на парк
„Ахтирка”-гр.Кнежа
4.2.2.10. Ремонт и
Мярка 4.2.2 рехабилитация на
общински пътища.
4.2.2.11.Осигуряване на
достъпна среда в
сградата на общинска
Мярка 4.2.2
администрация Кнежа
/пристройка за
асансьор/
4.2.2.12.
Облагородяване на
Мярка 4.2.2 междублокови
пространства и
квартални площади
4.2.2.13. Проектиране,
Мярка 4.2.2 изграждане и
реконструкция на

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

Не

50,0

ЕФ/ОБ

2022-2027 г.

Дир. "СА"

Не

150,0

ОБ/ Привл.
външен
ресурс

2022-2025 г.

Дир. "СА"

150,0

ОБ/ Привл.
външен
ресурс

2022-2025 г.

Дир. "СА"

500,0

ПРСР/РБ

2021-2027

Дир. "СА"

80,0

ОБ

2021-2027

Дир. "СА"

130,0

ОБ/ Привл.
външен
ресурс

2021-2027

Дир. "СА"

150,0

ОБ/ Привл.
външен
ресурс

2021-2027

Дир. "СА"

Не

Зона 1

Не

проектна
готовност

зона 1

Не

Не

Зона 1
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

съществуващата
улична мрежа в
кв.“Вапцаров“ гр. Кнежа
4.2.2.14. Проектиране,
изграждане и
реконструкция на
Мярка 4.2.2
съществуващата
улична мрежа в кв.“Г.
Михайлов“ гр. Кнежа
4.2.2.15. Асфалтиране
и подмяна на уличен
Мярка 4.2.2
водопровод в с.
Бреница

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Не

Зона 1

100,0

ОБ/ Привл.
външен
ресурс

2021-2027

Дир. "СА"

Не

Зона 3

100,0

ОБ/ Привл.
външен
ресурс

2021-2027

Дир. "СА"

П. 4

Стратегическа цел 4.3. „Съхраняване на природния ресурс чрез подобряване на екологичната инфраструктура“

П. 4

Мярка. 4.3.1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура

П. 4

4.3.1.1..Разширяване и
Мярка 4.3.1 рехабилитация на ВиК
мрежата в гр. Кнежа

Раб. проект

Зона 1

600,0

ПРСР

2021-2023

ВиК
оператор/Дир.
"СА"

П. 4

4.3.1.2..Разширяване и
Мярка 4.3.1 рехабилитация на ВиК
мрежата в с. Бреница

Проектна
готовност

Зона 3

150,0

ПРСР

2022-2023

ВиК
оператор/Дир.
"СА"

П. 4

4.3.1.3..Разширяване и
Мярка 4.3.1 рехабилитация на ВиК
мрежата в с.Еница

Не

зона 3

80,0

ПРСР

2021-2024

ВиК
оператор/Дир.
"СА"

П. 4

4.3.1.4..Разширяване и
Мярка 4.3.1 рехабилитация на ВиК
мрежата в с.Лазарово

Проектна
готовност

зона 3

60,0

ПРСР

2022-2023

ВиК
оператор/Дир.
"СА"
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Приоритет

П. 4

П. 4

П. 4

Мярка

Дейност/проектна
идея*

4.3.1.5. Изграждане на
Мярка 4.3.1 канализация в кв.
„Вапцаров“ – гр. Кнежа.
4.3.1.6.Проектиране и
изграждане на ВиК
мрежа и рехабилитация
Мярка 4.3.1
на уличните настилки,
тротоари и осветление
в с. Еница
4.3.1.7.Изграждане на
канализационни
колектори за отпадъчни
води в гр. Кнежа, по
ул.Благой Иванов /от
о.к. 24 до о.к.273/, ул.
Мярка 4.3.1
Петко Напетов /от о.к.
30 до о.к.45/ и ул.Хаджи
Димитър /от о.к. 195 до
о.к.75/;

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката
ВиК
ПРСР
2021-2027
оператор/Дир.
"СА"

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Не

Зона 3

150,00

Не

Зона 3

250,0

ПРСР

2021-2027

ВиК
оператор/Дир.
"СА"

Зона 1

550,0

ПРСР

2021-2027

ВиК
оператор/Дир.
"СА"

2500,0

ЕФ/НП

2022-2025 г.

Дир. "СА"

П. 4

М ярка. 4.3.2.Поддържане на енергийната инфраструктура

П. 4

4.3.2.1.Подобряване на
енергийната
Мярка 4.3.2
ефективност на сгради
общинска собственост

Не
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Приоритет

Мярка

П. 4

Мярка 4.3.2

П. 4

Мярка 4.3.2

П. 4

Мярка 4.3.2

П. 4

Мярка 4.3.2

П. 4

Мярка 4.3.2

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

4.3.2.2. Подобряване на
енергийната
ефективност на
Не
многофамилни
жилищни сгради
4.3.2.3. Реализация на
проект за
енергоефективно
проектна
улично осветление в
готовност
населените места в
общината
4.3.2.4. Подобряване
на енергийната
ефективност и ремонт
доклад за
на ученическо
енергийно
общежитие на ПГЗ
обследване
„Стефан Цанов”,
гр.Кнежа
4.3.2.5 Подобряване на
енергийната
ефективност на
територията на община
проектна
Кнежа чрез обновяване
готовност
на системата за улично
осветление в град
Кнежа
4.3.2.6.Проект за
въвеждане на мерки за
проектна
ЕЕ в сградата на ДГ
готовност
„Лиляна Димитрова“,
с.Еница

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

3000,0

ЕФ/НП

2022-2027 г.

Дир. "СА"

зона 3

100,0

ОБ/привлече
н външен
ресурс/ЕФ

2023-2024 г.

Дир. "СА"

зона 1

350,0

ПРСР

2022-2024

Дир. "СА"

зона 1

150,0

ОБ/привлече
н външен
ресурс/ЕФ

2021-2022

Дир. "СА"

зона 3

200,0

ПРСР

2021-2022

Дир. "СА"
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Приоритет

П. 4

П. 4

П. 4
П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

4.3.2.7. Цялостен
ремонт, мерки за ЕЕ,
идеен
Мярка 4.3.2 оборудване и
зона 1
проект
обзавеждане на ДГ
„Мечо Пух”, гр.Кнежа
4.3.2.10.Прилагане на
мерки за енергийна
ефективност на
помощна сграда и
идеен
Мярка 4.3.2
Зона 1
Корпус 4 –физкултурен
проект
салон към Стара
гимназия –училище
„Кнежица”, гр. Кнежа
4.3.2.11-Провеждане на
енергийна ефективност
Мярка 4.3.2
Не
на сградите в конна
база
Мярка 4.3.3.Подобряване управлението на отпадъците
4.3.3.1.Закупуване на
отделни контейнери за
Мярка
разделно събиране на
Не
Зона 3
4.3.3
битови отпъдъци в село
Лазарово
4.3.3.2. Изграждане на
Мярка
площадка за
Не
Зона 1
4.3.3
строителни отпадъци в
землищета на гр. Кнежа
4.3.3.3.Рекултивиране
Мярка
на незаконни сметища
Не
4.3.3
на територията на
общината

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

360,0

ПРСР

2021- 2023

Дир. "СА"

250,0

ПРСР

2021- 2023

Дир. "СА"

200,0

ПРСР

2023-2027

Дир. "СА"

50,0

ОБ

2023

Дир. "СА"

100,0

ОПОПС

2022-2024

Дир. "СА"

40,0

ОБ/ Привл.
външен
ресурс

2021-2027

Дир. "СА"
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Приоритет

П. 4

П. 4
П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

П. 4

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

4.3.3.4.Изграждане на
трупна яма в
землището на гр.
Кнежа, в това число
Мярка
геолого-литоложки и
Не
4.3.3
хидрогеоложки
проучвания за
определяне на
подходящо място.
Мярка 4.3.4. Превенция и защита от рискове и бедствия
4.3.4.1.Подобряване
проводимостта на
работен
Мярка 4.3.4
р.Гостиля в чертите на
проект
гр. Кнежа
4.3.4.2.Изграждане на
плътни пояси от
растителност за
Мярка 4.3.4
Не
предпозване от ветрова
ерозия и от
снегонавявания
4.3.4.4.Разработване
Изработван
Мека мярка на Общинската
е на
4.3.4
програма за защита от
документ
рискове и бедствия
4.3.4.5.Подкрепа на
Мека мярка интервенции за
4.3.4
управление на риска в
селското стопанство
Мека мярка 4.3.4.6.Почистване на
Зона 3
речните легла (в

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

15,0

ОБ

2022

Дир. „СА“

250,0

Комисия по
бедствия и
аварии при
МС

2021 г.

Дир. "СА"

150

ПРСР

2022-2027 г.

Дир. "СА"

2022 г.

Дир. "СА"

30,0

Комисия по
бедствия и
аварии при
МС

2021-2027

Общинска
администрация

10,0

ОБ

2021-2027

Дир. "СА"
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

границите на
урбанизираните
територии) от дървесна
и храстова
растителност на реките
в селата Бреница,
Еница и Лазарово
4.3.4.7.Преустройство
Мека мярка на съществуващ склад
за Приют за
4.3.4
безстопанствени
животни - кучета и
котки в гр. Кнежа

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Зона 1

15,0

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

4.3.4

А

ОБ

2021-2027

Общинска
администрация

Приоритет 5: Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляване на териториалните диспропорции
П. 5

Стратегическа цел 5.1. „Подобряване на транспортната и цифрова свързаност, развитие на електронните услуги и
достъпност“

П. 5

Мярка 5.1.1.Подобряване качествата на общинската пътна мрежа

П. 5

5.1.1.1.Рехабилитация
на общински път PVN
3090 (III - 306, Еница Кнежа / - Лазарово - / III
- 1304 /, минаващ през
Мярка 5.1.1
Улица "Георги
Димитров", улица
"Вежен" и улица
Димитър Цанков" в с.
Лазарово)

не

350,0

РБ - целева
субсидия

2021-2027

Дир. "СА"
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Приоритет

П. 5

П. 5

П. 5
П. 5
П. 5

П. 5

П. 5

Мярка

Дейност/проектна
идея*

5.1.1.2.Рехабилитация
на общински път PVN
1080 (II - 13, Кнежа Мярка 5.1.1
Искър / - Граница общ.
(Кнежа - Искър) - Долни
Луковит - / III - 137)
5.1.1.3.Рехабилитация
на общински път PVN
Мярка 5.1.1
2092 (III - 306, Кнежа Oряхово / - / III - 137)
5.1.1.6.Изграждане на
нови местни пътища до
Мярка 5.1.1
туристически
забележителности

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

не

400,0

РБ - целева
субсидия

2021-2027

Дир. "СА"

не

400,0

РБ - целева
субсидия

2021-2027

Дир. "СА"

120,0

ОБ

2021-2027

Дир. "СА"

50,0

ОПИК/ОБ/ЕФ

2021-2027 г.

Дир. "СА"

не

Зона 2

Мярка 5.1.2. Развитие на електронните услуги
5.1.2.1 Разширяване на
публични пространства
Мярка 5.1.2
не
с безплатно интернет
покритие
5.1.2.2. Изграждане на
нови базови станции за
Мярка 5.1.2
не
мобилни
телекомуникации
5.1.2.3. Изграждане в
гр. Кнежа на кабелно
Преходен
разпределителна
(от 2019 г.),
Мярка 5.1.2
мрежа - PON FTTH от
в процес на
фирма "ПЕТКОМ 2002" реализация
ООД

По преценка
на
мобилните
оператори

649,7

ОПИК

2020-2021 г.
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Приоритет

Мярка

Дейност/проектна
идея*

Кратко
описание/
Проектна
готовност

Територия/зона
за прилагане на
интегриран
подход (зона за
въздействие)**

Индикативен
бюджет
(хил. лв.)

Административн
а структура
(звено в
Източник на
Срок за
общината),
финансиане изпълнение
отговорно за
реализация на
мярката

П. 5

5.1.2.4. Разширяване на
обхвата на
Мека
електронните услуги
мярка 5.1.2 предоставяни от
Общинска
администрация

П. 5

СЦ 5.2. Разширяване на междуобщинското и международното сътрудничество с други държави

П. 5

Мярка 5.2.1. Коопериране със съседни общини по линия на междуобщинското сътрудничество
5.2.1.1. Предложения
на инициативи и на
проектни идеи на
ОБ/ОП
Мека мярка община Кнежа в
15,0
Развитие на 2021-2027 г.
5.2.1
Организацията за
регионите
управление на
Дунавски туристически
район

П. 5

П. 5

5.2.1.2 Участие на
Община Кнежа в
Мека мярка
инициативи и проекти
5.2.1
по Програма „Европа за
гражданите“"

50,0

100,0

ОБ

Програма
"Европа на
гражданите

2021-2027

2021-2027

Дир. "СА"

Дир. "СА"

Общинска
администрация
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ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Приложение № 2

Индикативната финансова таблица пресъздава общата финансова рамка за реализацията на ПИРО. В нея се
включват всички предварителни разчети и предвиждания за финансиране на предложените в ПИРО проекти и програми,
както и на т.нар. “меки” мерки, които нямат инвестиционен характер. Основното предназначение на индикативната
финансова рамка е да се представят предварителни, ориентировъчни разчети за необходимия финансов ресурс за
отделните приоритетни области. На второ място – да се посочат основните източници на финансиране и структурата им
по “финансови донори” – Национални оперативни програми, местни финансови източници с публичен характер, частни
финансови донори и др.
ИНДИКАТИВНАТА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
ПИРО НА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПЕРИОДА 2021-2027 г.
Период
2027

Собствени
2021- средства
Общински
бюджет

- Отн.
(%)

дял Републикански Отн.
бюджет
(%)

дял Средства
от ЕС

Отн.
(%)

ОБЩО
дял Други
Отн. дял
/хил.
източници (%)
лв./

ОБЩО
в отн.
дял (%)

Приоритет 1

195

41,6

74

15,8

200

42,6

469

100%

Приоритет 2

260

10,8

1940

80,8

200

8,3

2400

100%

Приоритет 3

180

4,2

340

8,0

3740

87,8

4260

100%

Приоритет 4

1970

15,9

3810

30,8

6596

53,3

12376

100%

Приоритет 5

170

8,9

1150

59,9

600

31,3

1920

ОБЩО

2775

13

5300

24,7

12950

60,4

400

1,9

21425

100,0%
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ИНДИКАТОРИ ЗА ПРОДУКТ
Приоритет, мярка

Приложение № 3
Индикатор

Мерна
единица

Източник на
информация

Период на
отчитане

Целева
стойност

П.1:Балансиран устойчив растеж чрез привличане на свежи инвестиции за утвърждаване на водещите и развитие на нови
функции - сферата на аграрния сектор, преработващата промишленост и туризма
М. 1.1.2: Подобряване на иригационната инфраструктура на земеделието
Приоритет 1
Приоритет 1
Приоритет 1

Напоителни
2 година
системи АД
Мярка 1.2.1 Създаване, промоциране и подкрепа на местни иновационни стратегии
Възстановени напоителни канали

км

2

Приоритет 1

Приети документи на общината, свързани с
Брой
Община Кнежа
привличане на инвестиции
Участие на общината в инвестиционни
брой
Община Кнежа
инициативи (бизнес форуми, панаири и др.)
М 1.2.2. Разработване на инвестиционен профил на община Кнежа

Приоритет 1

Разработени и приети документи

Приоритет 1

М.1.3.2 Административна подкрепа за новостартиращи бизнес инициативи

Приоритет 1

Оказана безвъзмездна административна
помощ при подготовка на проекти от
новостартирали предприемачи

брой

Община Кнежа

1 година

3

Приоритет 1

Рекламни кампании за популяризиране на
нетрадиционни производства

брой

Община Кнежа

1 година

3

Приоритет 1

брой

1 година

2

1 година

4

3

1

Община Кнежа

Приоритет 2: Стимулиране на инвестиционни инициативи за повишаване на конкурентноспособността общината
Приоритет 2

М 2.2.1 Подпомагане развитието на местния туристически продукт и маркетинг на
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дестинациите
Приоритет 2

Разработен общински планов документ за
развитие на туризма

брой

Община Кнежа

3 години

1

Приоритет 2

Участие на общината в регионални и
национални туристически изяви

брой

Община Кнежа

1 година

4

Приоритет 2

М.2.2.4. Изграждане на нова туристическа инфраструктура
3 години

5

Приоритет 2

брой

Община Кнежа

Приоритет 3: Съхраняване на човешкия потенциал и подобряване на публичните услуги на населението
Приоритет 3

Мярка.3.1.1.Създаване на условия за максимален обхват на лицата в ученическа възраст в
образователната система

Приоритет 3

Брой ученици, върнати в училище

брой

Община Кнежа

1 година

15

Приоритет 3

Подпомогнати талантливи ученици от
ромския етнос за продължаване на
образованието

брой

Община Кнежа

1 година

10

Приоритет 3

Мярка 3.3.2. Разширяване на социални услуги, съобразно потребностите

Приоритет 3

Обхванали лица в новоразкрити услуги

6 месеца

30

Приоритет 3

Мярка 3.3.3.Подобряване качествата на инфраструктурата на образованието, културата и
спорта

Приоритет 3

Ремонтирани сгради общинска собственост

брой

Община Кнежа

2 година

6

Приоритет 3

Рехабилитирани улици в населените места
на общината

брой

Община Кнежа

2 година

20

брой

ОД „Социално
подпомагане“

Приоритет 4 Опазване на природната и подобряване качествата на селищната среда в съответствие със съвременните
урбанистични и екологични изисквания
Приоритет 4

Мярка 4.2.2. Подобряване качествата на публични пространства в населените места;
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Приоритет 4

Спечелени проекти ;, свързани с опазване
на културното наследство

Приоритет 4

Мярка. 4.3.1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура

Приоритет 4

Дължина на новоизградена канализационна
мрежа

км

ВиК оператор

3 години

10

Приоритет 4

Дължина на рехабилитирани ВиК мрежи

км

ВиК оператор

3 години

20

Приоритет 4

Мярка 4.3.4. Превенция и защита от рискове и бедствия

Приоритет 4

Коригирани участъци от р. Гостиля

Община

3 години

брой

км

Община Кнежа

2 години

2

Приоритет 5: Създаване на условия за по-добра свързаност и намаляване на териториалните диспропорции
Приоритет 5

Мярка 3.1.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа

Приоритет 5

Дължина на рехабилитирани общински
пътища

км

Районна пътна
служба

3 години

30
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ИНДИКАТОРИ ЗА РЕЗУЛТАТ

Специфична цел

Приложение № 3-А

Индикатор

Мерна
единица

Източник на
информация

Период на
отчитане

Базова
стойност

Целева
стойност

СЦ 1.1. Подкрепа на инициативи на бизнеса за привличане на нови инвестиции (в т.ч. и от външни източници)

СЦ 1.1.

СЦ 1.1.

СЦ 1.1.

Разкрити работни места в нови
малки и средни предприятия

Агенция за МСП

1 година

хил. лв.

ИСУН

брой

брой.

брой
Размер на привлечени средства от
външни източници (ОП, други
Национални програми)
Гъстота на фирмите на 1000 д от
населението

0

10

1 година

9 899 (2020
г.)

10400,0

НСИ

1 година

36,5 (2018
г.)

38,0

НСИ

1 година

16790

15500

СЦ 2.2. Развитие на устойчив туризъм

СЦ 2.2.

Регистрирани леглоденонощия

СЦ 3.1. „Осигуряване на условия за равен достъп до качествено образование и обучение
СЦ 1.3

Намален отн. дялна отпаднали
ученици от общия брой ученици

%

Община Кнежа

1 година

6,2

3,0

СЦ 1.3

Въведени иновативни форми на
обучение

брой

РУО - Плевен

2 години

2

5

СЦ 3.3. „Предоставяне качествени услуги по здравеопазването, социалното подпомагане, културата и спорта“.
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СЦ 3.3..

Разкрити нови места в социални
услуги

брой

Община Кнежа, Дция „Социално
подпомагане“

2 години

0

40

СЦ 3.3..

Относителен дял на учениците,
обучавани в подобрена учебна
среда

%

Община Кнежа

2 години

75

100

СЦ 4.2.Придобиване качествата на селищната среда
СЦ 4,-2.

Актуализирани действащи и
изработени нови ПУП, ЗП, РП

брой

Община Кнежа

1 година

0

8

СЦ 4,-2.

Ремонтирани улици

брой

Община Кнежа

1 година

0

26

СЦ 4,-2.

Подобрени качества на зелени
площи

дка

Община Кнежа

1 година

0

25

СЦ 4.3. Съхраняване на природния ресурс чрез подобряване на екологичната инфраструтура
СЦ 4.3..

Относителен дял на населението с
подобрено водоснабдяване

СЦ 4.3.

Монтирани енергоспестяващи лампи
по уличното осветление

%

ВиК

3 години

0

95

брой

ЧЕЗ България

2 години

0

1000
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РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНОТО АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА

Приложение №3

Настоящото анкетно проучване е свързано с разработването на План за интегрирано развитие на община Кнежа за
периода 2021-2027г. , който е основен инструмент за планиране, програмиране, управление и ресурсно осигуряване на
развитието на общината през следващите седем години.
Целта на анкетното проучване е да установи:
 Какви са нагласите на населението за настоящото състояние на общината и към бъдещия процес на
развитие на община Кнежа.
 Какви са нагласите на населението към тяхното собствено участие в този процес и техните бъдещи
предвиждания за подобряването на ситуацията в общината.
Анализът на резултатите от проведената анкета е базиран на информацията, събрана чрез анкетни листа от
жителите на община Кнежа.
Анализът се концентрира върху отговорите на участниците за сегашното състояние на общината:
 На въпроса в каква посока се променя общината през последните 7 години, голям процент от хората (55%),
са на мнение,че общината се променя към по-добро, но с бавни темпове, 42 % са отговорили,че общината
се променя бързо към по-добро, и едва 4 % от хората мислят, че състоянието на общината се е влошило.
 Относно създаването на нова визия за развитие, 38% от хората са на мнение, че общината НЯМА НУЖДА
от нова визия за развитие, голям процент са и хората, които мислят, че е нужно създаване на нова визия
(34%).
 На въпроса за съпоставката на община Кнежа и нейното развитие спрямо другите общини в страната- 58 %
са отговорили, че община Кнежа е като повечето общини в страната. По равно са процентите хора
отговорили, че общината е по-зле/по-добре от другите в страната 21%.
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На второ място са резултатите от анкетата, свързани с проблемите в общината и тяхното примерно решение:


Най-голям процент на въпроса за това, кои са основните проблеми, характеризиращи общината, са посочени
проблемите свързани с лошата инфраструктура в населените места (66,7 %) и липсата на стимули за
създаване на нови предприятия (58,3%).
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Като най-ценни ресурси на общината са посочени нейните културни и туристически обекти като: Зоопарк Гергана и
историческеският музей.

Като приоритетни направления за икономическо развитие на
общината с най-голям процент на отговорите е Селското
стопанство (62,5%) и (50%) са обслужващите дейности с
регионално значение. С най-малък процент е привличането на
инвеститори, само 4,2 %.
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Предложени са мерки за подобряване на:
 Техническата инфраструктура (водоснабдителна, канализационна, електроснабдителна) мащабното развитие на
туризма и използването на ресурсите на общината.


Повишаване качеството на образованието.



Подобряване качеството на предлаганите здравни и медицински услуги, борба с безработицата и др.



Борба с безработицата и подобряване на пазара на труда (вкл. квалификация на хората).



Подобряване достъпността между населените места.



Развитие на туризма (поддържане на паметниците на културата, инвестиции в читалищата, фестивали и др.).
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