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1.

ВЪВЕДЕНИЕ

Един от основните фокуси на политиката за регионално развитие на ЕС през плановия
период 2014-2020 г. е насочен към градовете и градските ареали, които чрез интегрирани
политики и синхронизирани усилия в социално-икономическата, екологичната и
пространствената сфери е необходимо да постигнат балансирано и устойчиво развитие.
Този подход е в основата на т.нар. „Умни градове“ (Smart Cities), в които именно
интегрираното планиране играе ключова роля в създаване на координирани във времето
и пространството политики, които имат синергичен ефект върху развитието както на
територията на даден град, така и на целия агломерационен ареал.
Имайки предвид основните насоки на европейската общност и принципите, заложени
в редица стратегически документи (Лайпцигската харта, Декларацията от Толедо,
Европейската перспектива за пространствено развитие), целта на Интегрирания план
за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. Никопол е да координира и
синхронизира целите на всички стратегически и устройствени документи, да създаде
реалистична визия и да дефинира ясно средносрочните приоритети за развитие на
града и агломерационния му ареал.
За разлика от традиционните стратегически инструменти за планиране, ИПГВР има
много ясна териториална насоченост и всяка една мярка се измерва и локализира
пространствено. Затова може да се приеме, че основната роля на всеки един ИПГВР е да
зададе постижими приоритети в рамките на 7-годишен период с портфолио от проекти,
чрез които да се търси финансиране за подобряване на социалните, икономически и
екологични условия на региона като цяло, което от своя страна да доведе до намаляване
на междурегионалните различия както на национално, така и на европейско ниво.
Съществено условие при изготвянето и последващата реализация на ИПГВР е участието
на заинтересованите страни. Широката обществена подкрепа и активността на местните
общности и групи, икономически субекти, сдружения и др. са необходимо условие за
създаване на общоприета и прозрачна платформа за местно развитие, в която визията
и стратегическите проекти са ясни и постижими до 2020 г.
Обхват, цели и задачи
Целевият и проблемен анализ се разработва въз основа на Методически насоки за
разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие за градовете от ниво 4, съгласно Националната концепция за пространствено
развитие на Република България до 2025 г. Тематичното съдържание на анализа следва
основните направления, дефинирани в методическите насоки, като то е допълнено
и илюстрирано с графичен материал, позволяващ пространствено локализиране на
основните предизвикателства пред развитието на гр. Никопол.
Териториалните нива, включени в настоящия анализ, са: национално, регионално и
местно, като са отчетени и стратегическите и планови документи на тези нива.
Също така са отчетени и общите принципи и стратегии в политиката за развитие на
градовете на Европейската общност, в т.ч. на Лайпцигската харта за устойчиво развитие
на европейските градове (24 май 2007 г.), Териториалния дневен ред на Европейския
съюз, приет по време на неформалната среща на министрите за градско развитие и
териториално сближаване в Лайпциг, 24-25 май 2007 г., Декларацията от Толедо, приета
на неформалната среща на министрите по градско развитие, 22 юни 2010 г., стратегията
Европа 2020, Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион и др.
Основната цел на изработването на целевия и проблемен анализ е да се идентифицират
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части от градската територия, решаването на чиито проблеми изисква да бъдат
приложени инструменти на интегрираното планиране.
Основните задачи, отговарящи на изискванията на Техническата спецификация,
включват:


задълбочен анализ на градската територия, като се оценят общите и сравнителни
географски предимства, демографската ситуация, инфраструктурна осигуреност,
социално-икономическо развитие, съществуващи вътрешноградски различия и
проблеми, свързани със социалната сфера (с акцент върху предоставянето на
социални услуги и проблеми на включването на изолирани/маргинални социални
групи), културно наследство, държавно управление, неправителствен сектор,
обществен ред и сигурност, жилищен сектор, техническа инфраструктура и
комуникационно-транспортна система;



пространствено проучване на функционалната и морфологичната характеристика
на градската структура;



проучване на достъпността и жизнеността на публичните пространства;



дефиниране на градски територии в неудовлетворително състояние, с негативни
тенденции в развитието и/или с неразвит потенциал, зони с висока степен на
риск (със социален, икономически или природен характер) и други, и определяне
на съответните режими, насочени към смекчаване на проблемите;



инвентаризация и класификация на актуални проектни идеи, разработени
проекти, осигуреност на територията с действащи устройствени планове и схеми;



обстоен и задълбочен преглед на проблемите и връзките на града в рамките на
агломерационния ареал с център Никопол.

Методология и методически подход на целевия и проблемен анализ
Цялостното разработване на ИПГВР на гр. Никопол се подчинява на общ методологически
подход, в който целевият и проблемен анализ е съществена основа за дефиниране на
стратегията и реализацията на плана в следващите етапи на изпълнението му. Основните
направления на анализа се насочват към пространственото им дефиниране и локация на
ниво квартал и имот, които са най-ниските нива на урбанистичната структура.
Основните методи, използвани за нуждите на целевия и проблемен анализ, включват:


Преглед на документи (Document analysis);



Теренни проучвания (Field work);



SWOT анализ;



Сравнителен и причинно-следствен анализ (Comparative and causal analysis);



Планиране, базирано на доказателства (Evidence-based planning);



Експертна оценка (Expert evaluation method);



Изработване на пространствен модел на града (Spatial modelling);



Анкетни проучвания (Structured and semi-structured interviews);



Проучване на публичните пространства и публичния живот (Public space public
life survey).

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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2.

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ
2.1

Обща характеристика на града и общината

Местоположение
Община Никопол e разположена в северните части на Дунавската равнина. Едноименният
град се намира в най-северната част на общината, на брега на р. Дунав. Той е един от
десетте града в България, разположени на дунавския бряг, почти в средата на българския
участък. Общината и градът влизат в обхвата на Северозападен район за планиране и
област Плевен. Гранични са общините Плевен, Левски, Белене и Гулянци.
Геостратегическо значение на града и общината
Спрямо регионалните типологии на ЕС област Плевен е категоризирана като предимно
селски регион, което се определя от наличието на най-малко един град с минимум
50 000 жители, който да е достъпен от поне половината население на региона.
Като регион с вътрешни граници спрямо Европейския съюз, към Плевенска област е
предопределено насочване на трансгранични програми, съфинансирани от Европейския
фонд за регионално развитие. Като други региони в България област Плевен се счита
„в индустриален преход“. Община Никопол и в частност град Никопол са пример за
наличието на индустриални отрасли, които губят, дори вече са изгубили значение за
града и региона, и биват изоставени или изцяло премахнати.
В европейски и български контекст град Никопол заема периферно местоположение.

Регенсбург

Пасау

Виена

Будапеща

Австрия
Германия

Унгария

Румъния

Хърватска

Галац

Белград
Сърбия

Никопол
България

Черно море

Фигура 1. Геостратегическо местоположение

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Имайки предвид неговите характеристики на свиващ се град, трудно може да се каже,
че Никопол е сред градовете, върху които е насочен сериозен инвестиционен интерес за
развитие към настоящия момент, сравнено с по-големите и водещи градове в региона.
Въпреки това, европейските цели и политики, отразени в Стратегията „Европа 2020“,
новата кохезионна политика на ЕС (2014-2020 г.) и Стратегията на ЕС за Дунавския
регион насочват внимание към преодоляване на междурегионалните различия и към
стимулиране на развитието в по-обезлюдени и икономически изоставащи региони.
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Част от подкрепата към тези периферни райони се изразява чрез проекти, насочени
към регионално сътрудничество - както междуобщинско, така и със съседни държави.
„DONAUREGIONEN +” е проект, финансиран по Програмата за транснационално
сътрудничество „Югоизточна Европа”, който интегрира и двете форми на сътрудничество
между български и румънски общински. Проектът представлява „Концепция
за пространствено развитие на
междурегионално сътрудничество в Дунавското
пространство” и включва изработването на стратегии за развитие на пет трансдунавски
района (ТДР), сред които Никопол-Белене-Свищов-Зимнич (Областна стратегия за
развитие на област Плевен 2014-2020 – проект, стр. 16).
Град Никопол има най-интензивни трансгранични отношения с румънския град от
отсрещния бряг Турну Магуреле. От особено значение е върпосът за изграждането
на Дунав мост III, тъй като единият от избраните варианти за нова връзка е именно
между тези два града. Сътрудничеството между Никопол и Турну Магуреле се изразява
в съвместни стратегии за развитие на различни сектори (напр.: Съвместна стратегия
за развитие на туризма) и провеждане на регулярни срещи за единни действия в
развитието на мобилността, инфраструктурата, опазването на р. Дунав и др. Въпреки
това, все още съществуват неразрешени конфликтни казуси като високите замърсявания
от химическия завод в град Турну Магуреле.
Национален контекст
Спрямо Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. община
Никопол попада в категорията на дунавските общини, които са зони на пряко влияние.
Сравнена обаче с общини като Русе, Силистра, Видин и Свищов, които са централни,
община Никопол е определена като периферна. В национален план повече средства и
ресурси се насочват към общини с по-големи и развиващи се градски центрове, които
имат по-голямо политическо, трансгранично и стратегическо значение за страната.
В по-широк контекст малки общини и градове биха могли да се окажат неочакван
потенциал за развитие на по-изостанали региони, което е постижимо с правилното
приоритизиране на потенциала и нуждите на региона. Подобен стимулатор би могло да
бъде изграждането на трети Дунав мост между Никопол и Турну Магуреле, но е важно
да се отчете цялостното въздействие на подобен проект върху региона и в частност
ползите за по-малките населени места (в това число и за град Никопол).
Роля и въздействие на развитието на града в контекста на Северозападен
регион и в рамките на общината
Община Никопол е една от 13-те дунавски общини в Северозападен регион и заедно с гр.
Белене е разположена в най-западната част на региона. Общината попада сред седемте
зони, посочени в Регионалния план за развитие на Северозападен регион 2014-2020 г.,
които включват съседни общини със сходни количествени стойности по показателите
ниско равнище на заетост и ниво на безработица. В тази зона Никопол попада заедно с
община Гулянци.
Въпреки предизвикателствата пред демографското и икономическо развитие, град
Никопол има своето важно значение за развитието на областта и региона. Пристанището
и фериботната връзка с Турну Магуреле са считани за основен потенциал, но все още не са
достатъчно добре експлоатирани (фериботната връзка има много нисък пътникопоток).
В комбинация с вторичната ос на развитие Никопол-Плевен-Ловеч-Троян градът се
оказва на значимо място в рамките на региона.
Никопол има най-силни връзки със съседните общини и техните общински центрове.
Наред с осъществяването на различни пътувания (за стоки и услуги, работно място и
др.), между градовете са създадени и регионални партньорства. Тези сътрудничества
между общините подпомагат разработването на проекти, които са невъзможни за
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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реализиране само от една община (напр. проектът за изграждане регионалното депо за
твърди и битови отпадъци в партньорство с община Левски). Никопол е член на няколко
регионални и местни сдружения като Асоциацията на дунавските общини „Дунав“,
Регионално сдружение за управление на отпадъците „Чисти дунавски общини“ и др.
Представители на местното население и власти са членове на МИГ „Никопол-Белене“ и
Дунавско сдружение за интеграция и развитие „Никополис“.

Турну Магуреле

40

km

10

km

Никопол

Плевен

Регионални връзки
Пътища
Железопътни линии
Област Плевен
Община Никопол
0

5

10

20km

Населени места
Водни площи

Фигура 2. Регионални връзки

Град Никопол е характерен пример за свиващ се град, разположен в малка, предимно
селска община (селски район е община, в която няма населено място с население над
30 000 души; Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.). Като единствен
град, Никопол събира в себе си основните административни, здравни, образователни
дейности и социални услуги. По отношение на работни места Никопол е притегателен
център за хората от по-близките села. Осигурени са добри редовни транспортни връзки
с другите населени места.
Природни характеристики

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Релефът на oбщината е значително разнообразен – от речни низини до хълмисти
плата. В самия град Никопол релефът е също така специфичен, характеризиращ се с
ниска равнинна част при реката, където е разположен така нареченият Долен град, и
наклонени, дори отвесни участъци, на които се разполагат два от кварталите в града
(махалa Руски паметник и махала Шишманово кале). Част от улиците, на места оформени
като стълби, са много стръмни, което усложнява достъпността в по-сурови климатични
условия и за определени социални групи (възрастни хора, родители с детски колички,
хора в неравностойно положение). Често пъти ограничената достъпност се оказва и
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пречка за ползването на определени социални услуги (образователни, културни и др.).
Градът има богата зелена система, съставена от обществено озеленяване, дворно
озеленяване към еднофамилните къщи и естествен ландшафт. Друг важен компонент за
развитието на града е река Дунав. Тя осигурява възможност за цялостно регулиране на
водния баланс в региона. Реката осъществява връзката на града с румънските региони
и предоставя възможност за развитие на условията на водния транспорт за града.
Развитието на града в непосредствена близост до реката бива застрашено от рязкото
повишаване на нивото на р. Дунав и възможностите за заливане и наводнения.
Целият град (както и част от общината) влиза в рамките на природен парк Персина.
Това обуславя наличието на разнообразен ландшафт и природни хабитати.
2.2

Демографска характеристика

По данни от последното преброяване на населението в България през 2011 г. община
Никопол е една от най-малките общини в рамките на област Плевен по брой население,
като се нарежда на 9 място с дял от 3.45% (9305 д.) сред 11-те общини в областта. Помалки от нея са само общините Искър (6884 д.) и Пордим (6426 д.).
Делът на градското население в област Плевен съставлява 66.53% от цялото население
на региона. Сред 14-те града в област Плевен, град Никопол се нарежда на 12 място по
брой население ( 3186 д. или 1.78%), като с по-малък брой население са само градовете
Гулянци (3207 д.), Долна Митрополия (3046 д.) и Пордим (2001 д.).
Таблица 1: Данни за населението на област Плевен, Източник: НСИ, Преброяване 2011 г.

Област/общини

Общо

Дял на
населението
по общини

Област Плевен

269752

100.00%

Общини:

Област
Общо

Дял на
градското
население,
%

Населени места
Област Плевен

269752

Общо градско
население в област
Плевен

179474

66,53%

БЕЛЕНЕ

10318

3.82%

ГР.БЕЛЕНЕ

8512

4.74%

ГУЛЯНЦИ

12336

4.57%

ГР.ГУЛЯНЦИ

3207

1.79%

ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ

20064

7.44%

ГР.ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

3046

1.70%

ДОЛНИ ДЪБНИК

11670

4.33%

ГР.ТРЪСТЕНИК

4377

2.44%

ИСКЪР

6884

2.55%

ГР.ДОЛНИ ДЪБНИК

4217

2.35%

КНЕЖА

13803

5.12%

ГР.ИСКЪР

3206

1.79%

ЛЕВСКИ

19938

7.39%

ГР.КНЕЖА

10500

5.85%

НИКОПОЛ

9305

3.45%

ГР.ЛЕВСКИ

9872

5.50%

ПЛЕВЕН

131152

48.62%

ГР.НИКОПОЛ

3186

1.78%

ПОРДИМ

6426

2.38%

ГР.ПЛЕВЕН

106954

59.59%

ЧЕРВЕН БРЯГ

27856

10.33%

ГР.СЛАВЯНОВО

3868

2.16%

ГР.ПОРДИМ

2001

1.11%

ГР.КОЙНАРЕ

3706

2.06%

ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

12822

7.14%

По данни на НСИ към 31.12.2013 г. в община Никопол живеят 8 835 души. Средната
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развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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гъстота на населението е 21.2 д/км2. Броят на населението спрямо 2007 г. (11 264 д.)
е намалял с 2 429 д. или с 21.56%, като то е почти равномерно в селата (-21.64%) и
град Никопол (-21.48%). При жените намалението е по-високо (-22.26%), отколкото при
мъжете (-20.46%) както за общината като цяло, така също и в селата и града (Таблица
2).
Таблица 2: Население на община Никопол, Източник: НСИ, 2013 г.

Общо
Години

В градовете

В селата

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

2007

11264

5521

5743

3985

1971

2014

7279

3550

3729

2013

8835

4394

4441

3129

1545

1584

5706

2849

2857

Темп на
нарастване
спрямо 2007
г. в %

-21.56

-20.41

-22.67

-21.48

-21.61

-21.35

-21.61

-19.75

-23.38

По данни на НСИ за 2013 г. в общинския център – гр. Никопол, е съсредотоwчено
35.42% от населението на общината, а в селата - 64.58%, като за периода 2007-2013
г. се наблюдава незначително увеличение с 0.04% на жителите на града. Броят на
населението е разпределен неравномерно – две от селата са с население от 100 жители
(с. Жерново и с. Евлогиево), три са с население до 300 жители (с. Асеново, с. Лозица и
с. Любеново), от 300 до 500 души са селата Бацова махала, Санадиново и Черковица, от
500 до 800 д. са селата Въбел, Дебово, Драгаш войвода и Муселиево, а най-голямото е
с. Новачене с 1196 д. или 12.85% дял от населението на общината.
Динамика на населението
Основните фактори за промените в броя на населението в община Никопол са резултат
на влиянието на естественото и на механичното му движение. През последните две
десетилетия в страната под влиянието на разнородни по своя характер фактори (смяната
на социално-икономическото устройство на държавата и световната финансова и
икономическа криза от 2008 г.) се наблюдава неблагоприятна тенденция в състоянието
и развитието както на естественото, така и на механичното движение на населението в
общината.
Естественото възпроизводство на населението е фактор за демографската жизненост
на населените места. Компонентите на естественото възпроизводство оказват влияние
и върху възрастовата структура на населението. От равнището на раждаемостта се
влияят и някои от специфичните възрастови контингенти, които са определящи за
оразмеряване на обекти на образователната инфраструктура (детски заведения и
училища), социалната и културна инфраструктура.
Естествено движение
Естественият прираст на населението се характеризира със състоянието на раждаемостта
и смъртността.

Състоянието на раждаемостта е един от индикаторите за демографската характеристика
на населените места и териториалните единици. Демографските данни на НСИ за 2013
г. показват, че в община Никопол броят на родените е общо 74 деца, като от тях в гр.
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Никопол са родени 29 деца, което представлява 40% от общо родените лица в общината.
Наблюдава се тенденция за бавно увеличаване на раждаемостта през последните седем
години с 10.81%, като съотношението между родените и общия брой на населението
показва бавно увеличение с 0.25% за общината и с 0.20% за града. Данните показват,
че раждаемостта в рамките на селата е със сравнително по-добри темпове на растеж от
тези в града (Таблица 3).
Смъртността (съответно коефициентът на смъртност) на населението бележи тенденция
на намаляване за периода 2007-2013 г. В този период броят на умрелите в общината се
движи в тесни рамки – между 292 и 214 души годишно, като се наблюдава тенденция
за намаление в рамките на 26.71%. В град Никопол също се наблюдава тенденция за
намаляване на смъртността в рамките на 38.8% за изследвания период (2007 г. - 60 д.;
2013 г. - 37 д.) (Таблица 3).
Естественият прираст на населението (като абсолютен брой) е отрицателен, както за
общината ( 2007 г. - минус 226 д.; 2013 г. – минус 140 д.), така и за град Никопол (2007
г. - минус 31 д.; 2013 г. – минус 8 д.), като се наблюдава тенденция за подобряването му
с 39% в рамките на общината и с 26% за град Никопол.
Въпреки намалението на смъртността и повишаването на раждаемостта, все още броят
на умрелите превишава този на родените, което формира и отрицателния естествен
прираст на населеното на община Никопол, в т.ч. и на града. Коефициентът на естествен
прираст за периода в общината също е отрицателен като варира между -19.8‰ (2007 г.)
и - 15.7‰ (2013 г.) (Таблица 3).
Механично движение
Върху броя на населението, освен естественият, важна роля играе и механичният
прираст. Той се формира от броя на заселените и изселените лица. След интензивната
миграция на населението, свързана и с емиграция на част от него, през последните
няколко години тези процеси не са с висока интензивност.
Механичното движение на населението в община Никопол за периода 2007-2013 г.
показва, че преобладава броят на изселилите се в сравнение с броя на заселените,
като броят и делът им намалява в рамките на периода 2007-2013 г. съответно с 43.21%
(заселени) и с 37.32% (изселени). Механичният прираст е отрицателен през 2013 г.
(община – минус 44 д. и град – минус 14 д.), но в сравнение с 2007 г. делът на механичният
прираст показва тенденция на подобряване с 20% (Таблица 3).
Таблица 3: Динамика в показателите за естественото и механичното движение на населението в
община и град Никопол за периода 2007-2013 г.
Общ./
град
община
Никопол
град
Никопол
община
Никопол
град
Никопол

Год.

Живород.
(брой)

Коеф. на
ражд., %

Умрели
(брой)

Коеф, на
смърт.,%

Естест.
пр.
(брой)

Заселени
(брой)

Изселени
(брой)

Механ.
пр. (бр.)

66

5.8

292

25.6

-226

162

217

-55

29

7.2

60

14.9

-31

35

67

-32

74

8.3

214

24.0

-140

92

136

-44

29

9.2

37

11.8

-8

22

36

-14

2007

2013
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Качествени характеристики (структури) на населението
Различните структури на населението (полова, възрастова, образователна и етническа)
са представени чрез данни на НСИ за периода 2007-2013 г. Данните за структурата
на населението по различен признак дават определена представа за качествените му
характеристики, което е от значение за човешкия потенциал на община Никопол и града.
Половата структура на населението на община Никопол и града е с пропорции, които
са характерни за страната. Преобладава броят на жените, които са 5 743 души или
50.99% от общия брой на населението на общината и 2014 д. или 50.54% от населението
на град Никопол.
Таблица 4: Население на община Никопол по пол и местоживеене към 21.12.2013 г., Източник:
НСИ
Общо

В градовете

В селата

Години
Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

Всичко

Мъже

Жени

2007

11264

5521

5743

3985

1971

2014

7279

3550

3729

2008

10897

5346

5551

3943

1949

1994

6954

3397

3557

2009

10602

5205

5397

3892

1928

1964

6710

3277

3433

2010

10366

5061

5305

3832

1896

1936

6534

3165

3369

2011

9205

4564

4641

3171

1557

1614

6034

3007

3027

2012

9019

4475

4544

3151

1549

1602

5868

2926

2942

2013

8835

4394

4441

3129

1545

1584

5706

2849

2857

Възрастова структура
Данните НСИ за 2012 г. показват, че община Никопол се характеризира с диспропорции
във възрастовата структура на населението. Възрастови групи имат отношение както
към фактическото състояние, така и към прогнозите за броя на активното население, в
т.ч. и на броя на заетите лица и др., т.е на трудовия потенциал на общината.
Населението в подтрудоспособна възраст на общината е 10.79%, а това в трудоспособна
възраст е общо 56.60% (във възрастовите групи 15-29 г. – 12.07% и 30-64 г. – 44.54%),
а населението в над трудоспособна възраст е 32.61%.
В рамките на област Плевен, община Никопол е с една от най-влошените възрастови
структури, наред с общините Левски, Белене и Гулянци, където делът на населението
до 14 г. е в рамките на едва 10-11%, а делът на населението над 64 г. е над
25%. В община Никопол тази възрастова група е с най-висока стойност – 32.61%. Това
се дължи най-вече на възрастовата структура на населението в селата.
За град Никопол данните показват, че населението във възрастовата група до 14 г.
е 13.72%, от 15 до 29 г. е 15.3%, от 30 до 64 г. е 49.44%, а над 64 г. е 21.12%, като
показателите съответстват на средните за област Плевен и страната, с изключение на
показателите за възрастовата група от 15 до 29 г. (18.43% за страната при 15.3% за гр.
Никопол). Това се дължи на ниската раждаемост и на миграцията на младите хора с цел
икономическа и професионална реализация.
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Таблица 5: Население на област Плевен по възрастови групи, Източник: НСИ, Преброяване 2011г.
Населени
места

Общо

0-14 г.

дял, %

15-29 г.

дял, %

30-64 г.

дял, %

над 64 г.

дял, %

Страната

7364570

975272

13,24

1357480

18,43

3670421

49,84

1361397

18,49

Област ПЛЕВЕН

269752

34744

12,88%

42062

15,59%

132433

49,09%

60513

22,43%

ОБЩИНА
НИКОПОЛ

9305

1004

10,79%

1123

12,07%

4144

44,54%

3034

32,61%

ГР.НИКОПОЛ

3186

437

13,72%

501

15,73%

1575

49,44%

673

21,12%

ОБЩО
население в
селата

6119

567

9,27%

622

10,17%

2569

41,98%

2361

38,58%

С.АСЕНОВО

290

11

3,79%

27

9,31%

112

38,62%

140

48,28%

С.БАЦОВА
МАХАЛА

471

57

12,10%

61

12,95%

192

40,76%

161

34,18%

С.ВЪБЕЛ

740

38

5,14%

55

7,43%

316

42,70%

331

44,73%

С.ДЕБОВО

588

68

11,56%

60

10,20%

241

40,99%

219

37,24%

С.ДРАГАШ
ВОЙВОДА

573

67

11,69%

60

10,47%

252

43,98%

194

33,86%

С.ЕВЛОГИЕВО

104

3

2,88%

7

6,73%

38

36,54%

56

53,85%

С.ЖЕРНОВ

100

12

12,00%

11

11,00%

41

41,00%

36

36,00%

С.ЛОЗИЦА

264

4

1,52%

12

4,55%

104

39,39%

144

54,55%

С.ЛЮБЕНОВО

209

8

3,83%

13

6,22%

80

38,28%

108

51,67%

С.МУСЕЛИЕВО

762

82

10,76%

96

12,60%

310

40,68%

274

35,96%

С.НОВАЧЕНЕ

1196

149

12,46%

136

11,37%

511

42,73%

400

33,44%

С.САНАДИНОВО

356

25

7,02%

31

8,71%

148

41,57%

152

42,70%

С.ЧЕРКОВИЦА

466

43

9,23%

53

11,37%

224

48,07%

146

31,33%

ОБЩИНА
БЕЛЕНЕ

10318

1056

10,23%

1642

15,91%

5401

52,35%

2219

21,51%

ГР.БЕЛЕНЕ

8512

945

11,10%

1500

17,62%

4671

54,88%

1396

16,40%

ГУЛЯНЦИ

12336

1255

10,17%

1445

11,71%

5190

42,07%

4446

36,04%

ГР.ГУЛЯНЦИ

3207

539

16,81%

480

14,97%

1403

43,75%

785

24,48%

ОБЩИНА ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

20064

2526

12,59%

2808

14,00%

8497

42,35%

6233

31,07%

ГР.ДОЛНА
МИТРОПОЛИЯ

3046

433

14,22%

533

17,50%

1419

46,59%

661

21,70%

ГР.ТРЪСТЕНИК

4377

659

15,06%

706

16,13%

2019

46,13%

993

22,69%

ОБЩИНА ДОЛНИ
ДЪБНИК

11670

1786

15,30%

1713

14,68%

5108

43,77%

3063

26,25%

ГР.ДОЛНИ
ДЪБНИК

4217

602

14,28%

683

16,20%

1997

47,36%

935

22,17%

ОБЩИНА ИСКЪР

6884

924

13,42%

990

14,38%

3077

44,70%

1893

27,50%

ГР.ИСКЪР

3206

417

13,01%

490

15,28%

1550

48,35%

749

23,36%

ОБЩИНА КНЕЖА

13803

1889

13,69%

2249

16,29%

6438

46,64%

3227

23,38%

ГР.КНЕЖА

10500

1471

14,01%

1800

17,14%

5027

47,88%

2202

20,97%

ОБЩИНА
ЛЕВСКИ

19938

2386

11,97%

2841

14,25%

9537

47,83%

5174

25,95%

ГР.ЛЕВСКИ

9872

1288

13,05%

1581

16,01%

5000

50,65%

2003

20,29%
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ОБЩИНА
ПЛЕВЕН

131152

17315

13,20%

21810

16,63%

68907

52,54%

23120

17,63%

ГР.ПЛЕВЕН

106954

13415

12,54%

18002

16,83%

58732

54,91%

16805

15,71%

ГР.СЛАВЯНОВО

3868

509

13,16%

626

16,18%

1832

47,36%

901

23,29%

ОБЩИНА
ПОРДИМ

6426

787

12,25%

887

13,80%

2668

41,52%

2084

32,43%

ГР.ПОРДИМ

2001

304

15,19%

356

17,79%

910

45,48%

431

21,54%

ОБЩИНА
ЧЕРВЕН БРЯГ

27856

3816

13,70%

4554

16,35%

13466

48,34%

6020

21,61%

ГР.КОЙНАРЕ

3706

462

12,47%

561

15,14%

1718

46,36%

965

26,04%

ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ

12822

1706

13,31%

2295

17,90%

6862

53,52%

1959

15,28%

Образователна структура
От населението на общината с висше образование към 2011 г. са 575 д. (6.18%), а със
средно – 3037 д. (32.64%). Като неграмотни са се определили само 150 д. (1.61%). В
общинския център броят на лицата с висше образование е 247 (7.75% от населението
на града) или 42.96% от 575 лица в общината с подобно образование, като това е едва
2.65% от населението в общината. Образователната структура на населението дава
отражение върху броя на заетите лица в общината, качеството на работната сила и
нивото на заплащане. Делът на лицата с начално, основно и без образование е 56%,
което представлява предизвикателство пред развитието на икономиката на общината.
Това съотношение се запазва и в рамките на град Никопол, където лицата с начално и
основно образование са 57%.
Таблица 6: Население по степен на завършено образование към 1.02.2011 г., Източник: НСИ
Степен на завършено образование

община
Никопол

Общо

9305

Висше

575

6,18%

247

7,75%

Дял в %

Град
Никопол

Дял в %

3186

Средно

3037

32,64%

911

28,59%

Основно

3379

36,31%

997

31,29%

Начално

1695

18,22%

724

22,72%

Никога не посещавали училище

150

1,61%

100

3,14%

Дете (до 7 години вкл., което още не
посещава училище)

469

5,04%

207

6,50%

Етническа структура
Етническата структура на населението в община Никопол към 2011 г. показва, че
преобладава българската етническа група. В град Никопол най-висок е делът на
населението от турски етнос. Като българи са се определили 63.42% (5901 д.) от
населението на общината и 27.9% (889 д.) от населението на гр. Никопол. От турската
етническа група са се определили 2152 д. (23.13%) от общината и 1940 д. (60.80%)
от града, а от ромската – 144 д. (1.55%) от общината, докато в гр. Никопол няма
самоопределили се представители на ромския етнос.
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Таблица 7: Население по етническа принадлежност към 1.02.2011 г., Източник: НСИ

Етническа принадлежност

община Никопол

Общо

9305

Българска

5901

63,42%

889

27,90%

Турска

2152

23,13%

1940

60,89%

1,55%

..

Ромска

144

Еврейска

..

Руска

20

Гръцка

..

Дял в %

Град Никопол

Дял в %

3186

0,21%

5

0,16%

-

Румънска

3

Друга

..

Не се самоопределят

42

0,45%

17

0,53%

Непоказано

1038

11,16%

332

10,42%

2.3

0,03%

..

Икономическа активност и безработица

Икономически активно население
Населението, освен като демографски ресурс, се оценява и като трудов потенциал,
което е важен фактор за социално-икономическото развитие на общината. Тази част
от населението формира т.нар. икономически активно население (заети и безработни
лица).
В икономически активното население попадат лицата във възрастовите групи над
15 години. През 2011 г. броят им е 5267 д., което е 56.16% от броя на населението на
общината. От данните в Таблица 8 е видно, че в град Никопол относителният дял на
икономически активното население е по-висок и е в рамките на 65.16% от жителите на
града за сметка на по-ниския дял в селата (52.15%).
Таблица 8: Икономически активни лица в община Никопол, Източник: НСИ, Преброяване 2011г.
Населени места

Общо

0-14 г.

дял, %

15-64 г.

дял, %

над 64 г.

дял, %

ОБЩИНА НИКОПОЛ

9305

1004

10,79%

5267

56,60%

3034

32,61%

ГР.НИКОПОЛ

3186

437

13,72%

2076

65,16%

673

21,12%

ОБЩО население на
селата

6119

567

9,27%

3191

52,15%

2361

38,58%

Данните, представени по-долу в Таблица 9, показват, че броят на заетите лица в община
Никопол през 2012 г. е 1277 д., което представлява едва 24.24% от икономически
активните лица в общината.
Динамиката на броя заети лица в общината през периода 2008-2012 г. показва, че е
налице спад с 31.71%, резултат на икономическата криза, проявила се в анализирания
период. Най-голям е спадът на заетите в секторите: „преработвателната промишленост”
(-226.47%), „транспорт, складиране и пощи” (-97.37%), „създаване и разпространение
на информация и творчески продукти; далекосъобщения” (-8.33%), „държавно
управление” (-39.44%), „образование” (-19.33%), „хуманно здравеопазване и социална
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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работа” (-9.18%).
Ръст в заетостта се наблюдава в следните три сектора: „селско, горско и рибно
стопанство” (17.15%), „хотелиерство и ресторантьорство” (35.90%), други дейности
(12.90%), които обаче не могат да компенсират силния срив в преработвателната
промишленост и другите икономически сектори в общината.
Таблица 9: Среден списъчен брой на наетите лица по трудово или служебно правоотношение по
икономически дейности в община Никопол, Източник: НСИ

Икономически сектор

2008

2009

2010

2011

2012

Ръст в
рамките на
периода, %

Общо

1682

1439

1270

1353

1277

-31.71%

Селско, горско и рибно стопанство

285

330

340

331

344

17.15%

Добивна промишленост

-

..

..

..

..

..

Преработваща промишленост

444

75

118

172

136

-226.47%

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива

..

..

..

-

..

..

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

..

..

..

..

..

..

Строителство

..

..

..

..

..

.

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

127

251

185

113

121

-4.96%

Транспорт, складиране и пощи

75

43

37

39

38

-97.37%

Хотелиерство и ресторантьорство

25

33

27

30

39

35.90%

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

22

..

14

14

12

-83.33%

Финансови и застрахователни
дейности

-

..

-

-

..

..

Операции с недвижими имоти

..

3

4

..

..

..

Професионални дейности и научни
изследвания

..

..

..

..

..

..

Административни и спомагателни
дейности

..

..

..

122

..

Държавно управление

251

223

165

187

180

-39.44%

Образование

171

151

149

142

147

-16.33%

Хуманно здравеопазване и
социална работа

107

112

110

109

98

-9.18%

Култура, спорт и развлечения

-

..

-

..

..

..

Други дейности

27

26

27

33

31

12.90%

Средна работна заплата
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Динамиката на показателя се обуславя от факта, че голяма част от доходите се запазват
на относително постоянно ниво с незначително увеличение. За периода 2008-2012 г.
стъпката на нарастване на средната работна заплата за общината е 5.33%, като наймалко е увеличението на заплатите през 2009 г. – едва с 1.89% спрямо 2008 г. и найголямо през 2012 г. спрямо 2011 г. – с 9.70%. Това се дължи най-вече на спад в заетостта,
преди всичко на по-ниско платени работници, което не води до увеличаване на сумата
от изплатените трудови възнаграждения и не съдейства за повишаване на крайното
потребление и общото жизнено равнище.
Икономически дейности със средна годишна заплата над средната за общината са
първичният сектор и някои от публичните услуги - образование, здравеопазване и
държавно управление. Най-голям е ръстът на заплащане в сектора „селско, горско
и рибно стопанство” (37.35%.) и „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети”
(27.97%), а отрицателен за разглеждания период е в сектор „преработвателна
промишленост” (-16.91%), като базата при сектора на търговията е много ниска и нивото
на заплащане в сектора достига едва ½ от заплащането в сектора на „селското, горското
и рибното стопанство”. Средните работни заплати на наетите в сектор „преработваща
промишленост” са сред най-ниските в общината, като тук се наблюдава намаление
от 16.91% в рамките на разглеждания период, както и неравномерност в размера на
заплащането в различните години.
Таблица 10: Средна брутна годишна заплата на наетите по трудово и служебно правоотношение
по икономически дейности в община Никопол
Икономически сектор

2008

2009

2010

2011

2012

Ръст в рамките
на периода, %

Общо

5086

5182

5519

5727

6342

19.81%

Селско, горско и рибно стопанство

5322

6146

6317

7612

8494

37.35%

Добивна промишленост

-

..

..

..

..

Преработваща промишленост

5078

3777

4216

3768

4343

Производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива

..

..

..

-

..

Доставяне на води; канализационни
услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

..

..

..

..

..

Строителство

..

..

..

..

..

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети

3064

3268

3364

3982

4254

27.97%

Транспорт, складиране и пощи

5208

4822

5426

5848

5905

11.81%

Хотелиерство и ресторантьорство

3337

3054

2718

3177

3348

0.32%

Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти;
далекосъобщения

7087

..

3094

3726

3753

-88.82%

Финансови и застрахователни
дейности

-

..

-

-

..

-16.91%
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Операции с недвижими имоти

..

5134

4626

..

..

-9.89%

Професионални дейности и научни
изследвания

..

..

..

..

..

Административни и спомагателни
дейности

..

..

..

3687

..

Държавно управление

6252

6506

7894

7007

7293

14.27%

Образование

5269

5907

6060

6503

6035

12.69%

Хуманно здравеопазване и социална
работа

6173

6783

6140

5448

6168

-0.08%

Култура, спорт и развлечения

-

..

-

..

..

Други дейности

3609

4441

4199

3875

4515

20.08%

Легенда:
.. Конфиденциални данни
- Няма случай

Безработица
Очертаната тенденция на намаляване броя на заетите/наетите лица дава естествено
отражение и върху броя на безработните и върху коефициента на безработица.
Към месец ноември 2014 г. регистрираният брой на безработните в гр. Никопол е 511
души, а в цялата община - 1144 души.
Равнището на безработица в общината се увеличава за периода 2007-2013 г. с 11.94%.
Най-голям е броят на безработните лица през 2010 г. - 1603 души, като спрямо 2007
г. увеличението е с 16.91%, което се дължи на намаляване на работната сила в
преработвателната промишленост и хотелиерството и ресторантьорството. В рамките
на 2013 г. броят им е 1173 души или намалението спрямо 2010 г. е с 25.19%. Трябва
да се отбележи, че броят на безработните жени е по-голям от този на мъжете почти
за целия период, като през 2012 г. техният брой за първи път е по-малък от този на
мъжете с 0.40% (500 жени, 502 мъже), а през 2013 г. разликата е чувствителна и броят
на безработните мъже превишава този на безработните жени с 25.19% (502 жени, 671
мъже).
За периода 2007–2008 г., в рамките на общината, най-голям е делът на безработните лица
с висше образование (2007 г. – 31.83% и 2008 г. 34.88%), който започва да намалява с
бавни темпове през 2009 г. и рязко през 2011 г., когато достига до 3.6% дял в рамките
на общата безработица и се запазва и през 2013 г. (Таблица 11). За разглеждания
период 2007-2013 г. нараства делът на безработните лица със средно образование като
за 2013 г. техният дял е 38.57%, въпреки че броят им се увеличава почти двойно – от
375 д. през 2007 г. на 604 д. през 2013 г. или увеличението е с 61.07%. На второ място,
като дял и брой, са безработните лица с начално и по-ниско образование (32.35%) за
2013 г., като броят им непрекъснато нараства и от 190 д. през 2007 г., през 2013 г. те
вече са 288 д. или нарастването за периода е 51.58%. Делът на безработните лица с
основно образование остава почти без промяна (2007 г. – 25.75%, 2013 г. – 26.03%),
като броят им намалява с 27.11% в рамките на 2007-2013 г.
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Таблица 11: Безработни лица в община Никопол по образователна степен за 2007–2013,
Източник: ДБТ Левски /УЗ/ Никопол
2007

2008

2009

2010

бр.

%

бр.

%

бр.

%

бр.

%

2011
бр.

%

2012
бр.

2013

%

бр.

%

висше

424

31.83

452

34.88

480

30.69

510

31.82

29

3.06

21

2.10

31

3.06

средно

375

28.15

355

27.39

491

31.39

508

31.69

366

38.57

426

42.51

604

38.57

основно

343

25.75

209

16.13

261

16.69

260

16.22

247

26.03

233

23.25

250

26.03

начално
и пониско

190

14.26

280

21.60

332

21.23

325

20.27

307

32.35

322

32.14

288

32.35

Броят на безработните млади хора в общината нараства с 18.86% за 2013 г. спрямо 2012
г. Броят на безработните жени остава почти непроменен, а безработните повече от една
година намаляват с 18.53%.
Таблица 12: Структура на безработицата по продължителност, пол и младежка безработица,
Източник: ДБТ Левски /УЗ/ Никопол

Община Никопол

2012 г.

2013 г.

Изменение, %

в т. ч. безработни повече от 1 година

421

343

-18.53%

в т. ч. жени

500

502

0.40%

в т.ч. лица до 29 г.

175

208

18.86%

Общо за общината

1002

1173

17.07%

Предизвикателства и оценка на демографския потенциал:


По брой на населението към 2012 г. община Никопол попада в категорията
на много малките общини (с население до 10 хил. д.), като градът е също от
категорията на много малките градове с население от 3129 д.



Общината е със сравнително нисък дял на градското население - в град Никопол
е съсредоточенa една трета от населението на общината (35.42%);



Наблюдава се тенденция на намаление на населението на община Никопол и
градa, характерна и за област Плевен и СЗР. В сравнение с очертаните тенденции
на намалението на броя на населението средно за страната (4.7%) и за област
Плевен (9.5%), община Никопол попада в групата на силно обезлюдяващите
се общини с 21.56% намаление на населението за периода 2007-2013 г. като
населението на град Никопол също намалява с 21.48%.



По-високата смъртност спрямо раждаемостта на населението на община
Никопол е причина за отрицателния естествен прираст на населението. По
този показател община Никопол се нарежда сред общините в област Плевен
с високи отрицателни стойности. Механичният прираст също е с отрицателни
стойности, по-благоприятни от средните за страната и област Плевен, но те не
могат да компенсират отрицателния естествен прираст, поради което броят на
населението на общината намалява средногодишно с около 44 д.



Съпоставката между отделните основни възрастови групи през 2007 и 2013 г.
показва, че за сметка на контингента от населението в трудоспособна възраст,
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нараства този в надтрудоспособна възраст, т.е. налице е силно изразен процес
на продължаващо застаряване на населението, където делът на жителите над
64 г. е 32.61%. Този процес на застаряване е по-силно изразен при селското
население.


В рамките на област Плевен община Никопол е с една от най-влошените
възрастови структури при населението до 14 г. с дял от едва 10.79%. Това се
дължи на възрастовата структура предимно на населението в селата, като за
град Никопол този показател е 13.72%, но също е един от най-ниските сред
градовете от област Плевен.



В периода между двете последни преброявания на населението се наблюдава
процес на слабо изразено подобряване на образователното равнище на
населението на община Никопол. Като цяло то е по-неблагоприятно от средното
за страната и не е в полза на високообразованите лица. Делът на лицата с начално,
основно и без образование е 56%, което представлява риск пред развитието на
икономиката в общината. Това съотношение се запазва и в рамките на град
Никопол, където лицата с основно, начално и по-ниско образование са 57%.



Относителният дял на икономически активното население е относително поблагоприятен за град Никопол – 65.16% от лицата над 15 годишна възраст при
52,15% за селата.



За анализирания период 2007-2012 г. се очертава тенденция на чувствителен
спад в броя на заетите лица (-31.71%), която е резултат от последиците от
икономическата криза, засегнала най-силно промишлените отрасли в общината.



Равнището на безработица в общината се увеличава за периода 2007-2013
г. като най-голям е техният брой през 2010 г. (1603 д.). Основната част от
безработните са концентрирани в селата. Тенденцията за периода 2007-2012 г.
показва намаляване на делът на безработни в града за сметка на увеличението
им в селата. Наблюдава се увеличаване на делът на безработните мъже и
младите хора до 29 г. Делът на лицата с висше образование намалява, за сметка
на увеличаване на делът на тези със средно, начално и по-ниско образование.
Нивото на безработицата в гр. Никопол надхвърля неколкократно средните нива
за страната и се явява един от най-тежките проблеми за града.
2.4

Място на общинската икономика в област Плевен

Икономиката на община Никопол заема скромно място в област Плевен. През 2012 г.
делът на предприятията в общината е едва 2.20% от всички предприятия в региона.
Произведената продукция е с дял от 1.88%, а 1.43% е делът на нетните приходи от
продажби с намаление за периода 2008-2012 г. от 18.49%. Заетите лица формират дял
от едва 1.77% от всички заети лица в област Плевен с отчетено намаление от -31.17%
за разглеждания период (2008-2012 г.).
Таблица 13: Икономически показатели за област Плевен и община Никопол, Източник: НСИ
Икономически дейности
(А21)

2008

Общо за област Плевен

10153

2009

2010

2011

2012

%
изменение
спрямо 2008

9262

9371

-8.34%
-0.49%

Брой нефинансови предприятия
9339

Общо за община Никопол

207

210

207

218

206

дял

2.04%

2.17%

2.22%

2.35%

2.20%
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Произведена продукция, хил. лева
Общо за област Плевен

2132579

1959163

1 840 032

2114880

2 099 934

-1.53%

Общо за община Никопол

48400

24769

32 198

42613

39 449

-18.49%

дял

2.27%

1.26%

1.75%

2.01%

1.88%

Нетни приходи от продажби, хил. лева
Общо за област Плевен

3550852

3263308

2 808 344

3226222

3 419 476

-3.70%

Общо за община Никопол

52268

31370

35 382

47731

49 032

-6.19%

дял

1.47%

0.96%

1.26%

1.48%

1.43%

Заети лица
Общо за област Плевен

59547

57041

52 502

52827

52 098

-14.30%

Общо за община Никопол

1212

1005

994

971

924

-31.17%

дял

2.04%

1.76%

1.89%

1.84%

1.77%

Секторно-отраслова структура на икономикта
Изменения в секторната структура на икономиката
Секторната структура на икономиката показва тежестта, която имат отделните
икономически сектори в социално-икономическата система на общината. Тя до голяма
степен определя и икономическия профил на общината. Анализите на секторната
структура на икономиката са ориентирани във времеви и в секторен аспект. Времевият
аспект засяга промените, които протичат в периода 2008-2012 г., а секторният –
промените в самите икономически отрасли.
По основните пет икономически показатели, използвани за целите на анализа на
икономическото развитие – брой предприятия, произведена продукция, нетни приходи
от продажби, дълготрайни материални активи (ДМА) и заети лица, водещо място в
социално-икономическата структура на община Никопол има първичният сектор (селско,
горско и рибно стопанство; добивна промишленост), който е на първо място през 2012
г. по три от индикаторите - с дял от 72.96% на произведена продукция, 59.81% на
нетни приходи и 76.65% на разходи за дълготрайни материални активи и на второ място
по брой предприятия – 23.23% и 39.82% заети лица. За разглеждания период (20082012 г.) първичният сектор бележи чувствително развитие от второ на първо място по
икономическа значимост за община Никопол за сметка на чувствително занижаване на
показателите на вторичния сектор (преработващата промишленост). Тази тенденция
намалява придадената стойност, която остава в общината от преработка на налични
местни суровини (Таблица 14).
На второ по важност място в местната икономика е делът на третичния сектор (услугите
и управлението, концентрирани предимно в общинския център) с дял от 11.01% на
произведена продукция, 27.88% на нетни приходи и 11.62% на разходи за дълготрайни
материални активи през 2012 г. Секторът е с най-голям дял на предприятия – 68.69%
и 43.62% дял на заетите лица в местната икономика. Това се дължи на развитието
на отрасли, които се развиват на пазарен принцип и са свързани с благоприятното
транспортно–географско значение на общината. Такива са отрасъл „транспорт,
складиране и пощи“, отрасъл „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“, отрасъл
„хотелиерство и ресторантьорство“ и др. Значимостта на третичния сектор нараства за
сметка на по-слабото развитие на отраслите от вторичния сектор (промишленост), които
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изпитват в най-голяма степен последиците от икономическата криза.
Едва на последно място, съобразно изследваните показатели, се нарежда вторичният
сектор (преработваща промишленост, производство и доставка на ел. и топлинна
енергия, строителство и др.) с дял от 16.03% на произведена продукция, 12.31% на
нетни приходи, 11.70% на разходи за ДМА и 16.55% заети лица, който през последните
години губи водещата си роля в общината, като основният срив е през 2009 г. (от 16 бр.
предприятия и 24352 хил. лв. произведена продукция през 2008 г. на 12 бр. предприятия
и 1745 хил. лв. произведена продукция през 2009 г.) и въпреки опитите през следващите
години за растеж, той е много неравномерен и слаб.
Таблица 14: Изменения в секторно-отрасловата структура на икономиката в община Никопол

Икономически
показатели

2008

Дял в
общата
икономика
за 2008 г.

2009

2010

2011

2012

Дял в
общата
икономика
за 2012 г.

Дялово
изменение
за периода
2008-2012
г.

Първичен сектор
Предприятия
(брой)

37

19.07%

38

34

40

46

23.23%

4.16%

Произведена
продукция (хил.
лв.)

20394

42.35%

15766

22896

28058

27379

72.96%

30.61%

Нетни приходи от
продажби (хил.
лв.)

15555

29.90%

17072

21218

28176

27670

59.81%

29.91%

ДМА (хил. лв.)

8287

45.60%

9710

10256

12532

16247

76.65%

31.05%

Заети лица (брой)

308

26.12%

354

377

347

356

39.82%

13.70%

Вторичен сектор
Предприятия
(брой)

16

8.25%

12

18

20

16

8.08%

-0.17%

Произведена
продукция (хил.
лв.)

24352

50.57%

1745

2678

7033

6014

16.03%

-34.54%

Нетни приходи от
продажби (хил.
лв.)

29644

56.99%

1634

2764

6990

5694

12.31%

-44.68%

ДМА (хил. лв.)

7208

2.54%

1504

1818

1992

2479

11.70%

9.16%

Заети лица (брой)

461

39.10%

81

135

181

148

16.55%

-22.55%

Третичен сектор
141

72.68%

145

142

152

136

68.69%

-3.99%

Произведена
продукция (хил.
лв.)

3406

7.07%

5222

5110

6033

4131

11.01%

3.94%

Нетни приходи от
продажби (хил.
лв.)

6821

13.11%

10989

10007

10945

12899

27.88%

14.77%

ДМА (хил. лв.)

2679

14.74%

9937

3094

3366

2470

11.65%

-3.09%

Заети лица (брой)

410

34.78%

520

458

378

390

43.62%

8.84%
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Изменения в отрасловата структура на икономиката
Община Никопол се характеризира с многоотраслова икономика, която е силно
деформирана от реформите и преструктурирането в годините след 1989 г., през които
са закрити фирми и намалява рязко обемът на производството на големи промишлени
сектори, традиционни за общината и района. Икономическото развитие през последните
години в следствие на световната финансова криза очертава тенденция на задържане
като цяло на икономическите показатели в броя, обема на производство и нетните
приходи от продажби с леки негативни тенденции. Основно негативната тенденция се
дължи на рязкото свиване на преработвателната промишленост с над 75% за периода
2007-2013 г. (Таблица 15).
За 2012 г. най-голям е броят и делът на предприятията, регистрирани и развиващи
дейност в сферата на търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети (41.26%),
следвани от тези в селското, горско и рибно стопанство (22,33%), хотелиерството и
ресторантьорството (7.77%), преработващата промишленост (5.83%), транспорт,
складиране и пощи (5.34%) и др.
Тенденцията за разглеждания период 2008-2012 г. показва, че се увеличава броят на
предприятията, развиващи дейност в сферата на селското, горско и рибно стопанство
(2008 г. – 37 бр., 2012 г. – 46 бр.) и производството и разпределението на електрическа и
топлинна енергия (2008 г. - 3 бр., 2012 г. – 4 бр.), докато всички останали сектори бележат
намаляване/закриване на предприятия. Най-значително е намалението в сектора на
преработващата промишленост, която акумулира и най-голям брой заети лица – от 16
предприятия през 2008 г. на 12 през 2012 г., хотелиерството и ресторантьорството (2008
– 21 бр., 2012 г. – 16 бр.) и др.
Таблица 15: Брой нефинансови предприятия в община Никопол, Източник: НСИ
Икономически дейности
(А21)

2008

2009

2010

2011

2012

%
изменение
спрямо 2008

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

10153

9695

9 339

9262

9 371

-8.34%

ОБЩО ЗА ОБЩИНА НИКОПОЛ

207

210

207

218

206

-0.49%

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО

37

38

34

40

46

19.57%

дял

17.87%

18.10%

16.43%

18.35%

22.33%

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

..

..

..

..

..

C ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

16

12

15

17

12

дял

7.73%

5.71%

7.25%

7.80%

5.83%

D ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА

..

..

3

3

4

1.45%

1.38%

1.94%

дял

дял
F СТРОИТЕЛСТВО

..

..

..

..

..

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ
НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

95

94

92

95

85

дял

45.89%

44.76%

44.44%

43.58%

41.26%

-33.33%

25.00%

дял
-11.76%
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H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ
И ПОЩИ

13

13

13

11

11

дял

6.28%

6.19%

6.28%

5.05%

5.34%

I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО

21

24

19

17

16

дял

10.14%

11.43%

9.18%

7.80%

7.77%

J СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

..

..

4

4

3

1.93%

1.83%

1.46%

4

5

3

4

1.90%

2.42%

1.38%

1.94%

..

..

3

..

0.00%

4

3

-33.33%

1.83%

1.46%

дял
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ

..

дял
M ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

3

дял

1.45%

N АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

..

-31.25%

-33.33%

0.00%

1.38%
..

..

дял
P ОБРАЗОВАНИЕ

-18.18%

..

..

..

..

..

Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И СОЦИАЛНА РАБОТА

9

10

10

10

9

дял

4.35%

4.76%

4.83%

4.59%

4.37%

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

..

..

..

..

..

0.00%

..

..

..

5

5

0.00%

2.29%

2.43%

дял

дял
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
дял

Анализът на икономическите данни на предприятията от отделните сектори на
общинската икономика показват, че делът на микро и малките предприятия намалява с
0.21% спрямо 2008 г. и е 88.83% през 2012 г. При малките и средни предприятия не се
наблюдава промяна в броя им за разглеждания период. Тенденцията при заетостта обаче
показва, че делът на заетите лица в малките и средни предприятия е по-голям (57.36%)
от този в микро-предприятията (42.64%) през 2012 г., но само за една година (2012 г.
спрямо 2011 г.) ръстът на заетите лица в групата на микро-предприятията е нараснал с
13.52% за сметка на намаляване на заетите лица в малките и средни предприятия.
Таблица 16: Структура на нефинансовите предприятия по групи и брой на заетите в община
Никопол по години (в брой), Източник: НСИ

Групи предприятия

2008

2009

2010

2011

2012

%
изменение
спрямо
2008

Общо за община Никопол

210

210

207

218

206

-1.90%

Микро до 9 заети

187

187

182

192

183

-2.14%
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дял

89.05%

89.05%

87.92%

88.07%

Малки от 10 до 49

20

20

22

23

дял

9.52%

9.52%

10.63%

10.55%

Средни от 50 до 249

3

3

3

3

88.83%
23

0.00%

дял

1.43%

1.43%

1.45%

1.38%

11.17%

Големи над 250

-

-

-

-

-

Общо за община Никопол

1212

971

924

-23.76%

Заети лица, брой
1005

994

Микро до 9 заети

353

359

351

358

394

11.61%

дял

29.13%

35.72%

35.31%

36.87%

42.64%

13.52%

530

-38.3%
-13.52%

Малки от 10 до 49

381

388

423

429

дял

31.44%

38.61%

42.56%

44.18%

Средни от 50 до 249

478

258

220

184

дял

39.44%

25.67%

22.13%

18.95%

57.36%

Големи над 250

-

-

-

-

-

През 2012 г. секторът на селското, горско и рибно стопанство генерира най-голям
дял приходи от произведена продукция (69.40%), в т.ч. нетни (56.43%), като ръстът
спрямо 2008 г. е в рамките на 34.25% (продукция) и 77.88% (нетни приходи). Заетите в
сектора също бележат ръст, но едва с 15.58% спрямо 2008 г., а делът им сред заетите
във всички предприятия в общината през 2012 г. е 38.53%.
Таблица 17: Произведена продукция от отчетените нефинансови предприятия (в хил. лв.),
Източник: НСИ
Икономически
дейности (А21)

2008

2009

2010

2011

2012

%
изменение
спрямо
2008

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ
ПЛЕВЕН

2132579

1959163

1 840 032

2114880

2 099 934

-1.53%

ОБЩО ЗА ОБЩИНА
НИКОПОЛ

48400

24769

32 198

42613

39 449

-18.49%

A СЕЛСКО, ГОРСКО И
РИБНО СТОПАНСТВО

20394

15766

22 896

28058

27 379

34.25%

42.14%

63.65%

71.11%

65.84%

69.40%

B ДОБИВНА
ПРОМИШЛЕНОСТ

..

..

..

..

..

C ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

24352

1745

2 678

7033

6 014

50.31%

7.05%

8.32%

16.50%

15.24%

D ПРОИЗВОДСТВО
И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И
ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ
И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА

..

..

..

..

..

F СТРОИТЕЛСТВО

..

..

..

..

..

-75.30%
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G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ
НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ
H ТРАНСПОРТ,
СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО
J СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
L ОПЕРАЦИИ С
НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

944

2918

2 580

2706

1 657

1.95%

11.78%

8.01%

6.35%

4.20%

906

550

635

997

983

1.87%

2.22%

1.97%

2.34%

2.49%

225

209

172

206

276

0.46%

0.84%

0.53%

0.48%

0.70%

..

..

149

194

236

0.46%

0.46%

0.60%

303

..

..

26

..

..

..

75.53%

8.50%

22.67%

36.86%

0.94%
M ПРОФЕСИОНАЛНИ
ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ

45

..

..

0.09%
N АДМИНИСТРАТИВНИ
И СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ

..

0.06%
..

..

890

933

2.09%

2.37%

Р ОБРАЗОВАНИЕ

..

..

..

..

..

Q ХУМАННО
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И
СОЦИАЛНА РАБОТА

1286

1545

1 271

953

933

2.66%

6.24%

3.95%

2.24%

2.37%

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

..

..

..

..

..

S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

..

..

..

61

46

0.14%

0.12%

4.61%

-27.45%

-24.59%

На второ място с едва 15.24% дял от произведена продукция и 11.61% дял на нетни
приходи от продажби се нарежда преработвателната промишленост, като
генерираното намаление в обема на произведената продукция за периода е -75.30%
и -80.79% при нетните приходи от продажби. Заетите лица в сектора намаляват за
периода 2008-2012 г. с 68.55% (от 461 д. на 145 д.), като делът им през 2012 г. от общия
брой заети лица в община Никопол е едва 15.69%, което му отрежда трето място в
категорията „заети лица” в общината.
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На трето място в общинската икономика се нарежда секторът търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети с дял от 4.20% на произведена продукция през 2012 г. и
дял от 20.63% от нетни приходи от продажби. В рамките на периода 2007-2013 г. ръстът
му е забележителен – 77.53% в обема на производство и 147.18% при нетните приходи
от продажби. Заетите лица в сектора обаче бележат намаление с 6.48% (от 206 д. на
202 д.), като делът им в общата структура на заети лица е 21.86%, което му отрежда
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второ място в категорията „заети лица”.
Таблица 18: Нетни приходи от продажби на нефинансовите предприятия в община Никопол (хил.
лв.), Източник: НСИ
Икономически дейности
(А21)

2008

2009

2010

2011

2012

%
изменение
спрямо
2008

ОБЩО ЗА ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

3550852

3263308

2 808 344

3226222

3 419 476

-3.70%

ОБЩО ЗА ОБЩИНА НИКОПОЛ

52268

31370

35 382

47731

49 032

-6.19%

A СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО

15555

17072

21 218

28176

27 670

77.88%

дял

29.76%

54.42%

59.97%

59.03%

56.43%

B ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

..

..

..

..

..

C ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ

29644

1634

2 764

6990

5 694

дял

56.72%

5.21%

7.81%

14.64%

11.61%

D ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА

..

..

..

..

..

..

..

..

G ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ
НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ

4093

7996

7 271

7254

10 117

дял
-80.79%

..

дял
F СТРОИТЕЛСТВО
дял

дял

7.83%

25.49%

20.55%

15.20%

20.63%

H ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И
ПОЩИ

891

565

637

997

997

дял

1.70%

1.80%

1.80%

2.09%

2.03%

I ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО

521

547

407

468

569

дял

1.00%

1.74%

1.15%

0.98%

1.16%

J СЪЗДАВАНЕ И
РАЗПРОСТРАНЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ И
ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ

..

..

149

194

236

0.42%

0.41%

0.48%

438

272

..

..

1.40%

0.77%

..

..

32

..

0.07%

..

982

925

2.06%

1.89%

дял
L ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ
ИМОТИ

..

дял
M ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ
И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ

45

дял

0.09%

N АДМИНИСТРАТИВНИ И
СПОМАГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ

..

дял

..

..

147.18%

11.90%

9.21%

36.86%

-37.90%

-5.80%
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Р ОБРАЗОВАНИЕ

..

..

дял
Q ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И СОЦИАЛНА РАБОТА

1271

1443

1 271

946

925

дял

2.43%

4.60%

3.59%

1.98%

1.89%

R КУЛТУРА, СПОРТ И
РАЗВЛЕЧЕНИЯ

..

..

..

..

..

..

..

..

72

55

0.15%

0.11%

-27.22%

дял
S ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
дял

-23.61%

На четвърто място в общинската икономика се нарежда секторът транспорт,
складиране и пощи с дял от 2.49% на произведена продукция през 2012 г. и дял от
2.03% от нетни приходи от продажби. В рамките на периода 2007-2013 г. ръстът му е
8.50% в обема на производство и 11.90% при нетните приходи от продажби. Заетите
лица в сектора обаче бележат намаление с 46.00% (от 50 д. на 27 д.), като делът им в
общата структура на заети лица е 2.92%, което му отрежда шесто място в категорията
„заети лица”.
На пето място в общинската икономика се нареждат секторите административни и
спомагателни дейности и хуманно здравеопазване и социална работа с дял от
2.37% на произведена продукция и 1.89% дял на нетните приходи от продажби. Но и
при двата сектора е налична отрицателна тенденция в нетните приходи от продажби
в рамките на периода 2011-2012 г., за който има налични данни на НСИ, като спадът
при секторa „административни и спомагателни дейности” е -5.50%, а при „хуманно
здравеопазване и социална работа” той е -27.22%. Заетите лица в сектора „хуманно
здравеопазване и социална работа”, за който има данни, също намаляват с -21.65%.
Хотелиерството и ресторантьорството е на шесто място с дял от 0.70% произведена
продукция през 2012 г., но бележи чувствителен ръст през наблюдавания период с дял
от 9.21% от нетни приходи от продажби и 15.91% повишаване на заетите лица, което
го поставя на пето място в категорията „заети лица”.
От анализа на данните на нефинансовите предприятия по групи е видно, че делът
на произведената продукция от микро предприятията през 2012 г. е 28.66%, като
нараства с близо 16% за последните пет години за сметка на намаляване на дела
на малките и средните предприятия. Нарастват и нетните приходи с внушителните
127.66% и инвестициите в ДМА с 257% като увеличението е за сметка на понижаване на
показателите на малките и средни предприятия в общината.
Таблица 19: Основни икономически показатели на отчетените нефинансови предприятия по
групи, Източник: НСИ

Групи предприятия

2008

2009

2010

2011

2012

%
изменение
спрямо
2008

Произведена продукция, хил. лева
48400

24769

32198

42613

39 449

-18.49%

Микро до 9 заети

9755

7942

10269

9468

11 307

15.91%

дял

20.15%

32.06%

31.89%

22.22%

28.66%
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Малки от 10 до 49

14239

12429

17736

30215

дял

29.42%

50.18%

55.08%

70.91%

Средни от 50 до 249

24406

4398

4193

2930

дял

50.43%

17.76%

13.02%

6.88%

71.34%

-

-

-

-

-

Големи над 250

28 142

-17.78%

Нетни приходи от продажби, хил. лева
Общо за община Никопол

52268

31370

35382

47731

49 032

-6.19%

Микро до 9 заети

9121

13035

12679

13794

20 765

127.66%

42.35%

дял

17.45%

41.55%

35.83%

28.90%

Малки от 10 до 49

13327

12943

17479

29404

дял

25.50%

41.26%

49.40%

61.60%

Средни от 50 до 249

29820

5392

5224

4533

28 267

-20.06%

дял

57.05%

17.19%

14.76%

9.50%

57.65%

Големи над 250

-

-

-

-

-

Общо за община Никопол

19086

23476

25794

29 860

56.45%
257.09%

ДМА, хил. лева
22414

Микро до 9 заети

4600

12459

13368

14149

16 426

дял

24.10%

55.59%

56.94%

54.85%

55.01%

Малки от 10 до 49

7732

8335

8513

9909

дял

40.51%

37.19%

36.26%

38.42%

Средни от 50 до 249

6754

1620

1595

1736

13 434

дял

35.39%

7.23%

6.79%

6.73%

44.99%

Големи над 250

-

-

-

-

-

13.32%

Инвестиционна политика
Данните за капиталовите разходи за периода 2007-2013 г. показват диспропорции
в инвестиционната политика на общината (Таблица 20). Разходите са насочени към
развитие на енергоефективни услуги за улично осветление, рехабилитация на улици,
ремонт на културни паметници (църкви и читалища), поддръжка на детски площадки,
ремонт на социална инфраструктура, ВиК инфраструктура, оборудване на МБАЛ и др.
Пикът в капиталовите разходи е в рамките на 2009 г., след което се наблюдава рязък
спад в рамките на 10 пъти, при база разходите за 2009 г. За периода 2010-2012 г.
капиталовите разходи са основно от общински приходи.
Таблица 20: Капиталови разходи в община Никопол за периода 2007-2013 г., Източник: Общинска
администрация Никопол, Отчет за касово изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и
фондове с натрупване
2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

План

1502382

2188356

3445963

242735

204432

328225

5735540

Изпълнение

1453962

957319

3355296

207039

196352

249146

5689510

% на изпълнение

96,78%

43,75%

97,37%

85,29%

96,05%

75,91%

99,20%

Инвестиционната политика на общината се формира и чрез привличане на средства
през оперативните програми на страната в периода 2007-2013 г., които са в размер на
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общо 16 512 373.87 лв. и са предназначени за подобряване на инфраструктурата с оглед
на повишаване качеството на живот на населението. Основният дял от инвестиционния
ресурс е предназначен за подобряване на качеството на пътната (27.54%) и
пристанищната инфраструктура (30.45%), следван от градска (15.84%), социалната
(10.32%), образователна (5.77%), спортна (3.91%), здравна (3.92%) инфраструктури и
инвестиции в опазване на околната среда (1.85%). Основните източници на финансиране
са ОП „РЧР”, СИФ, ПРСР и ТГС България-Румъния. Допълнително от ОПОС се финансира
голям инфраструктурен проект за изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в региона на стойност 43 млн. лв., който е в процес на изпълнение.
Чуждестранни преки инвестиции
Световната финансова и икономическа криза оказва сериозно влияние върху размера
на преките чуждестранни инвестиции в община Никопол, като през 2009 г. те намаляват
почти със 76.53% спрямо 2008 г. съгласно данните от НСИ (Таблица 21). През следващите
2009-2010 г. се забелязва постепенно нарастване спрямо 2008 г., но към 2012 г. ръстът
на инвестициите от 2008 г. не е достигнат и общата пропусната полза е в рамките на
-29.05%. Следва да се отбележи, че размерът на преките инвестиции в община Никопол
е на много ниски нива и е с дял едва 2.04% през 2008 г. и 1.44% през 2012 г. от
чуждестранните преки инвестиции в област Плевен.
Таблица 21: Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовия сектор към 31.12.2012 г. по години
за община Никопол, хил. евро

2008

2009

2010

2011

2012

Изменение
за периода
2008-2012 г.

ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

193361.0

173584.2

153363.3

174927.6

194965.1

0.82%

ОБЩИНА
НИКОПОЛ

3946.4

926.1

1647.4

2362.2

2800.1

-29.05%

дял

2.04%

0.53%

1.07%

1.35%

1.44%

Предизвикателства и оценка на стопанския потенциал на община Никопол:
Аналитичните проучвания за състоянието и тенденциите в развитието на икономика на
община Никопол дават основание да бъдат формулирани следните обобщени изводи:
Община Никопол заема скромно място в икономиката на област Плевен;



В икономическия профил на община Никопол са представени сектори и
икономически дейности (отрасли), за които са налице определени ресурси и
традиции в развитието им като развитие на земеделието и горското стопанство,
преработвателна промишленост, представена от предприятия за производство и
съхранение на вина и спиртни напитки, преработка на мляко и производство на
сирена и млечни продукти, производство на рафинирано слънчогледово масло
и експелер, преработка на пшеница, производство и продажба на брашно, хляб
и хлебни изделия, както и предприятия за дърводелски, тенекеджийски и др.
услуги, сглобяване на детски играчки, производство на работни облекла и др.;



В секторната структура на икономиката водещо място по анализираните
икономически показатели имат първичният и третичният сектор, а вторичният
сектор допълва икономическото развитие, като в него се наблюдава стагнация
или забавяне в развитието му;
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В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все по-интензивно използване на
наличния поземлен ресурс (обработваемите земеделски земи);



Чувствителен ръст бележат „микро предприятията” както в дела на броя
предприятия и заетите лица в тях, така също и в чувствително увеличаване на
дел им в обема на произведената продукция, нетни продажби и инвестиции в
ДМА.



„Малките“ и „средни“ предприятия са силно засегнати от икономическата криза
от 2008 г.;



Важно място в икономическия профил на община Никопол имат отраслите „селско,
горско и рибно стопанство”, „търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети“,
„транспорт, складиране и пощи“ и „хотелиерство и ресторантьорство“ („туризъм“),
които имат водещи позиции в социално-икономическата структура на общината;



Инвестиционната активност както общинската, така и преките чуждестранни
инвестиции, са ограничени, особено при общинските инвестиционни разходи,
което затруднява създаването на подходящи условия за живот и икономическа
активност в града и общината.
2.5

Социална сфера и социални услуги

Характеристиките и спецификите на социалната сфера налагат анализа на съответните
услуги да бъде двустепенен, на ниво град и ниво община. Социалните услуги са насочени
към обслужване на цялото население в общината. Преобладаващият брой обекти и
дейности са концентрирани в град Никопол, но има и изнесени услуги в по-големите
села (напр. защитените жилища в с. Драгаш войвода).
Състоянието на повечето социални услуги може да се определи като незадоволително,
най-вече поради недостатъчната ресурсна обезпеченост на територията на цялата
община. По отношение на състоянието на материалната база най-задоволително е това
на образователните услуги. Забелязва се активност при усвояването на средства за
социалната сфера както по отношение на материалната база, така и в качеството на
услугата. Най-положително това се усеща в образованието и социалните услуги, помалко при културата и още по-слабо при здравеопазването, и спорта и отдиха.
Социалните услуги на територията на община Никопол обхващат здравното обслужване,
образованието, социални дейности за специфични рискови групи, култура, и спорт и
отдих.
Здравеопазване
Населението от общината се обслужва от 22 лекари, 6 общопрактикуващи лекари,
5 лекари по дентална медицина и 27 медицински специалисти по здравни грижи.
Разпределението на специалистите не е равномерно на територията на цялата община
и в някои села не са налични медицински практики, което създава трудности за част
от населението при достъпа им до здравните услуги. Особено ниска осигуреност е
регистрирана по отношение на денталната медицина (Общински план за развитие на
Никопол 2014-2020, стр. 30-31, Общинска стратегия за развитие на социалните услуги
2011-2015, стр. 10).
В град Никопол се намира Медицински център – Никопол ЕООД, който осигурява
извънболничната специализирана медицинска помощ в общината. Сградата на
медицинския център се нуждае от саниране и подобряване на нивото на енергийна
ефективност.
Болничната помощ в общината се осъществява от МБАЛ – Никопол ЕООД. Тя разполага
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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с пет отделения и една клинична лаборатория. Разкрити са 50 легла, които обслужват
населението на града и селата в общината.
Болницата се разполага в комплекс от няколко нискоетажни сгради, разположени
в източната част на града, непосредствено до индустриалната зона. Голяма част от
сградите са неизползваеми и в лошо състояние, като имат спешна нужда от обновяване
и подобряване на енергийната ефективност. Необходимо е да се преосмислят функциите
на неизползваните сгради.
За населението в рамките на града здравните услуги са добре осигурени от гледна точка
на достъпността. Неравномерното разпределение на практики в другите населени места
в общината ограничава достъпа на част от населението. Друг важен проблем се оказва
високата безработица в града, което възпрепятства някои хора от здравно осигуряване.
Закриването на болницата би се отразило много негативно върху развитието на града
и общината.
В проведеното анкетно проучване във връзка с изготвянето на плана населението
оценява качеството на здравните услуги (материална база и обслужване) предимно като
добро. Най-негативно е оценена осигуреността на специалисти в различни направления
– проблем, който е отразен и в различните стратегическите документи на общината.
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Фигура 3. Обекти на здравеопазването

Предизвикателства пред развитието на здравеопазването:
Намаляване броя на лекарите в различни области;



Влошаване на състоянието на материално-техническата база и обслужването;



Повишаване на ефективността на болничната помощ;

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Подобряване на обхвата и достъпността до услугата;



Повишаване на активността при усвояване на средства подобряване на
материалната база и ефективността на услугата.

Образование
В град Никопол има едно средно училище и три детски градини.
СОУ „Христо Ботев“, ЦДГ № 1 „Щастливо детство” и ЦДГ № 2 „Радост” са ремонтирани
и обновени. ЦДГ № 3 „Радост” има нужда от саниране и обновяване на материалната
база (детската площадка), в процес е подмяната на дограмата. ЦДГ № 1 „Щастливо
детство” и детските градини в селата Новачене и Муселиново са със статут на приемни
образователни заведения и обслужват населени места в близост до тях. Има осигурен
транспорт за децата от селата. Другите учебни заведения, които обслужват децата
в община Никопол, са ОУ „П. Евтимий“ в с. Новачене и детски градини в с. Драгаш
войвода, с. Черковица, с. Дебово и с. Бацова махала.
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Фигура 4. Обекти на образованието

СОУ „Христо Ботев“ и ЦДГ № 1 „Щастливо детство» са разположени в т.нар. Долен град.
ЦДГ № 2 „Радост”се намира в квартал „Руски паметник“, ЦДГ № 3 „Радост” е разположена
на изхода на града към гр. Свищов. Тя обслужва децата в квартал „Шишманова крепост“,
но нейното местоположение не е достъпно за всички жители на квартала. Липсата на
по-централно разположена детска градина затруднява децата от този квартал при
достигането им до учебните заведения, особено в по-затруднени климатични условия.
Преобладаваща част от жителите на квартала подчертават този проблем в проведеното
анкетно проучване.
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Таблица 22: Брой детски градини, групи и деца в детските градини за община Никопол, Източник:
НСИ
Години

Детски градини

Деца

Детски групи

2007/08

10

284

18

2008/09

9

265

18

2009/10

9

263

18

2010/11

9

258

18

2011/12

9

241

16

2012/13

9

237

16

2013/14

9

233

15

По данни на Община Никопол заетите в образователния сектор са общо 150, като
90 души са педагогически персонал, а 60 – непедагогически. Броят на учениците за
последните 7 години намалява почти наполовина, което въздейства и върху броя на
учебните заведения и паралелките. Училищата намаляват от 5 на 2, детските градини
само с 1, но групите в детските заведения намаляват от 2-3 до 1 група. Тази тенденция
обяснява и липсата на яслени групи. Отчетена е ниска посещаемост в детските градини,
която е под нормативно установената. Причини за това са не само демографските
тенденции, но съществени се оказват и безработицата, липсата на желание и мотивация
от страна на родителите да записват децата си в детски градини. Голяма част от децата
са от етническите малцинства и често пъти изпитват езикови затруднения, което от своя
страна им създава дискомфорт при общуването и ги демотивира да посещават учебните
заведения. В изготвената Програма за образователна интеграция на деца и ученици
от етнически малцинства в община Никопол /2014 - 2020/ са заложени определени
дейности за справяне с тези проблеми и подобряване информираността и общуването
между заетите в сектора, родителите и децата. Необходимо е да се търсят механизми
за стимулиране и подпомагане на посещаемостта на децата, за да се предотвратят
негативните тенденции към намаляване броя на групите и преобразуването в полудневни
детски градини или филиали.
Таблица 23: Брой училища по вид, Източник: НСИ
Брой училища по вид
Години

Общо

Общо-образователни
училища

2007/08

4

4

2008/09

2

2

2009/10

2

2

2010/11

2

2

2011/12

2

2

2012/13

2

2

2013/14

2

2
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Таблица 24: Брой ученици и брой паралелки, Източник: НСИ
Ученици
Години

Паралелки

Общо

Общо-образователни училища

2007/08

714

714

36

2008/09

667

667

30

2009/10

640

640

29

2010/11

609

609

29

2011/12

602

602

28

2012/13

573

573

28

2013/14

560

560

28

Предизвикателства пред развитието на образователния сектор:


Намаляване на броя на учениците и респективно на паралелки, детски групи
и закриването на училища и градини в следствие на влошените демографски
показатели в общината;



Подобряване на обхвата и достъпността до услугата;



Поддържане и повишаване на активността при усвояване на средства за
подобряване на материалната база и ефективността на услугата;



Запазване на броя на училищата и детските градини и оптимизиране на състава
им;



Стимулиране на повече извънкласни дейности и работа по проекти и програми
за обучение, възпитание и мотивиране на ученици и учители за подобряване на
учебно-възпитателната работа.

Социални услуги
Социалните услуги на територията на община Никопол се развиват в положителна посока
през последните години. Общината се възползва от възможностите на предходния
програмен период и реализира значителен брой социални проекти. Във връзка с
развитието на социалните услуги има разработена Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги за периода 2011-2015 г. В нея са идентифицирани основните рискови
групи: деца и семейства в риск, и възрастни и стари хора.
Към институционализираните социални услуги попадат Защитени жилища № 1 и № 2
за лица с психични разстройства в с. Драгаш войвода, които са с капацитет от общо
24 места. Услугата е налична от 2011 г. и е насочена към възрастни хора с психични
разтройства. Друга институционализирана социална услуга резидентен тип е домът за
стари хора в с. Асеново, която е налична от 2012 г. и има капацитет 50 места.
Останалите социални услуги, провеждани в общността, са финансирани предимно
от общината или по финансови програми и проекти и включват социален патронаж,
домашна помощ и асистенция, клубове, обществена трапезария и приемна грижа.
Домашен социален патронаж е услуга, налична от 1992 г. и обхваща всички населени
места в общината. Финансира се с местни средства. Капацитетът ѝ на обслужване е
нараснал от 288 в началото до 350 души в момента. Дейността е разположена в
сградата на Общински детски комплекс - Никопол, има и филиал в с. Новачене. Развити
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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са и други две услуги, които са насочени към осигуряване на съдействие в различни
дейности в домашни условия – домашен помощник и социален асистент. И двете услуги
са реализирани по проект „Звено за социални услуги към Домашен социален патронаж
– Никопол“, финансиран със средства от ОП „РЧР”, и обслужват населените места в
цялата община. Към момента по данни на Община Никопол в тази услуга са заети 5 бр.
социален асистент, 15 бр. домашен санитар; 15 бр. домашен помощник, които се грижат
за 76 самотно живеещи възрастни хора и лица с увреждания от всичките 14 населени
места в общината. Цел на общината е през 2015 г. услугите да достигнат до 150 души
и 36 души да бъдат ангажирани в нея. Създадена е възможност и за личен асистент,
отново финансирана по проект „Подкрепа за достоен живот” към „Алтернативи на ОП
„РЧР” и насочена към деца, възрастни и самотни хора с нужда от помощ в ежедневието
си. Стремежът е тази услуга да увеличи покритието си от 15 нуждаещи се към момента
до 30 през 2015 г. Обществена трапезария функционира от 2007 г. и обслужва лица от
всички рискови групи и осигурява храна на 68 нуждаещи се до момента, като целта е
този брой да нарасне до 130 през 2015 г. Дейността на тази услуга се реализира в базата
на Домашния социален патронаж. Желаещите да се възползват от тази услуга трябва да
подават молби – заявления до кмета, което може да се окаже възпрепятстващо условие
за някои рискови групи. Необходимо е оптимизиране и облекчаване на процедурите за
достъп до услугата.
В гр. Никопол и в селата Новачене, Муселиево, Въбел, Драгаш войвода, Черковица,
Любеново и Лозица функционират клубове на пенсионера и инвалида, които имат за
цел да осмислят и разнообразяват свободното време на възрастните хора. За хората с
увреждания са създадени две общински дружества ,които са подпомагани от бюджета
на общината.
С фокус върху децата в риск са проектите „Център за обществена подкрепа“ и „Приемна
грижа“.
Центърът е реализиран повторно през 2014 г. по проект „Заедно“ с взаимната финансовата
подкрепа на Министерството на труда и социалната политика, фонд „Социална закрила“
и община Никопол. Втората услуга е налична от 2011 г. На проведената на 28.08.2014 г.
конференция във връзка с проекта са отчетени положителни резултати – 11 утвърдени
професионални приемни семейства и 11 настанени в тях деца. Проектът е със срок до
края на месец януари 2015 г., но надеждите са, че той ще прерасне в делегирана от
държавата дейност.
От 2014 г. функционира и Център за настаняване от смесен тип, разположен в с.
Новачене, който също е резидентен тип услуга и предоставя дългосрочна грижа в среда,
близка до семейната, за изграждане на умения за самостоятелен живот, осигуряване
на здравни и образователни услуги (вкл. извън мястото на живеене). Предвидена е за
ограничен брой лица - не повече от 15, като препоръчителната бройка е 8.
При проведеното допитване до местното население за по-голямата част от анкетираните
е било трудно да оценят функционирането на социалните услуги (като материална база,
качество на услугата, покритие и достъп до нея). От една страна този резултат може
да се дължи на недостатъчната информираност на населението относно различните
социални услуги, от друга – на съответните интервюирани не им се е налагало да се
възползват от тези услуги.
Предизвикателства пред развитието на социалните услуги:
Разширяване на обхвата на услугата;



Поддържане и повишаване на активността при усвояване на средства за
подобряване на материалната база, качеството и ефективността на услугите;
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Търсене и осъществяване на механизми за партньорства;



Развитие на нови социални услуги сред различни групи от населението;



Повишаване на достъпността до различните услуги чрез облекчаване на
процедурите и изискванията за ползване на социалните услуги;



Подобряване на ресурсната осигуреност и материално-техническата база.

Култура
Народно читалище „Напредък 1871“ е основният двигател на обществени и
културни дейности в град Никопол. Може да се каже, че читалището е единствената
културна институция в града. Липсват обособени музеи, галерии или други сгради
за образователно-културна дейност. В сградата на читалището се помещават както
музейната сбирка на общината, така и обновена и богата библиотека. Обособени са
стаи за танцовите и музикални състави за различни обучения и кръжоци за учениците. В
сградата се помещава и единственият интернет център в гр. Никопол, който е създаден
с подкрепата на програма “Матра” на Правителството на Кралство Холандия, ПРООН,
Американската Агенция за международно развитие и МК, като осигурява стопанската
дейност на читалището. Интернет клубът е едно от най-посещаваните места от младите
хора в града. Към читалището е сформирана и Младежка инициативна група. Самото
читалище и пространството около него са едни от най-оживените и активни места в
града.
НЧ „Напредък 1871“ е водещ организатор и участник в културния и обществен живот на
Никопол. Реализирани са разнообразни културни и обществени практики от музикални
и спортни събития до ремонтни дейности и набиране на средства и материали за
обогатяване на ресурсната осигуреност на читалището.
Сградата на читалището се намира в близост до сградата на общината, СОУ „Христо Ботев“
и ЦДГ № 1 „Щастливо детство” в гр. Никопол. Разположена е в ниската част на града
(т.нар. Долен град). Сградата на читалището е една от най-привлекателните в града,
благодарение на просторния външен двор и покритите с лианна растителност външни
стени. Цялостното състоянието на сградата не е добро, необходим е основен ремонт и
обновяване. Благодарение на отделни проекти е сменена част от дограмата и е обновена
библиотеката. Сред тях са: проект „Неотложни ремонтни дейности за изграждане на
Интернет център” (2003 г.) с подкрепата на Програма „Матра” на Правителството на
Кралство Холандия, ПРООН, Американската Агенция за международно развитие и МК,
и проект „Достъпна среда” (2003 г.) с подкрепата на проекта „Гражданско развитие и
участие чрез мрежата на читалищата” и Център за независим живот.
Може да се каже, че културният календар на община Никопол е богат, обхваща както
международни събития, така и празници с национално и местно значение. Последните
са най-многобройни и обхващат традиционни празници и събори не само в общинския
център, но и в по-големите села. Най-активно участие в културния календар взимат
читалищата.
Предизвикателства пред развитието на културата:


По-активно усвояване на средства за обновяване на материалната база и
подобряване на качеството на услугата;



Разнообразяване на културните дейности и центрове;



Провеждане на кампании и събития за привличане на хора от различни
възрастови групи към дейността на читалищата;



Необходимост от изграждане и обособяване на изложбени и музейни зали за
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популяризиране на богатото културно и художествено наследство на града и
региона.
Спорт и отдих
Осигуреността със спортни обекти и съоръжения в град Никопол е недостатъчна. Това
се потвърждава и от проведеното анкетно проучване сред жителите на града, което
показва, че повече от 50% от запитаните са оценили местата за спорт в много лошо
състояние или изцяло са отчели липсата им. В града има едно действащо футболно
игрище, едно в процес на изграждане и една спортна площадка в двора на СОУ „Христо
Ботев“. Необходимо е да се осигурят по-добри условия за практикуване на различни
видове спорт. Единадесетте стадиона в селищата на общината, сред които най-добре
поддържани са тези в гр. Никопол и с. Новачене, и спортните площадки в училищата в
Никопол, Новачене, Муселиево и Драгаш войвода не са достатъчно условие за развитие
на спортни дейности в общината.
Важно е освен изграждането на необходимата материална база, да се разработят
програми и групи за практикуване на различни спортове, които могат успешно да бъдат
интегрирани в дейностите на училищата. Необходимо е провеждане на инициативи за
популяризиране и стимулиране на спорта сред децата и младежите и провеждането
и участието в спортни дейности на общинско и национално ниво. Към момента има
създаден футболен клуб „Славия“ и „Ситомир-Никопол“ и клуб по водни спортове –
Никопол, който обединява ученици от местното училище, трениращи академично
гребане.
Предизвикателства пред развитието на спортния сектор:


По-активно усвояване на средства за материалната база и подобряване на
качеството на услугата;



Подобряване на обхвата на услугата;



Създаване на условия и провеждане на политики и инициативи за стимулиране
на спортната активност.
2.6

Държавно управление и административно обслужване

Държавното управление на територията на град Никопол се осъществява от областния
управител и областната администрация на област Плевен съгласно Устройствения
правилник на областните администрации. Структурата на областната администрация
включва две дирекции, които обслужват дейности, свързани с административно и правно
обслужване и контрол, финанси, управление на собствеността, регионално развитие и
държавна собственост.
Съдебната власт в град Никопол е представена от Районен съд – гр. Никопол, който
обслужва общините Никопол и Гулянци.
В град Никопол е разположено седалище на Държавното горско стопанство. То е едно
от двете горски стопанства, които стопанисват горския фонд в областта (второто е ДГС
Плевен).
Неправителствен сектор

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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и инициативност гражданският сектор в Никопол е много малък (или почти липсва),
трябва да се отбележи, че традиционните за българската култура читалищна и просветна
дейност се открояват с особена активност.
Народните читалища са „традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културнопросветни задачи” (Закон за народните читалища – ДВ, бр.97 от 2010 г.).
По своята същност те са местата и институциите, които са израз на гражданската
активност и общностно съзнание. Те съвместяват традиции, разнообразни културни и
образователни дейности. Тази важна обществена роля на читалищата е най-съхранена в
по-малките градове и в селата (Годишна програма за развитие на читалищната дейност
в община Никопол за 2014 г.)
В град Никопол НЧ „Напредък 1871“ безспорно е най-яркият представител на гражданското
общество и един от много малкото представители на неправителствения сектор. Към
него има сформирана Младежка инициативна група. Освен читалището на територията
на града гражданска дейност развиват и Пенсионерски клуб Никопол, Общински детски
комплекс Никопол, Ловна дружинка Никопол. Пенсионерски клуб Никопол е едно от
активните обществени места в града. На територията на общината развива дейност и
Общинският комитет „Васил Левски“, който участва в културните събития, свързани с
чествания на дейността на Апостола.
Читалища има във всички населени места в общината. Те са основните места за срещи,
общуване и културни дейности.
По данни на Министерството на правосъдието на територията на община Никопол са
регистрирани следните организации с нестопанска цел, които развиват дейности в
разнообразни направления – икономика, социално развитие, екология, опазване на
околната среда, развитие на гражданското общество, земеделие, спорт, изграждане
на регионални и местни партньорства, координация и помощ при разработването на
проекти с национално, регионално и местно значение.


Бъдеще за Никопол



Дунавско сдружение за интеграция и развитие „Никополис“



Клуб по водни спортове – Никопол



Местна инициативна група Никопол – Заедно можем



МИГ Никопол – Белене



Никополски младежи



Персина



Регионално сдружение за управление на отпадъците – чисти дунавски общини



Училищно настоятелство на СОУ Христо Ботев – град Никопол



Фондация за околна среда и земеделие



Футболен клуб Славия

Предизвикателства пред неправителствения сектор:


Стимулиране развитието на повече неправителствени организации и инициативи;



Създаване на условия от страна на администрацията за подкрепа на местните
инициативни групи и дейности.
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Обществен ред и сигурност
Обществената сигурност в град Никопол се осъществява от Районно управление на
Министерство на вътрешните работи (РУМВР) – Никопол, което заедно с участък в с.
Новачене осигурява сигурността и в другите населени места от общината.
Не се наблюдава по-тежка криминална ситуация, отколкото в други общини в страната.
По данни на РУМВР-Никопол са регистрирани 150 престъпления на територията на града
за периода 01.01.2014г. – 21.08.2014г. Те включват:


Престъпления против личността – 1 бр.;



Престъпления против собствеността – кражби – 107 бр.; джебчийски – 3 бр.;
взломни – 18 бр.; домови – 17 бр.; от магазини – 6 бр.; части и вещи от МПС – 2
бр.; измама – 1 бр.; други престъпления против собствеността – 12 бр.;



Общоопасни престъпления – палежи – 2 бр.; притежаване /производство/ и
използване на оръжие – 1 бр.; посегателства спрямо МПС – други действия –
използване на чужди регистрационни номера – 3 бр.; престъпления с наркотични
вещества – 1 бр.; престъпления по транспорта – 2 бр.;



Други криминални престъпления – 16 бр; престъпления против правата на
гражданите – 2 бр.; престъпления против брака, семейството и младежта – 4
бр.; престъпления против държавни органи и обществени организации и лица –
9 бр. /незаконно преминаване на границата и превеждане – 4 бр./; престъпления
против реда и общественото спокойствие – 1 бр.;



Смъртни случаи без следи от насилие – 1 бр.;



Икономически престъпления – 12 бр.

От извършителите на разкритите престъпления 57 са били мъже и 8 - жени. Престъпленията
на територията на града се обясняват предимно с високата безработица и до известна
степен с преобладаващия нисък социален статус на населението. Освен социалния
фактор, е необходимо да се отчитат и проблемите с градоустройствените условия – тъмни
и опасни пространства и недостатъчната осветеност. За град Никопол престъпността не
е особено висока и трудно може да се посочат места, които да бъдат определени като
опасни. Никопол създава усещането за спокоен град, където принципът на „съседскo
наблюдение“ е нормално явление, характерно за малките градове, където почти всички
се познават. Въпреки това са необходими превантивни мерки като обживяване на
публични пространства и непривлекателни части в града, проектиране и поддържане на
безопасни обществени пространства и подобряване на уличното осветление.
Контролът и превенцията на престъпленията в останалите населени места в Никопол
са затруднени поради недостатъчния полицейски състав и до известна степен липсата
на частни охранители. В полицейското управление има недостиг както на човешки
капацитет, така и на ресурси за обслужване на най-отдалечените села.
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Пожарната безопасност и защита на населението на територията на Община Никопол
се осъществява от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“
– гр. Никопол. Територията на цялата община попада в обхвата на охранявания от
РСПБЗН район. Службата се състои от 17 служители, а към момента има 3 вакантни
длъжности. От предоставената от РСПБЗН информация се наблюдава значително
намаляване на произшествията за 2013 г., което е най-ниската стойност за периода 20072013 г. Регистрирани са 45 произшествия, от които 33 са в категорията пожари в сухи
треви и отпадъци. Като основни причини са посочени неизправност, късо съединение,
небрежност или неправилно ползване, само веднъж е регистрирано умишлено причинено
произшествие. За много малък брой са посочени причини, което най-вероятно означава,
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че за по-голямата част не е било възможно да се установи причината.
През 2012 г. службата участва в проект „Съвместен мониторинг на риска при извънредни
ситуации в трансграничните райони на р. Дунав”. Справянето с произшествия и аварии
се подпомага от две доброволни формирования, разположени в гр. Никопол и в с.
Новачене.
Предизвикателства пред обществения ред и сигурността:


Увеличаване на човешкия и ресурсен капацитет на полицейското управление и
пожарната служба;



Осигуряване на средства за периодично обновяване на необходимата техника и
оборудване на полицейското управление и пожарната служба;



Създаване на сигурна и безопасна градска среда чрез ремонти на уличното
осветление, проектиране и поддръжка на безопасни и привлекателни обществени
пространства и поставяне на видео наблюдение (където е нужно).
2.7

Селищна мрежа, устройство и изграденост

Селищна мрежа
Съвременната система от населени места в община Никопол е резултат от историческото
напластяване на различни фактори и природо-географските условия на територията.
Община Никопол е съставена от 14 населени места, от които само Никопол е град. С
население от 3129 жители (НСИ, 2013 г.) града спада към категорията на най-малките
градове в страната, съгласно допълнителните разпоредби на Наредба № 7 за правила
и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
(ПНУОВТУЗ).
Според съществуващия брой на населението им селата в общината са категоризират,
както следва: Новачене – средно; Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Муселиево, Бацова
махала, Санадиново, Черковица, Асеново, Лозица – малки; Жернов, Евлогиево и
Любеново – много малки.
Съгласно категоризацията на населените места, освен общинския център град Никопол,
който е от трета категория, другите села се категоризират по следния начин: Новачене
– пета категория; селата Бацова махала, Въбел, Дебово, Драгаш войвода, Черковица и
Муселиево – шеста категория; Асеново, Евлогиево, Лозица, Любеново и Санадиново –
седма категория и Жернов – осма категория.
Населените места са равномерно разположени на територията на общината, като
пространствената им структура е компактна и се развива линейно по главните
комуникационни направления.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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гр. Никопол

гр. Гулянци
с. Черковица

с. Драгаш
войвода
с. Жернов

с. Въбел

с. Муселиево
гр. Свищов

с. Евлогиево

с. Любеново

с. Лозица

с. Дебово

с. Новачене
с. Асеново

Селищна система

с. Санадиново

гр. Плевен

Републиканска пътна мрежа
Общински пътища
Железопътна линия

с. Бацова
махала

Населени места
Землищни граници

0 1

2

Граница на община

5km

гр. Левски

Държавна граница

Фигура 5. Селищна мрежа

Функционално предназначение (земеползване) на територията на гр. Никопол

1,21

0,18

4,64

2,22

Главни улици
Събирателни улици
Обслужващи улици и паркинги
Жилищни терени с ниско застр.

1,39
14,65

1,15
1,08

Жилищни терени със средно застр.

15,39

0,05

0,32
10,14

1,38

Терени за производствени д-ти
Терени за обществено обсл.
Терени за озеленяване
Паркове и градини

5,75

0,90

Жилищни терени с високо застр.

Терени за спорт
Паметници

58,13 ha

Площади
Пристанище
Терени на инж. инфраструктура
Водни площи

Фигура 6. Баланс на територията

Отделните функционални системи в градската структура са много ясно обособени и са
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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Общата площ на територията на града в регулационните му граници възлиза на 118.6
ха.
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представени в схема фукционално предназначение.
Съотношението между отделните функционални зони са представени в следващата
графика.
Труд /производство и работни места/
Производствената зона е компактно ситуирана в североизточната част на града с излаз
на р. Дунав. Общата площ на територията е около 7 ха.
От направените теренни проучвания може да бъде констатирано, че инфраструктурата
е амортизирана и остаряла. Голяма част от предприятията не функционират или
функционират при намален капацитет, което води до използване на значително
малка част от сградите и съоръженията в територията. Голяма част от тях са загубили
предназначението си и се използват за складови функции или не се използват въобще.
Резервите, които притежава територията като степен на усвоеност, са значителни и
позволяват развитие на нови икономически дейности, без да се търси развитие на
„зелено“.
Част от по-големите фирми, които функционират в производствената зона, са следните:


„Батерия“ АД – производство на батерии (в момента производството е спряно и
функционира при минимален капацитет);



„Дионисий“ АД – производство и съхранение на вина и спиртни напитки;



„Топливо“ АД – складиране на горива и строителни материали;



„Дунав Никопол“ ЕООД – дърводелски и тенекеджийски услуги;



„Стройпродукт“ ЕООД – транспортна база за строителна техника.

Структурните промени в българската икономика като цяло и промяната на собствеността
и приватизационните процеси доведоха до физическа деградация на голяма част от
производствените предприятия в страната, като гр. Никопол не е изключение от тези
значими трансформации.
Липсата на инвеститорски интерес и забавените темпове на осъвременяване на
технологичното оборудване водят след себе си до амортизиране на инфраструктурата и
лошото състояние на благоустрояването в територията.
В последните години тенденцията е за значително намаляване на дела на вторичния
сектор и преработвателната промишленост за сметка на третичния сектор в икономиката
на града и общината. Броят на заетите също следва тенденция за намаляване в
сектор производство за сметка на търговията и услугите. Също така се наблюдава и
трайно намаляване в броя на заетите в големи и средни предприятия, които са били
структуроопределящи за икономиката на града и общината.
Всички тези процеси се отразяват върху пространствената структура на системата труд,
която от една компактна форма се трансформира в дисперсно разположени единични
обекти на производството. Така например отделните шивашки цехове (като „Чайка“) се
разполагат в отделни единични обекти в градската територия.
Друга значима производствена структура на територията на града (извън регулационните
му граници) е бившият завод „Елия“, който е разположен в квартал Шишманова крепост.
Заводът днес не функционира, а това, което е останало, са руините на едно от найзначимите предприятия в миналото.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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Предизвикателства пред развитието на производствената зона:
Основните предизвикателства пред пространственото развитие на системата труда са:


Необходимост от пространствена реорганизация на производствените терени и
обновяване на съществуващата технологична база;



Обновяване на техническата инфраструктура и благоустрояване на прилежащите
терени;



Създаване на условия за развитие на икономически дейности, свързани с
преработка и производство на селско-стопански продукти и храни;



Създаване на устройствени условия и проекти за привличане на инвеститори;



Внедряване на алтернативни източници на енергия.

Обитаване
Системата обитаване заема най-значителна част територията на гр. Никопол с 60 ха.
В тази част от разработката ще бъдат засегнати само някои пространствени аспекти в
развитието на системата, като основна част от количествения анализ и качествената
оценка са разработени в частта Жилищен сектор.

0 50

150

300m

Фигура 8. Многофамилни жилщни сгради

Двете най-големи структурни единици в града са жилищните квартали Шишманова
крепост и Руски паметник. По-малка част от жилищните територии са разположени в
т.нар. Долен град или централната градска част.
Това, което отличава гр. Никопол, е, че преобладаващата жилищна единица е къща с
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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двор за сметка на многофамилните жилищни сгради. Жилищните квартали Шишманова
крепост и Руски паметник са изцяло съставени от еднофамилни жилищни сгради.
Различните форми на колективно обитаване са съсредоточени предимно по протежението
на улиците „Александър Стамболийски“, „Васил Левски“, „Елия“ и „Раковска“.
Извън регулационните граници на града се наблюдава развитие на индивидуално
жилищно обитаване в квартал Руски паметник в посоките изток и югоизток. Потенциал
за развитие на системата представляват терени с изоставени строежи по улиците „Елия“
и „Васил Левски“.
Предизвикателства пред развитието на системата обитаване:
Основните предизвикателства за развитие на обитаването са представени в частта
Жилищен сектор, като тук са откроени някои пространствени аспекти:


Необходимост от саниране и прилагане на мерки за енергийна ефективност за
многофамилните жилищни сгради;



Необходимост от политика, насочена към осигуряване на достъпни жилища за
млади хора, с което да се намали тенденцията за миграция на млади хора от
града и общината;



Подобряване на благоустрояването и поддръжката на средата около жилищата
и ангажиране на местните общности в този процес.

Публични центрове и сгради
Размерите на гр. Никопол предопределят и наличието на единствен обществен център
и дисперсно разположени обекти на обществено обслужване.
Административният и обществен център на града е площад „Европа“, където е
разположена и сградата на общинската администрация. Площадът има естествена
пространствена връзка с градинката пред сградата на районния съд на юг и заливните
тераси на р. Дунав на север, както и с читалището в източна посока.
Интересна характеристика на града е разположението на най-значимите публични
сгради и пространства в централната градска част и по улица „Васил Левски.
Физическото състояние на сградите може да се определи като сравнително добро, като
мерки за енергийна ефективност и саниране на фасадите са приложени за сградите на
училище „Христо Ботев“, ЦДГ 1 „Щастливо детство“ в центъра, ЦДГ 2 „Радост“ в квартал
Руски паметник, районния съд, а ЦДГ 3 „Радост“ е в процес на подмяна на дограмата.
Необходими са мерки за саниране и обновяване на сградите на общинската администрация
и читалището.
Характерен за кварталите Шишманова крепост и Руски паметник е малкият брой обекти
на общественото обслужване от публичен характер. Все пак положението в квартал
Руски паметник е по-добро, където има детска градина, както и няколко търговски
обекта, които осигуряват задоволяване на нуждите на живеещите.
Действащите религиозни храмове в града са два – църквата „Св. Успение Богородично“
на улица „Васил Левски“ и мезгит в квартал Руски паметник. В същия квартал е
разположена и джамия, която е в етап на строителство.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Спортните съоръжения в града са сведени до два стадиона, от които действащ е този
в квартал Руски паметник, а новият стадион на улица „Александър Стамболийски“ е в
процес на изграждане. Активно от жителите на града се използва и спортната площадка
на училището, която се нуждае от обновяване.
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Фигура 9. Публични центрове и пространства

Предизвикателства пред развитието на публичните центрове и сгради:


Състоянието на публичните центрове в гр. Никопол е добро, като малки
подобрения в елементите на градското обзавеждане могат да окажат положителен
ефект върху облика им;



Необходимост от саниране и прилагане на мерки за енергийна ефективност за
всички публични сгради;



Подобряване на състоянието на благоустрояването, спортните и детски площадки
в детските градини и училището.

Зелена система
На територията на гр. Никопол зелената система е с площ от 15.8 ха, което представлява
около 13% от общата площ на града в регулационните му граници.
Зелената система включва:


зелените площи за широко обществено ползване – паркове и градини, зелени
площи към публични сгради и др;



залени площи за ограничено обществено ползване – дворове на индивидуални
жилищни сгради и градини към многофамилни жилищни сгради, детски градини,
здравни заведения и др.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Фигура 10. Зелена система

В регулационната граница на града не са разположени зелени площи със специално
предназначение като гробищни паркове например.
Зелената система в града се развива около р. Сазлийка, в която се „вклиняват“ деретата
и долините от по-високо разположените квартали Шишманова крепост и Руски паметник.
Тази ландшафтна система се свързва с богато озеленените заливни тераси на р. Дунав.
По протежението на улиците „Васил Левски“ и „Александър Стамболийски“ са разположени
и по-големите паркове и градини, които са единствените публични обособени места в
града, които могат да се ползват от жителите на града за отдих и рекреация.
Общо зелените площи в града са с площ 15.8 ха, което съотнесено към жителите на града
представлява около 50 м2/ж. Необходимо е да се има предвид, че специфичният релеф
и богатото озеленяване за ограничено обществено ползване създават предпоставка за
възприемане на града като изключително зелен.
Характерна особеност на града е наличието на традиции и форми на развито градско
земеделие. Както в индивидуалните жилищни имоти, така и в пространствата на
прилежащите многофамилни жилищни сгради (особено около р. Сазлийка) се развиват
форми на градско земеделие и производство на храна за собствени нужди. Този феномен,
характерен за малките и много малки български градове, е от особено значение за
развитие на устойчиви местни общности и е една от особеностите, на които е необходимо
да се наблегне за постигане на устойчивост в развитието на градския метаболизъм.



Подобряване на благоустрояването, подмяна и обогатяване на елементите на
градското обзавеждане в съществуващите паркове и градини;

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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Предизвикателства пред развитието на зелената система:
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Изграждане на крайдунавска пешеходна алея и доразвиване на парковата
система около реката;



Развитие на т.нар. „мека“ защитна стена от наводнения, която да е част от
парковата система около р. Дунав и да се превърне в значима придобивка за
града, подобрявайки цялостния му образ;



Поддръжка и благоустрояване на територии около р. Сазлийка;



Запазване на богатата дървесна растителност и нейната поддръжка.

Пространствена структура на града
Морфология на градската структура
За да бъдат разбрани различните условия на градската структура, в тази част на плана
са разгледани основните елементи, формиращи пространствената морфология, които
включват: квартална и имотна структура, застрояване и улична мрежа. Анализът на тези
елементи подпомага вземането на правилни решения при дефиниране на проектните
идеи и тяхното бъдещо отражение върху морфологията на застроената среда.
Типологията на отделните елементи на пространствената структура на гр. Никопол
са определени от изключително характерния релеф на града. В най-ниската си част в
непосредствена близост до р. Дунав той е 25 м, а в най-високите части на кварталите
Руски паметник и Шишманова крепост достига до 160 м.
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Фигура 11. Релеф
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Квартална, имотна структура и застрояване
Както беше споменато по-горе, изключително
морфологичните специфики на града.

разчлененият

релеф

определя

В т.нар. Долен град кварталната структура е ортогонална, като големината на имотите
е сравнително по-малка от тази в кварталите Руски паметник и Шишманова крепост,
което определя и по-добрата достъпност на централната градска част и проводимост на
територията.
В Руски паметник и Шишманова крепост кварталната структура е неправилна и следва
членението на релефа.
Кварталите в производствената зона са сравнително по-големи, като това е
предопределено от функцията на територията и необходимостта от големи имоти за
тези дейности.
По улиците „Васил Левски“ и „Елея“ кварталите и имотите са с издължена форма, което
е обусловено от р. Сазлийка и стръмния релеф.
Преобладаващото застрояване за града е свободно, като етажността е ниска (до 3
етажа). Многофамилните жилищни сгради в града са с етажност от 4 до 6 етажа, като
отличителен с мащабите си е блок „Никопол“. Разположението на сградите за колективно
обитаване в „ниската“ част на града позволява спокойно възприемане на силуета му, без
да се нарушава драстично от тези единични обекти. В града не са обособени жилищни
комплекси.
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Фигура 12. Големина на имотите
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Фигура 13. Морфология
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Фигура 14. Етажност на сградите

Застрояването се различава по характер и мащаб в терените за публични нужди
(училища, детски, градини, болници) и производство, като средната височина не
надхвърля 3 етажа.
Улична мрежа и достъпност
Специфичният релеф предопределя и структура на уличната мрежа в градската
територия. В кварталите Руски паметник и Шишманова крепост тя следва релефа и
оформя неправилни квартални пространства, докато в централната градска част
уличната мрежа е с ортогонален характер.
Главните улици в града са „Александър Стамболийски“ и „Васил Левски“, които съответно
водят за градовете Плевен и Свищов. Други важни улици са „Елия“, „Раковска“, „Дойран“
и „Ген. Криденер“.
Отличителна черта за града е наличието на множество стълби към и в двата големи
квартала – Шишманова крепост и Руски паметник. Това създава затруднения за
достъпността от тези квартали към централна градска част и затруднения за хора в
неравностойно положение и възрастните.
Пешеходното движение е затруднено и поради липсата на тротоари в голяма част от
града, като това е особено осезаемо в жилищните квартали. Това се дължи на тесния
профил на улиците.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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След направените огледи може да бъде констатирано, че в ниската част на града
състоянието на улиците е по-добро в сравнение с кварталите, като от цялостна
реконструкция се нуждаят почти всички улици в града. Някои от улиците са с много
тесен напречен профил и са по-скоро алеи за достъп.
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Фигура 15. Йерахия на уличната мрежа

Към момента на разработване на тази част от ИПГВР в етап на реконструкция са улиците
„Елия“ и отчасти „Ген. Криденер“ и „Димитър Благоев“.
В града има една автогара, която не функционира. За нуждите на транспортното
обслужване на населението се ползва пространството пред автогарата.
Въпреки че сериозни проблеми с паркирането в града не се наблюдават, на определени
места пред многофамилните жилищни сгради има паркирани в зелени площи или на
тротоара автомобили.
В Никопол няма изградена велосипедна инфраструктура. В резултат на наблюденията
на екипа ни по-време на теренните проучвания може да се каже, че има туристи,
които ползват крайдунавския велосипеден път и преминават през града по улиците
„Александър Стамболийски“ и „Васил Левски“. Велосипедът се използва значително
рядко от местните жители като средство за транспорт поради сериозната денивелация
на релефа.
Публични пространства
Основни публични пространства в гр. Никопол са:


площад „Европа“;



паркът до автогарата;



градинката пред районния съд;



пространството около читалището;



пазарът;

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

55

ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



плажът на р. Дунав;



градинката с мемориала на Йосеф Каро;



парковото пространство пред жилищен блок „Никопол“;



пространството около паметника на ген. Криденер.

Всички тези публични пространства са разположени в централната градска част и по
протежение на ул. „Васил Левски“ с изключение на пространството около паметника на
ген. Криденер.
В двата най-големи жилищни квартали Руски паметник и Шишманова крепост липсват
обособени площадни, паркови пространства или детски площадки. Основен елемент
на публичното пространство е улицата, която е мястото, в което протича социалното
взаимодействие между хората. Поставянето на елементи на градското обзавеждане
пред някои къщи и търговски обекти значително би увеличило времето, което хората
прекарват в публичното пространство. Необходимо е също така да се установят свободни
терени, в които да се обособят малки паркове и детски площадки, които да действат
като своеобразни центрове на публичния живот.
Детайлен количествен и качествен анализ на съществуващите публични пространства в
град Никопол е направен в Приложение 2: Изследване на публичния живот и публичните
пространства в град Никопол, където по утвърдена методика са разгледани елементите,
формиращи жизнеността на определените места. С богат графичен материал са
представени изводите от изследванията и препоръки за подобряване на публичните
пространства, които на следващ етап да бъдат включени в портфолиото от проекти,
като елементи в най-голяма степен, определящи жизнеността на градовете.
Предизвикателства пред развитието на пространствената структура:


Необходимост от създаване на малки общностни центрове (паркове, площади и
детски площадки) в кварталите Шишманова крепост и Руски паметник;



Цялостна рехабилитация на обслужващата улична мрежа в града;



Изграждане на велоалея по улиците „Александър Стамболийски“ и „Васил
Левски“, съответно по направленията за градовете Плевен и Свищов;
Подобряване на пешеходната достъпността до кварталите Шишманова крепост
и Руски паметник чрез рехабилитация и реконструкция;



Реконструкция на съществуващата автогара;



Изграждане на крайдунавска алея и нови публични пространства около реката;



Запазване на визуалните връзки и естетическото възприемане на силуета на
града.
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Собственост
Най-голям е делът на частната собственост, следвана от общинската публична и частна.
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Фигура 16. Баланс по собственост

2.8

Жилищен сектор

В община Никопол по данни на Националния статистически институт през 2013 г. има
6547 жилищни сгради, от които 16% са в град Никопол. За последните 22 години не се
наблюдава активно строителство (отчетени са 50 нови сгради). По-голямата част (65%)
са построени в периода 1960-1979 г.

3% 2%
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Фигура 17. Възраст на сградния фонд

Най-използваният строителен материал са тухлите, като преобладават сградите с
бетонна плоча (64%), следвани от тези с грeдоред (23%), а 116 жилищни сгради са
построени с кирпичени тухли – традиционен строителен материал за българските къщи.
Пет от многофамилните жилищни сгради в града са изградени по индустриален способ
(с панели).
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Фигура 19. Конструкция на сградния фонд

Жилищата в град Никопол по данни от 2011 г. и 2013 г. са 1756. Преобладаващият
брой от тях са собственост на частни физически лица (98%), две жилища са частни
на юридически лица и само 1.8% са общински или държавни. Липсата на достатъчно
общински жилищен фонд затруднява общината в осигуряването на жилища за нуждаещи
се групи от населението. До момента има обособени социални жилища единствено за
лица с психични разстройства, които са разположени в с. Драгаш войвода.
2%

Държавни или общински
Частни на юридическо лице
Частни на физическо лице

98%

Фигура 20. Собственост на сградния фонд

Жилищата за постоянно пребиваване са 1245, а 29% са определени като необитаеми.
Последното, до известна степен, е повлияно от тенденции за притежаване на второ
жилище в по-малки градове и села или в резултат на сезонните трудови миграции на
населението, които се оказват характерни и все по-често наблюдавани в град Никопол,
а и в общината като цяло.

21%

Обитавана
Необитавана

79%

Фигура 21. Обитаемост на сградния фонд

В град Никопол 98% от жилищата са водоснабдени, като преобладаващият брой
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

59

ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

(1633) имат водопровод в жилището, а 101 жилища – водопровод извън жилището.
По-различна е ситуацията с канализационното обезпечаване (повече в част
Техническа инфраструктура). Обществена канализация имат едва 23% от жилищата,
преобладаващата част – 38% - са свързани с изгребна яма, а около 20% са свързани
със септична яма или друго пречиствателно съоръжение. 291 жилища са свързани с
попивни ями, което е сравнително голям брой. 31 жилища нямат никаква канализация.
Преобладаващият брой от жилищата имат тоалетни извън жилището или сградата. Бани
в жилището имат 925 жилища, а 8 % не разполагат с баня.
Приоритет на общинските планове и областните стратегии е подобряването на
енергийната ефективност на жилищните сгради. В разработената Програма за
насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за
периода 2013-2022 това е основна цел. Необходимо е да се извършат обследвания
за възможностите за повишаване на енергийната. ефективност на сградите и да се
определят конкретни мерки за отделните типове жилища.
Много малко жилища имат външна изолация (2.5%), с по-висок процент са жилищата
с енергоспестяваща дограма, но все пак са едва около 18% от всички 1756 жилища
в гр. Никопол. Приоритет за повишаване на енергийната ефективност на сградите са
многофамилните жилищни сгради и социалните жилища. Директна намеса на общината
за прилагане на мерки върху жилища частна собственост не е възможна, но могат да бъдат
разработени механизми за по-добра информираност на гражданите по отношение на
ползите от енергийната ефективност и възможните програми и финансови инструменти,
подпомагащи такива дейности. Липсват стимули или най-малкото информационни
дейности, които да подпомагат гражданите при избора им на подход или възможностите
за финансиране. Една от целите на общината е разработването на общинска програма
за създаването на жилищни асоциации и други приложими форми на сътрудничество,
които да подпомогнат реализирането на мерките и дейностите по програмата. Липсват
конкретни механизми и цялостна политика за провеждане на адекватна социална
политика. Самата община не разполага с достатъчно качествен жилищен фонд, което
възпрепятства възможността за задоволяване на потребностите на нуждаещи се хора
от рисковите групи.
Малко повече от половината жилища в град Никопол се отопляват с въглища, което се
оказва основен битов замърсител за града и за общината (повече в част Околна среда).
Необходимо е да се търсят начини за стимулиране заместването на този вид отопление
за частните жилища и последващото от това намаляване на въглеродни емисии.
Предизвикателства пред жилищния сектор:
Необходимост от повишаване на енергийната ефективност на сградите с
приоритет върху многофамилните жилищни сгради;



Подобряване на водоснабдителната и канализационна системи за всички типове
жилища;



Осигуряване на физическа достъпност до всички жилищни части, особено за
хора в неравностойно положение и родители с детски колички;



Осигуряване със социални жилища;



Разработване на повече финансови механизми за подобряване качеството на
сградите;



Изследване на възможностите за развитие на разнообразни форми на съжителство
(със социална полза);



Стимулиране създаването на жилищни асоциации или други форми на
сътрудничество, които да подпомогнат финансово и ресурсно обновяването на
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многофамилни жилищни сгради;


Провеждане на мониторинг за състоянието на сградите;



Наличие на висок процент остарял сграден фонд за територията на цялата
община.
2.9

Културно наследство

Настоящото изложение представя и анализира най-съществените аспекти, свързани с
културното наследство на град Никопол.
Разглеждано в контекста на община Никопол и в още по-едър план - в Плевенска област,
се констатира, че основата на формиране на пространствената структура и селищните
взаимовръзки са културните коридори и историческото напластяване.
Основният културно-исторически коридор за областта „Вия Траяна“ преминава през
територията на общината. Чрез него се засилва сътрудничеството със съседни общини
и се формират зони за туризъм и рекреация. Съчетаването с народните традиции и
културните обичаи на местната общност изграждат атрактивна културна среда.
Културните коридори свързват важни елементи на наследството и традициите, които
отразяват събития или периоди от европейската история и показват пространствената
динамика в развитието на областта и региона. Интензивността на историческите процеси
и взаимодействието с културите на Централна, Западна Европа и страните по р. Дунав
са формирали множество културно-исторически зони. 3883 бр. недвижими културни
ценности са включени в списъците на Националния институт за недвижими културни
ценности (НИНКН), а много други тепърва предстои да бъдат изследвани.
През територията на района преминават Дунавският културен маршрут, Зеленият
пояс - най- дългата хабитатна верига в Европа, и Западният трансбалкански културен
коридор. Старите пътища по долнодунавската граница и направлението НикополПлевен, идентифицирани от концепцията „Културните коридори на Югоизточна Европа“,
представляват културни направления с потенциал за пространствено и социално
икономическо развитие. Важни цели в политиката на Европейския съюз са свързването
на екологичните, ландшафтни и културни ценности на регионите и реализиране на
местния им потенциал за развитие.
Исторически преглед
Все още се дискутира въпроса относно възникването на града. За най-вероятен негов
основател се приема Никифор ІІІ Вотаниат през периода 1078-1081 г. Проучва се дали
названието („Никополис“ - „град на победата“) е свързано с войните на този император
срещу печенегите или носи неговото име („Никефорос“ - „победоносен“).
Най-добрият прочит на историята на града през римски и ранновизантийски период се
осъществява чрез исторически извори и веществени паметници. В това отношение ценен
източник е „Шишманово кале“ („Калето“), където в течение на няколко десетилетия се
провеждат археологически разкопки.
Първите следи за човешка дейност и поселищен живот на територията на днешния гр.
Никопол датират от Старокаменната епоха - 200 000-100 000 г. пр. Хр. Свидетелство за
това са намерените кремъчни оръдия на труда при устието на р. Сазлъдере, преминаваща
през града. Кремъкът е местен материал, характеризиращ се с восъчен цвят и матови
капковидни включения. Старокаменната епоха разкрива най-древните етапи от
човешката история с производството на примитивни оръдия на труда, направени от
него.
Намереният керамичен материал на Шишманово кале потвърждава присъствието
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на тракийско население (V-I в. пр. Хр.) преди и около времето на поява и заселване
на римляните. Тогава Никопол е бил част от Одриската държава. След установяване
на римско господство по нашите земи, градът е включен в пределите на провинция
Мизия. Римляните изграждат пътната станция „Секуристка“ (останките ѝ са край пътя
между Никопол и Черковица), античния укрепен град „Асамус“ (източно от центъра на
с. Черковица, на десния бряг на р. Осъм) и крепостта „Туриса“, на отсрещния дунавски
бряг. След разделянето на Римската империя през IV в., земите около днешния град
влизат в пределите на Източната Римска империя (Византия). През този период (IV-VII
в.) тук се разраства град, известен под името Никополис (град на победите).
По време на Първото българско царство (681-1018 г.) Никопол е средновековно анонимно
селище. Липсват данни за характера на строителната дейност и архитектура през този
период. Няма проучени некрополи, които да разкрият страни от духовната и материална
култура на населението. На база археологическите проучвания на Калето се установява,
че строителството в средновековния град е било по време на Второто българско царство
(1185-1396 г.). Тогава селището бележи своя най-голям възход. Династията на Асеневци
изгражда голямо пристанище и мощна крепост върху стръмните хълмове над брега. За
защита на брода на Дунав е построено предкрепостно укрепление на отсрещния, левия
бряг на реката. Нарича се „Холъвник“ или „Малък Никопол“ (там днес е румънският град
Турну Магуреле).
В края на царуването си Иван Шишман (1371-1395 г.) превръща Никопол в своя основна резиденция. Градът пада под османска власт през 1395 г. и се смята, че владетелят
намира там смъртта си. През 1396 г. се води известната в историята Никополска битка
между унгарския крал Сигизмунд (начело на кръстоносците) и османците. Армията на
султан Баязид печели над обединените католически сили. Западното рицарство търпи
погром.
В първите векове на османското владичество (XV-XVII в.) Никопол е превърнат в един
от най-големите военно-административни центрове със силна крепост, интензивен
стопански, духовен и политически живот. Той е средище на големия Никополски
санджак, който обхваща значителна част от днешна Северна България - от р. Дунав
до Стара Планина, от Враца-Белоградчик на запад до Шумен-Силистра на изток, като
включвал крепостта Холъвник и земите около днешно Гюргево.
Гр. Никопол е в центъра на разразилата се през 1806-1812 г. Руско-турска война. Руснаците завладяват крепостта през 1810 г. и разрушават голяма част от нея и града.
Укреплението пада окончателно през 1877 г. по време на Руско-турската освободителна
война.
Градът не успява да се съвземе и в периода след Освобождението.
В най-новата си история Никопол преживява още една военна окупация. В края на
Втората Балканска (Междусъюзническа) война, на 7 юли 1913 г. румънската армия
нахлува и го окупира в продължение на повече от месец - до 19 август.
В годините след 9 септември 1944 г. се правят опити за съживяване на икономиката
на района, изграждат се заводи - за картон, за галванични елементи (батерии) и за
електромери. Отдалечеността от главните индустриални центрове и липсата на
квалифицирана работна ръка не позволяват на тези производства да се развият. След
социално-икономическите промени през 1989г., преработвателната промишленост
постепенно е преструктурирана и губи своето значение в местната икономика.
Анализ и състояние на културно-историческото наследство

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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7 Старата чешма - Чешмата на “Елия”
8 Стара крепост - Цар Шишманова
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10 Скални помещения от XIII-XIV век
11 Църква “Успение Богородично” с
оконостаса, трона и иконите
12 Къща на Никола Тракиев и Цветан
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13 Къща на Мария Вълчева
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15 Къща на Пенка Ангелова
16 Жилищна сграда на Д-р Златарев
17 Къща на Къни Милевски
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Фигура 22. Културно наследство

Нематериални културни ценности
Фестивали, традиционни празници, обичаи и български традиционни занаяти:


„Крайдунавски празници на културата“ - гр. Никопол (месец май)



Фолклорен събор „Живи въглени” - с. Дебово, общ. Никопол (месец май)



Международен ден на р. Дунав - гр. Никопол (месец юни)



Фолклорни празници „Новачене 2014” - с. Новачене, общ. Никопол (месец юли)



Фестивал „Банатски вкусотии - традициите на моето село”- ІV издание и празник
на с. Асеново с участието на състави от Румъния, Полша, Италия и Нигерия.

Пилотната програма на ЮНЕСКО - „Живи човешки съкровища“, от която България е
част, цели да съхрани и насърчи носителите на ценното ни нематериално културно
наследство. Община Никопол е вписана в този проект в секция „Традиционни празници
и обреди“ с фолклорните празници в с. Новачене. Те се провеждат през последната
седмица на месец юли.
Материални културни ценности
Движими културни ценности
Включват се археологическите и етнографски експонати на музея в гр. Никопол (експозицията е изложена в сградата на читалището), както и множеството артефакти от
региона, намиращи се в Регионалния исторически музей в гр. Плевен. В него, в две зали
с материали от Първата и Втората български държави, са експонирани съдове и накити
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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от Никополското съкровище (XIV - XV в.), оригинална порта от Никополската крепост,
сребърни и медни гривни, обеци и пръстени от некропол край гр. Плевен (XII - XIV в.),
оръжия, керамика и предмети от кост.
Войните от 1885, 1912-13, 1915-18 г. са израз и продължение на борбата на българския
народ за териториална цялост и национално обединение. От посочените периоди са
запазени трофеи, карти, литографии, оръжие, знамена, бойни отличия.
Никополското съкровище
Съкровището е открито през 1971 г. в местността Харманлъка, на около километър
източно от гр. Никопол. Представлява бронзов съд, златни и сребърни накити, съдове и
монети с висока художествена стойност. При изработването им са използвани различни
техники: коване, леене, филигран, гранулация.
Комплектът от сребърни съдове е представен от две лъжици, върху които е гравирано
името на притежателя - „Балин“, чаша с елегантна форма, две кръгли тасчета с
надпис на български език, украсени с релефи и животински орнаменти. Всички съдове
са изработени майсторски и с висок художествен вкус. Счита се, че по-голямата част
от находките представляват произведения от балканско-византийския културен кръг,
работени в местни ателиета и занятчийски центрове.
Исторически личности
Васил Левски
Градът оказва роля в подкрепата на дейността на Левски и други дейци на революционната
организация. Съществуват данни, че изходен и краен пункт на втората обиколка на
Апостола е Никопол. Отсяда и в къщата на Цвятко Смолянов (днес музей на Васил
Левски).
Ген. Николай Криденер
Бил е руски барон, офицер, генерал от пехотата, участник в Руско-турската война (18771878 г.). На 4/16 юли 1877 г. отрядът му успешно превзема Никополската крепост. Днес
улица в гр. Никопол носи името „Генерал Н. Криденер“.
Йосеф Каро
Още със заселването си в града става духовен лидер на евреите от Никопол и околностите му и основава Йешива (Висше духовно училище). Той е един от най-големите
авторитети в съвременния юдаизъм. В Никопол се е развил и Еврейски духовен център.
Али Коч Баба
През ХV–ХVІ в. в града се заселва алевитският светия Али Коч Баба. Той е дервиш, обявен за светец. В Никопол се намира неговата гробница.
Тодор Балина
Никополски благородник, който е един от главните организатори на въстанието от 1598
г. в гр. Никопол.
Филип Станиславов
През 1647 г. е създадена никополската католическа епархия, чийто епископ е той. През
1651 г. написва първата печатна книга на новобългарски език „Абагар“. Умира през 1672
г., а надгробната му плоча се пази в читалището в гр. Никопол.
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Недвижими културни ценности
Съгласно списъците на НИНКН, на територията на община Никопол има тридесет и девет
недвижими културни ценности - единични архитектурно-строителни и художествени с
местно значение, исторически с местно значение и археологически. Разпределението им
в описаните групи е както следва:


Двадесет и девет единични (архитектурно-строителни и художествени с местно
значение);



Девет исторически с местно значение (от които един е исторически - лобното
място на Любен Дочев, на около 700 м югозападно от с. Новачене);



Една археологическа недвижима културна ценност.

От тях в гр. Никопол попадат:


Двадесет и пет архитектурно-строителни и художествени с местно значение;



Три исторически с местно значение;



Една археологическа недвижима културна ценност.

Останалите недвижими културни ценности за ниво „община“ са в с. Въбел, Дебово,
Евлогиево, Лозица, Любеново, Муселиево и Новачене.
Единични недвижими културни ценности
Преобладаващата функция на тези сгради е жилищнa. Изключение е домът на Цвятко
Смолянов, типична градска българска къща от преди Освобождението, реставрирана
през 1968 г. и превърната в етнографски музей. Тук се е укривал Васил Левски при честите си посещения в града на път за Румъния.
Част от останалите обекти в тази категория (архитектурно-строителни недвижими културни ценности с местно значение) са:


Дом на Народната Армия (ДНА) - ул. “Васил Левски“ №51.



Чешмата „Елия“ - от периода на Античността и Средновековието. Това е
най-популярният сред епиграфските паметници на Никопол - надпис от саркофаг, превърнат в чешма. Текстът изразява скръбта на мъж по починалата му
съпруга Елия. Смята се, че вграждането на саркофага в чешмата е станало по
време на османското владичество. На нея днес е кръстена и една от главните
улици в града - ул. „Елия“.



Стара крепост - Цар Шишманова крепост (крепост „Калето“) - западен
хълм. Отнася се към периода на Античността и Средновековието. Заема площ от
44 дка, а денивелацията е 96.5 м. Имала е неизвестен засега брой кули, издадени навън от стената. Тук в миналото се намират жилищните квартали на града,
но този тип строителство се простира и извън пределите на Калето. За съжаление няколковековното строителство в Никопол покрива следите от това през
българското средновековие. При разрушаване на стари къщи в града се попада
само на турски градеж.

Крепостта има неправилна многоъгълна форма, продиктувана от конфигуацията на
терена. Изградена е от добре оформени каменни блокове, пълнеж от дребни ломени
камъни, залети обилно с хоросан и надлъжно и напречно разположени греди. Част от
разположените камъни в основата ѝ са с внушителни размери и явно са преизползвани,
а върху някои от лицевата страна има орнаменти и латински надписи. Дебелината на
зида варира - от 1.90 до 2.70 м.
Укрепителната система на средновековния Никопол се характеризира с наличието на
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две крепости - тази на Калето и по-малката, известна като „пристанищна крепост“,
разположена в подножието на гореописаната, в равнинната западна крайдунавска част
на града. Не е проучена археологически, поради това, че е заселена. Историческите
извори я описват с правоъгълна форма.


Форт от Османската крепост



Скалната църква „Св. Стефан“ - датирана е от XIII-XIV в., Второ българско
царство. Намира се в местност „Плавала“, на 1.5 км източно от Никопол, в
отвесния кредно-силикатен масив край р. Дунав. Достъпът до нея се осъществява
по тясна пътека, започваща от брега на реката. Приема се, че е част от скален
манастирски комплекс от X-XI в., когато Никопол е епископски център. Останалите
помещения са верижно разположени на изток. С това тя е сходна на манастира
„Св. Димитър Басарбовски“ по поречието на р. Русенски Лом.

Черквата е еднокорабна с размери: дължина 9.50 м, ширина 5 м и височина 5 м. Стените
са гладко обработени, с минимални остатъци от мазилка и стенописи. На източната
страна в скалата е вдълбана полукръгла олтарна ниша с оформен в средата т.нар.
„престолен камък“. Двата отвора на църквата са на десет метра от нивото на реката.
Западният служи за вход, а източният се е образувал вследствие на отцепване на голям
скален къс.
За съжаление, данните за обекта са оскъдни поради липса на археологическо проучване
в района. Информация дава Карел Шкорпил, проучил почти всички скални църкви и
манастири в България.


Църква „Успение Богородично” (с иконостас, трон и икони) - ул. “Васил Левски” №76.

През 1838 г. жителите на Никопол искат разрешение от султана да възстановят старата
си черква, построена през 1600 г. Предлага се новата да бъде в махалата „Варош“, като
се спазят размерите на предшестващата я. Две години по-късно съдът издава чаканото
разрешение за изграждането на нов храм върху старите основи, като размерите му не
се променят.


Църквата „Св. св. Петър и Павел” (местните хора я наричат „Манастирчето“)

Разкрити са скални помещения от XIII-XIV в. на 100 м югоизточно от църквата.
Не са провеждани системни и задълбочени археологически проучвания в района на
обекта, което ни лишава от обективна информация за него. Той е частично консервиран
от НИНКН.
Църквата е запазена до голяма степен, с изключение на западната фасада и притвора.
Сградата е с дължина 10.27 м и ширина 7.17 м. По план (правоъгълен), конструкция и
стил тя се доближава до несебърските църкви, до Боянската църква, както и до „Св.
Никола“ в Сапарева баня.

Църквата е строена от камък и тухли, използвани като градивен и декоративен материал.
Каменните блокове се редуват ритмично с тухлени пояси.
Смята се, че бъдещи археологически проучвания ще разкрият основите на късноантичен
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Барабанът е осмоъгълен, с двустъпални арки, в четири от които има по един тесен висок
прозорец, а останалите са слепи. Люнетите на арките са украсени с два реда тухлени
зъбци, като в средата на всяка стена са с полукръгло очертание. Под тях е разположена
дъга от редуващи се камъни и тухли (като костницата на Бачковския манастир, църквата
„Св. Димитър“ във Велико Търново, Асеновата крепост от XII в., църквата „Св. Апостоли“
в Солун (XIV в.) и всички несебърски църкви). Северната и южната фасада са декорирани
със слепи двустъпални арки, които в основата си имат тесни прозорци, фланкирани с
три по-малки, също слепи арки.
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мост западно от църквата и ще установят наличието на добре оформен градски площад,
на който тя е била най-значителната постройка.
Обектът запустява след втората половина на XVII в. и е изоставен в началото на XIX в.
Притворът е имал два входа - от юг и от запад. Църквата е пострадала от обстрела на
артилерията при превземането на Никопол през 1877 г.
Археологическите разкопки в района на Калето поставят разглеждания паметник в
определена историческа среда и доказват, че не е бил изолиран, а е принадлежал на
голям обществено-административен център, просъществувал до началото на XVIII в.
Исторически недвижими културни ценности


Паметник на победата - Намира се в местността „Кехая Баши“ и е издигнат в
чест на руските воини, загинали за свободата на града. Той е един от дванадесетте, изградени непосредствено след Освобождението, по инициатива на Руското
военно министерство. Подобни има в Свищов, Добрич, Пловдив, Стара Загора,
Плевен, Лом, Черковна, Мечка, Шипка и др.

Парково и ландшафтно изкуство


Парк „Бет Йосеф“

Други паметници, паметни плочи


Монумент „От битки към помирение - 600 години от битката при Никопол“ – 1396
г.



Тюрбе (гробница) на Али Коч Баба (XVI в.) - Намира се в местността „Халваджи“.

Али Коч Баба е дервиш, обявен за светец. В миналото на това място се е намирал
вековен дъб. Смята се, че е израснал от овчарската гега на Али Коч Баба, който я
е забил там преди да издъхне. Мюсюлманският светец е почитан с тържества, които
съвпадат с православния Гергьовден. Територията около гробницата е посветена на
тези чествания.


Коста Ханковият Хан (днес не съществува)



Къща на Антон Дончев - квартира на Ген. Криденер (днес не съществува)



Скривалище в къщата на Николчо Симеонов (за Апостола)

Местата на последните три обекта се индикират посредством паметни плочи.
Оценка на състоянието на културното наследство
Част от културните ценности в гр. Никопол към момента са в изключително лошо физическо състояние, а други вече са разрушени. Посочените наблюдения се отнасят за
централната част на града, като строителните дейности и липсата на адекватно отношение допълнително засилват тази тенденция. Запазените сгради - недвижими културни
ценности в списъците на НИНКН, в повечето случаи са жилищни и остават „анонимни“
за посетителите. Продължителните и задълбочени проучвания на археологическите
обекти са дали своите резултати с посока обогатяване и прецизиране на историческата
фактология и особености. Липсата на реставрационни, консервационни дейности и инициативи в посока експониране и социализация на тези обекти, обаче, прекъсва добре
започнатия път.
Предизвикателства пред опазването на културното наследство:
Културното наследство е неизменна част от градската тъкан и цялостния облик на града.
В резултат на това, проблемите по опазването му са все по-актуални и дискутирани на
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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обществената платформа. В съвременните икономически условия е от първостепенно
значение ефективното използване на културно-историческия потенциал и неговото развитие и адекватно опазване.
За своята сравнително малка площ гр. Никопол разполага с разнообразно културно наследство - отражение на дългогодишното стратегическо положение на града. След теренни проучвания се обособяват следните няколко основни проблема:


Необходимост от актуализиране на списъка с недвижими културни ценности на
гр. Никопол, в т.ч. отчитане на несъществуващи вече обекти и включване на
такива с културно-историческа ценност, неприпозната към настоящия момент;



Тежко физическо състояние и опасност от разрушаване на много от културните
ценности;



Нужда от изготвяне на цялостна стратегия за изследване, консервация, реставрация и адекватно експониране и социализация на обектите на културното наследство, както за територията на общината, така и в строителните граници на
гр. Никопол;



Отсъствие на физическа и информационна достъпност до някои от обектите на
културно наследство;



Липса на инвестиции в подкрепа на гореописаните инициативи;



Унищожаване на културните ценности от страна на нерегламентирани строителните дейности;



Преоценяване потенциала на индустриалните обекти, свидетелства за постижения на дадена епоха, и предприемане на конкретни мерки в ползва на подходящо оползотворяване на сградния фонд.

Потенциал и перспективи за развитие на културното наследство
Силни страни


Наличие на разнообразно културно наследство от различни исторически периоди;



Географското положение на града като предпоставка за развитие на трансгранично сътрудничество;



Съвременни условия, позволяващи внедряване и широко използване на формите на публично-частно партньорство;



Наличие на културно-исторически потенциал и уникални природни дадености в
района като основа за развитие на туризъм - културен, природен, селски, ловен
и конферентен. Това предполага повишаване на финансовите постъпления и
разкриване на нови работни места за местното население;



Потенциал за привличане на изследователски интерес;



Възможности за кандидатстване по оперативни програми с цел подобряване на
физическото състояние на културното наследство;



Популярност на част от обектите на културното наследство сред жителите на
града и превръщането им в негов символ.



Липса на актуални регистри, кадастрални данни и цялостна информационна сис-
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тема за културните ценности за територията на общината и гр. Никопол;


Неразкрит потенциал на културното наследство като елемент на устойчивото
развитие;



Недостиг на финансов ресурс за консервация и реставрация на културни ценности,
музейна дейност и за провеждане на теренни археологически проучвания;



Финансов дефицит и по отношение на издръжка и обезпечаване на богатия
културен календар;



Липса на партньорство между общината и неправителствени организации в полза на преодоляване на изложените проблеми, както и ангажираност от страна
на гражданите;



Обезлюдяване на общината и застаряване на населението, увеличаване на миграционните процеси и влошаване на възрастовата структура - фактори за слаба
ангажираност в полза на опазване на културното наследство;



Ниско заплащане на служители, неподготвени кадри и недостатъчна мотивация
от страна на местното население;



Отсъствие на туристически информационни мрежи и рекламно обслужване.

Цели и политики на община Никопол
Община Никопол насочва усилията си към постигане на устойчиво и балансирано развитие. Търси се равновесие между различните аспекти - икономически, социални, екологични и териториални. Сред важните фактори за растеж и напредък са богато културно
наследство и качествена природна среда.
Приоритети на общината за периода 2014-2020 г. са:


Мобилизиране на собствени и привличане на външни ресурси за постигане на
целите за развитие;



Стимулиране на нова ценностна система и подход при решаването на проблемите,
ориентирани към духа на обединена Европа и принципите за устойчиво развитие;



Прилагане на високите технологии в разнообразен спектър от модерни
промишлени предприятия с изградена съвременна инфраструктура;



Създаване на среда, привлекателна с чистота, зеленина, места за отдих и с висок
жизнен стандарт;



Формулиране на концепция за интегриране на културното наследство в съвременния социално-икономически и културен живот на града чрез изследване на
възможностите за приложението й в градската политика посредством планировъчни, устройствени, архитектурни, административни, финансови и управленски
инструменти.

В областта на културата, усилията на общината са насочени към максималното използване
на изградената структура и наличната материална база, както и към превръщането на
богатото културно наследство във визитна картичка на града.
Относно културните дейности се предвижда да се предприемат действия по:


Модернизиране на материалната база на читалищата в общината;



Популяризиране на историческото развитие на гр. Никопол и селищата на
общината;



Съхраняване и укрепване на средновековното наследство - Шишмановата
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крепост, църквата „Св. св. Петър и Павел” и други религиозни храмове в
общината;


Реставрация, консервация и възстановяване на Археологическия комплекс
„Улпия Ескус” и римския път на император Траян;



Развитие на преминаващия през общината Дунавски културен маршрут;



Разширяване на културния календар на създадените институции в общината.

Данните от анализа на текущото състояние показват, че общината следва да мобилизира
целия си потенциал (ресурсен, човешки, инвестиционен, информационен и др.) и в
максимална степен да усвои националните и европейските възможности за финансиране.
Насоките в това отношение са:


Прилагане на интегриран подход за развитие на територията, изискващ
съчетаване на политики и мерки за въздействие върху човешкия, иновационния,
инфраструктурния и природно-културен потенциал;



Използване на програма за визуална информация, ориентация и реклама на
туристическото предлагане в общината;



Създаване на туристически продукт „Археологически и исторически училища на
терен”;



Информиране на населението за възможните инициативи и достъпните
финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура;



Развитие на културата, опазването и експонирането на културното наследство;



Инвестиции за обновяване на културните институции;



Насърчаване на предприемачеството в сферата на културата.

Възможности за развитие
Културното наследство представлява материален и духовен ресурс, който ще ускори
икономическото развитие на общината. Опазването на обектите му е тясно свързано с
устойчивото развитие на всяко населено място. За това е необходимо:
Актуализиране на списъка на недвижимите културни ценности на територията
на общината;



Въвличане на професионалисти за проучване, реставрация и консервация на
обектите, както и за изготвяне на подходящи творчески решения за развитие на
културното наследство;



Социализиране на културното наследство - развитие на културния туризъм,
местни занаяти, традиции и обичаи и взаимното им обвързване;



Изграждане на достъпна информационна среда;



Осъществяване на рекламни и маркетингови кампании за популяризиране на
наследството;



Внимателно обмисляне на стратегии за прилагане на съвременни функции в този
тип обекти с цел увеличаване на притегателната им сила;



Популяризиране на културното наследство сред подрастващите чрез образователни програми;



Стимулиране на партньорството с различни институции, организации и частни
лица за установяване на по-тясно взаимодействие със системата на културния
туризъм и развиване на музейната сувенирна индустрия;

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Провеждане на дискусии с цел популяризиране на културното наследство и
запознаване и ангажиране на обществото с проблемите и работата по опазването
му;



Използване на предимствата в географското положение на гр. Никопол: излаз
към р. Дунав - за целите и нуждите на всички форми на туризъм, и близостта на
румънския град Турну Магуреле - за трансгранично сътрудничество.



Включване в програмите на други крайдунавски градове (от Германия, Австрия,
Сърбия, Унгария и т.н.) по отношение на културното наследство.

Предложения и предизвикателства за развитие на културното наследство
След теренно проучване на града и анализ на състоянието на културното наследство
биха могли да се направят следните основни изводи:
На база съществуващите културни ценности, историческото и културно напластяване
в Никопол се обособяват няколко зони:


археологически обекти;



културни ценности (предимно жилищни сгради), свързани с историческата памет
на града и разположени предимно по неговите главни оси;



култова архитектура и свещени местности от различни вероизповедания християнство, юдейство и ислям;



индустриално наследство.

Във връзка с това, основна мисия на бъдещи проектни и програмни действия следва да
бъде:


Продължаване на археологическото проучване на Шишмановата крепост, както
и изследване на близко разположената ѝ втора средновековна крепост за града
- „пристанищната“. Проследяване на взаимната им връзка като укрепителни
съоръжения;



Провеждане на задълбочени и целенасочени археологически разкопки и
изследване на църквата „Св. Св. Петър и Павел“ и последващо открояване на
мястото й в градската тъкан към съответния период;



Обвързване на обектите от един период в обща система;



Включване в списъка на НИНКН на жилищни сгради с припознат потенциал
за културна ценност и обособяване на ансамбли на културното наследство по
главните оси на Никопол;



Проучване на останките от късноантичен градеж, открит след разрушаване на
стара баня на ул. „Васил Левски“;



Обвързване на култовите обекти и местности в обща система на градско и
общинско ниво;



Преоценяване на качествата и функциите на сградите на индустриалното
наследство.

Културното наследство е фактор, изграждащ позитивно партньорство между местните
общности и бизнеса. Процесите на урбанизация дават възможност за съчетаване на
традиционните дейности, носещи идентичността на региона (културното и природно
наследство, историческата памет) и социално-икономическите. Интегрирането на
културното наследство в селищната структура го превръща в ресурс за социалноикономическо развитие. Използването му в туризма се обвързва с опазване и полагане
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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на необходимите грижи.
2.10

Техническа инфраструктура

Комуникационно-транспортна система, мобилност и достъпност
В настоящата част от разработката комуникационно-транспортната система ще бъде
разгледана за територията на общината. Уличната мрежа и достъпността в границите
на града са разгледани в част Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската
среда.
Пътна мрежа
Основните републикански пътища, преминаващи през територията на общината, са:


Втори клас - II-11 , II-34 и II-52;



Трети клас - III-304 и III-3404.

Общинските пътища са с обща дължина 24.9 км (Източник: ОПР 2014-2020 г.).
Цялостното състояние на пътната мрежа може да се определи като незадоволително, като
приоритетни трябва да бъдат усилията за подобряване на крайдунавския крайбрежен
път, включително и изграждане на велосипедна алея в направленията Дебово – Никопол
– Свищов.
Масов обществен пътнически транспорт
Сред масовия пътнически обществен транспорт най-добре развит е автобусният.
Ежедневно се извършват превози от общинския център до гр. София, Гулянци, Белене,
Свищов и Левски. Добре развити са връзките и с областния център – гр. Плевен, като
интервалът между отделните линии е около 1 час.
Добре развити са и връзките между гр. Никопол и другите населени места в общината –
Черковица, Въбел, Любеново, Новачене, Гулянци, Драгаш войвода, Муселиево, Лозица
и Бацова махала.
В общинския център е разположена автогара, която не функционира. Превозите
се осъществяват от паркинга пред автогарата, което налага нейното обновяване и
реконструкция.
В останалите населени места от общината са изградени спирки на автобусния транспорт,
като по-голяма част от тях са обновени.
Цялостното състояние на масовия пътнически транспорт и мобилността са оценени като
добри и много добри от жителите на града в направеното от екипа ни анкетно проучване.
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Фигура 23. Транспортна система

Железопътна мрежа и транспорт
Дължината на жп линията на територията на общината е 4.65 км (Източник: Задание
за общ устройствен план на община Никопол). Жп линията свързва Ясен-СомовитЧерковица и има изградена връзка с главната връзка София-Варна.
Единствената жп гара е разположена в с. Черковица.
Общата тенденция на сериозни структурни и финансови проблеми в БДЖ и НКЖИ
рефлектират върху състоянието на пътническия транспорт, който в последните
години изцяло губи позициите си. Решението на затрудненията в жп транспорта не е в
компетенциите на общините и подобрения в тази насока могат да се очакват единствено
след цялостни промени в сектора на национално ниво.
Воден транспорт
Излазът на р. Дунав е предпоставка за развитие на водния транспорт на територията
на общината. Фериботния комплекс и пристанището са разположени в гр. Никопол.
Фериботният комплекс оперира под ръководството на „Параходство българско речно
плаване“ гр. Русе, а туристическото пристанище се управлява от общинско търговско
дружество „Пристанище-Никопол“ ЕООД.
Фериботът между Никопол-Турну Магуреле по разписание изпълнява превози по четири
пъти на ден, като има възможност и за извънредни превози.
Водния транспорт има голям потенциал за развитие, но в момента той не е реализиран
напълно. Туристическите и фериботните превози се осъществяват при минимален
капацитет, за което допринася и недоизградената транспортно-комуникационна и
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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туристическа инфраструктура.
Усилията на община Никопол са насочени към подобряване на тези условия, като за
целта вече е реализиран проект „Развитие и оборудване на инфраструктурата“ (WIDE),
с който е реализирана платформата на фериботния комплекс. Разработен е идеен
проект за информационен център в територията на пристанището, с което да се засилят
функциите на града като туристическа дестинация.
Водоснабдяване и канализация
За анализа и оценката на водоснабдителната и канализационната система на общината и
града са използвани материали от Регионален генерален план за обособената територия
на „ВиК“ ЕООД – гр. Плевен (РГП). Целта на ИПГВР е да се съобрази с предвижданията
на плановете и стратегиите, имащи отношение към територията на гр. Никопол и да
синхронизира техните бъдещи предвиждания, с което да се постигне интегрираност и
синхрон по отношение на проектните предложения и инвестициите.
Водоснабдяване
Водоизточници
Водоснабдителна система (ВС) Никопол се водоснабдява от един водоизточник – група
от кладенци Никопол (Драгаш войвода). Подземните води се извличат от кватернерния
водоносен хоризонт – алувиалните наноси на река Дунав. Водното количество според
разрешително за водоползване е 22.8 л/сек. През 2011 г. водоизточникът е произвел
293 200 м3 вода.
Водоизточници №1 Никопол, Текийски – Никопол, Алваджията и Чанаджика не се
използват поради лоши химически показатели.
Водохранилища
Град Никопол се водоснабдява от седем резервоара. Най-големият е 2 Никопол (Драгаш
войвода) с капацитет 600 м3.
Помпени станции
Във ВС Никопол има 3 помпени станции:


Помпена станция Никопол е оборудвана с 2 помпи тип 11МТ32х5 (Никопол 2_1 и
Никопол 2_2) с проектен напор 160 м и дебит 11 л/сек;



Помпена станция Никопол (Драгаш войвода) БПС е оборудвана с 4 помпи тип
18МТ32х4 с проектен напор 128 м и дебит 18 л/сек;



Помпена станция Никопол 2 е оборудвана с 1 помпа тип 11МТ32х5 с проектен
напор 160 м и дебит 11 л/сек.

Главни водопроводи
Водата от резервоар 1 Никопол до резервоар 2 Никопол се доставя посредством
азбестоциментов водопровод с диаметър 200 мм. Водата от резервоар 2 Никопол се
транспортира към разпределителната мрежа на град Никопол чрез азбестоциментов
водопровод с диаметър 150 мм. От резервоар 5 Разсадника Никопол водата се доставя
посредством стоманен водопровод с диаметър 150 мм.
Водоснабдителни разпределителни мрежи
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Фигура 24. Водоснабдяване

Повече от 75% от водоснабдителната мрежа е изградена от стоманени тръби. Основният
резервоар за съхранение на вода е 2 Никопол (Драгаш войвода) с капацитет 600м3.
Общите загуби на вода в обособената територия са много високи, което се дължи найвече на възрастта на водоснабдителните системи и съоръжения, изградени преди повече
от 50 г. Като се има предвид недостигът на вода, създаването на ефективна стратегия за
намаляване на общите загуби се счита за приоритетна цел.
Главна водоснабдителна система – инвестиционни варианти
Цел: Изграждане на нова SCADA система
За намаляване на течовете във водоснабдителната система и за по-добро разбиране на
хидравличните условия на системата е много важно нейното хидравлично обследване.
Изграждането на нова SCADA система и създаването на измервателни точки ще осигури
възможност за поддържане на инсталациите по мрежата чрез дистанционен контрол и да
се съхраняват измерените стойности за по-късна оценка. Тази инвестиция е планирана
в краткосрочен период.
Цел: Подобряване на качеството на водата
Водоснабдителната система от кладенци Раней е била планирана и частично изградена
югоизточно от града в периода 1985-1989 г. Системата кладенци Раней се състои
от два кладенеца, водопровод от кладенците, първи подем на помпена станция и
трансформатор 220V/20kV в близост до село Драгаш войвода, напорен водопровод
до втори подем на помпена станция в близост до разпределителна шахта Разсадника
и напорен водопровод до село Въбел. Системата е изградена, но не е използвана, с
изключение на водопровода от шахта Разсадника до село Въбел, който е частично
реконструиран. Останалата част от системата е в много лошо състояние и има нужда
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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от реконструкция. Водното количество и качество е проверено и е установено добро
качество на водата в кладенеца с капацитет 88 л/сек.
В няколко населени места южно от Никопол има много сериозни проблеми с качеството
(наличие на хром и нитрати) и/или количеството вода. Планирана е реконструкция и
разширяване на системата от кладенци Раней и водоснабдяване на населени места
Драгаш войвода, Въбел, Муселиево, Евлогиево, Дебово, Новачене, Асеново и Мечка
с вода с добро качество. Общото население на тези населени места е 5 023 жители.
Общото население ще бъде 8 209 жители в разширената ВС Никопол след свързване на
селата.
Водопроводите на системата от кладенци Раней са стоманени с диаметър 530/8 мм.
Тъй като необходимият диаметър е 300 мм, за реконструкцията ще бъде използван
безизкопен метод за полагане.
Цел: Нови устройства за измерване на налягането
Проектиране и инсталиране на зони за измерване, за да се подобри управлението на
налягането във ВС Никопол. Инвестицията е планирана в средносрочен период.
Цел: Реконструкция на резервоари
Във ВС Никопол състоянието на резервоарите ще се влошава с течение на времето. Ето
защо основният резервоар има нужда от реконструкция. Реконструкцията е планирана
да се извърши в краткосрочната инвестиционна програма.


Реконструкция на резервоар Никопол от Драгаш войвода, V = 600 м3.

Предвидени инвестиции
В краткосрочен инвестиционен хоризонт са предвидени (2014-2020 г.):
Проектиране и инсталиране на нова система SCADA;



Реконструкция на водопровод, свързващ Въбел към ВС Никопол;



Реконструкция на резервоар Никопол 600 м3 – от Драгаш войвода;



Реконструкция на кладенци Раней за ВС Никопол;



Реконструкция на водопровод от кладенец Раней. Водопроводът ще се
реконструира посредством безизкопна технология;



Реконструкция на ПС;



Нов водопровод, свързващ Драгаш войвода към ВС Никопол и към новите
кладенци;



Реконструкция на водопровод, свързващ кладенци Раней към ВС Никопол;



Нов водопровод, свързващ Дебово към ВС Никопол;



Нов резервоар 500 м3 за новата система, свързваща селата към ВС Никопол;



Нов водопровод за водоснабдяване на Муселиево от ВС Никопол;



Нов водопровод, свързващ резервоар Муселиево към новата система във ВС
Никопол;



Нова ПС за водоснабдяване на Евлогиево от резервоар Муселиево;



Нов водопровод, свързващ Новачене към ВС Никопол;



Реконструкция на технологията в ПС Въбел;



Обновяване на резервоар Никопол 500 – Разсадника;
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Модернизация на съоръженията за обеззаразяване на вода за ПС Въбел.

Планираните инвестиции за периода възлизат на 10 672 750 лв.
Средносрочен инвестиционен хоризонт (2021-2028 г.):


Проектиране и инсталация на устройства за измерване на налягането;



Реконструкция на 1% от съществуващата мрежа годишно, с цел постигане на
устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа.

Общият обем на планираните инвестиции възлиза на 647 600 лв.
Дългосрочен инвестиционен хоризонт (2029-2038 г.):


Реконструкция на 2% от съществуващата мрежа годишно, с цел постигане
устойчиво развитие на водоснабдителната мрежа.

Предвидените инвестиции възлизат на 1 368 900 лв.
Дългосрочното водопотребление и разпределение на питейната вода на територията
на ВС ще бъде осигурено чрез предложените мерки за трите дефинирани времеви
хоризонта.
Канализация
В община Никопол няма изградена канализационна система, като единствено в
общинския център са изградени около 0.6 км. Затова изградеността и свързаността на
населението с канализационни услуги е едва 2%.
Град Никопол няма легитимно изградена канализационна мрежа. В града са изпълнени
отделни канализационни клонове за решаване на локални отводнявания, изпълнени по
стопански начин, без документация и неотговарящи на техническите изисквания. Няма
официални данни за тяхното местоположение, дължини, диаметри и наклони.
Битовите отпадни води от града се заустват, на някои места след септични ями, в
деретата, р. Сазлийка и р. Дунав.
За пречиствателна станция е отреден терен, намиращ се на изток, на брега на река
Дунав. Изготвени са прединвестиционно проучване и идеен проект за ПСОВ за 7330
е.ж., и е избрана площадка за строителството. Издадено е разрешително за заустване
в р. Дунав.
Приемници на повърхностния отток се явяват р. Сазлийка, дере „Емин бахча”, дерето в
местността „Калето” и един голям овраг, заустващ се в р. Сазлийка. На река Сазлийка
е направена корекция с масивни подпорни стени, почти по цялата ѝ дължина през
градската част. Дере „Емин бахча” е с корекция само в долната му част. Другото голямо
дере, заустващо в река Сазлийка, оформено от свлачищните процеси, има проект за
укрепването и корекцията му, но е изпълнена една малка част от него.
През 1989 г. по проект на ТПО гр. Плевен е изработен проект и изпълнено частично
отводняване на промишлената зона от повърхности води. Положени са тръби Ø500 мм,
Ø700 мм и Ø1200 мм. Липсва документация относно нейното изпълнение, приемане
и въвеждане в експлоатация. Тя не се стопанисва от общината и експлоатационното
дружество.
През 2003 г. е изработен проект и са изпълнени частични канализационни клонове по ул.
„Мусала” Ø315 мм ПЕ-191 м и Ø400 мм ПЕ-271 м и по ул. „Морава” – Ø315 мм ПЕ-190 м и
са заустени в близкото дере. Липсва необходимата документация относно изпълнението
им. Не са въведени в експлоатация и не се стопанисват от „ВиК” ЕООД гр. Плевен.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Съществуваща канализация
Битова канализация
Дъждовна канализация
Точки на директно заустване
Водни площи
0 50

150

300m

Регулационна граница
Държавна граница

Фигура 25. Канализация

За решаване на проблемите със събирането и отвеждането на отпадните води до ПСОВ
и тяхното пречистване преди заустването им в приемника е необходимо:


проектиране и изграждане на канализационната мрежа на целия град, със
съоръженията по нея, като мрежата трябва да бъде съобразена със специфичните
релефни особености на заетата от града територия;



проектиране и изграждане на пречиствателна станция за отпадните води в
града.

Възможности за развитие на канализационната система
От изложеното горе става ясно, че изградената частична канализационна мрежа е
много малка част от общата на град Никопол, изпълнявана без проекти (с изключение
на изпълнената през 2008 г.) и се нуждае от пълна реконструкция и подмяна. Няма
официални данни и схема за тяхното местоположение, дължини, диаметри и наклони.
Необходимо е изграждане на цялостна канализационната мрежа и пречиствателна
станция за отпадните води на гр. Никопол.
Канализационната система на град Никопол следва да се развива по една от следните
алтернативи:


Първа алтернатива – комбинирана канализационна система;



Втора алтернатива – смесена канализационна система.

Оценка на възможностите за пречистване на отпадъчните води

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Град Никопол попада в категорията населени места с над 2 000 е.ж., за които не е
осигурено пречистване на отпадъчните води. Има актуален идеен проект за ПСОВ, с
който се кандидатства по приоритетна ос 1 на оперативна програма „Околна среда 20072013 г.”. Проектът е в процес на оценка от МОСВ.
Съгласно проекта ПСОВ е предвидена с отстраняване на биогенни елементи и капацитет
7 330 еквивалент жители за хоризонт 2015/2040 г.
Прогнозата на РГП за максималния брой еквивалент жители (за предложената
алтернатива децентрализирано пречистване) за период 2014/2038 г. е 2 756 е.ж. Към
момента няма изискване ПСОВ-гр. Никопол да отстранява азот и фосфор.
Параметрите от проекта значително се различават от прогнозите на РГП. ЕЖ от
проекта за хоризонт 2041 г. са 2.5 пъти повече от прогнозата на РГП, което изисква
преразглеждане на проектното решение.
Предложени варианти
Както беше отбелязано, в град Никопол няма легитимна канализация, изпълнена по
проект и с необходимата техническа документация. По проект е изградена канализация
с дължина 552 м, но е заустена в деретата.
Във високата зона, поради наличието на стръмните терени и деретата, се създават
условия за отвеждане на повърхностния отток в тях. Ако се довърши започнатото
изпълнение на проектите за укрепване и корекция на двата големи оврага по левия
бряг на река Сазлийка и този след свлачището от към десния бряг, то ще може да се
реши цялостното поемане на повърхностния отток, от кварталите на града, в тях и р.
Сазлийка и да се предотврати образуването на оврази.
Гореизложеното предопределя възможността, в тази зона да се разработи разделна
канализационна мрежа, с къси и с малки диаметри дъждовни клонове и самостоятелна
канализация за битовите отпадни води.
Ниската зона е равнинна. При нея гравитачното отвеждане на повърхностния отток ще
бъде затруднено. За тази зона е по-удачно изпълнението на смесена канализационна
система с изграждане на преливник преди пречиствателната станция.
За решаване проблемите с отпадните води и спазване на хигиенните и екологични норми
е необходимо проектирането и изграждането на:


Обект: „Изграждане на канализационната система на град Никопол - ПСОВ
„Никопол” и довеждащ колектор до ПСОВ” и



Обект: „Изграждане на канализационната система на град Никопол –
реконструкция на съществуващата и доизграждане на канализационната мрежа
на град Никопол”.

Осигуряването на инвестицията ще доведе до събирането и отвеждането на отпадъчните
води на града, както и 100% присъединеност на населението към канализационната
система. С осъществяване на предложената мярка се очаква да бъдат присъединени
допълнително около 2430 жители и изграждането на около 6810 м главни колектори
и 12930 второстепенна битова мрежа, 8000 м дъждовна канализация и 4425 м смесена
канализация.
Предвидени инвестиции
Предвидените инвестиции в сектора са краткосрочни (2014-2020 г.) и включват:


Изграждане на канализационната система на град Никопол - реконструкция на
съществуващата, и доизграждане на канализационната мрежа на гр. Никопол –
24 159 000 лв.;
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Изграждане на канализационната система на град Никопол - ПСОВ „Никопол“ и
довеждащ колектор до ПСОВ – 4 469 000 лв.

Електроснабдяване и съобщителни мрежи
Електроснабдяването на територията на община Никопол се осъществява от „ЧЕЗ
Разпределение България“ АД. Изцяло са електрифицирани всички населени места в
общината.
Източник на електроснабдяване на гр. Никопол е подстанция „Никопол“ – 110/20/6 kV,
която се намира в землището на с. Черковица.
Въздушните електропроводи 20 kV в общината са с обща дължина 127 км, докато
кабелните са едва 4.3 км. Въздушните линии с ниско напрежение са 169.8 км, а кабелните
мрежи са 9 км (Източник: ОПР 2014-2020 г.). Това е особено характерно за град Никопол,
където по-голяма част електроснабдяването в кварталите е въздушно.
В рамките на града са разположени 16 трафопоста, собственост на „ЧЕЗ Разпределение
България“ АД.
Осветлението на улиците се стопанисва от община Никопол. Според приетата Програма
за насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива
за периода 2013-2015 г. е необходимо да бъде въведено хибридно улично осветление.
Всички населени места в общината са телефонизирани и включени в националната
съобщителна мрежа за автоматично набиране. Територията е изцяло покрита от услугите
на трите национални мобилни оператора – „Виваком“, „М-тел“ и „Глобул“.
Интернет, освен от мобилните, се доставя и от местни кабелни оператори.
Предизвикателства пред развитието на техническата инфраструктура:


Рехабилитация и изграждане на крайдунавския крайбрежен път и велосипедна
алея;



Цялостно обновяване на общинската пътна мрежа;



Запазване на добрите транспортно-комуникационни връзки между гр. Никопол и
другите населени места в общината и извън нея;



Развитие на водния транспорт и съпътстващата инфраструктура, с която да се
утвърди града като туристическа дестинация по поречието на р. Дунав;



Изграждане на канализационна система и ПСОВ;



Рехабилитация на водопроводната система и изграждане на нови съоръжения.
2.11

Околна среда

Атмосферен въздух

В централната градска част на Никопол е разположен пункт за наблюдение на качеството
на атмосферния въздух. Измерванията на концентрацията на атмосферните замърсители
се правят в реално време като част от НАСЕМ (Национална автоматизирана система
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Община Никопол попада в район, в който качеството на атмосферния въздух подлежи
на мониторинг. През 2011 г. е приета „Програма за намаляване нивата от замърсителите
и достигане на нормите за фини прахови частици в района на Никопол” за периода
2011–2015 г., на чиято база е изготвен план за действие, включващ мерки за намаляване
емисиите на замърсителите в атмосферния въздух.
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за екологичен мониторинг). Измерваните показатели, характеризиращи качеството на
атмосферния въздух (КАВ), са следните:


серен диоксид – SO2;



азотни оксиди – NOx;



озон – O3;



въглероден оксид – СО;



прахови частици – ФПЧ10;



амоняк – NH3.

Основни източници
Качеството на атмосферния въздух в гр. Никопол се определя от следните четири
основни групи източници:


стационарни точкови



стационарни площни



линейни



неорганизирани

Стационарни точкови източници
Сред тези източници попадат индустрията и отоплителните централи в промишлени
и административни сгради. На територията на общината няма големи индустриални
предприятия, замърсяващи околната среда. В приетата „Програма за намаляване нивата
от замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в района на Никопол”
са посочени следните обекти със съответните им дейности като точкови източници на
емисии в гр. Никопол:
Таблица 25: Списък на точковите източници на емисии в гр. Никопол, Източник: „Програма за
намаляване нивата от замърсителите и достигане на нормите за фини прахови частици в района
на Никопол”
№

Източник

1

МБАЛ

2

СОУ „Хр. Ботев”

3

„Джи Еф ЕФ” АД

Дейност / Вид гориво
Отопление на болницата
(2 котела * 50 MW на въглища)
Отопление на училището
(на газьол)
Производство на хартия (гориво – мазут)
(на площадката на бившето „Майер Мелнхов Никопол” АД)

Площни източници
В тази група попадат емисиите от изгарянето на горива за отопление на публичните
сгради и домакинствата. За отопление се използват предимно твърди и по-малко течни
и газообразни горива, като се отделят емисии от азотни оксиди, серен диоксид, сажди
и фини прахови частици.
Линейни източници
Основният линеен източник е автомобилният транспорт. Най-натоварените улици са ул.
„Ал. Стамболийски“ и ул. „В. Левски“. Степента на замърсяване на атмосферния въздух
от автомобилния транспорт зависи от следните фактори: състояние на автомобилния
парк, интензивност на движението, вида на горивата, състояние на пътната настилка,
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начин на управление на движението. Предвид отоплителния сезон, емисиите имат
есенно-зимен характер и са следните: фини прахови частици, въглероден оксид, летливи
органични съединения, сажди, азотни оксиди и серен диоксид.
Трансгранично замърсяване на въздуха
Трансграничният пренос на замърсители се явява основен проблем в гр. Никопол.
Източник на замърсяване е комбинатът за производство на торове в гр. Турну Магуреле
(Румъния), построен на самия бряг на р. Дунав. Суровините, необходими за това
производство, са амоняк, сярна киселина и азотна киселина, които също се произвеждат
в комбината. По съвместно споразумение между България и Румъния на територията на
община Никопол се извършва мониторинг на концентрацията на амоняк в атмосферния
въздух.
Качество на атмосферния въздух
Според данните в Регионалния доклад за състоянието на околната среда през 2013 г. на
РИОСВ – Плевен нивата на контролираните показатели за качеството на атмосферния
въздух в гр. Никопол са над установените норми за опазване на човешкото здраве за
показателите ФПЧ10 и амоняк. През 2013 г. не се регистрира нито едно превишение
на нормите за показатели: серен диоксид, азотен диоксид, въглероден оксид, бензен
и озон. Наблюдава се тенденция, като картината през предходните две години 2011–
2012 г. е същата, с изключение на едно превишение на средночасовата норма (СЧН)
през месец юни 2011 г. за замърсител азотен диоксид. Изискването в рамките на една
календарна година да няма повече от 18 броя превишения на средночасовата норма
(СЧН 200 µg/m3) се спазва.
По отношение на ФПЧ10 през 2013 г. в гр. Никопол са регистрирани 76 денонощия с
превишена средноденонощна норма за опазване на човешкото здраве (СДН). Това
означава, че изискването средноденонощната норма (СДН 50 µg/m3) да не бъде
превишавана през повече от 35 денонощия в рамките на една календарна година
не се спазва. Превишенията на средноденонощната норма (СДН) имат ясно изразен
сезонен характер и се дължат основно на употребата на твърди горива за отопление в
бита. Над 94% от случаите на превишения на СДН се наблюдават през отоплителния
сезон, незначителен брой са тези през неотоплителния сезон (от 01.04. до 30.09).
Средногодишната концентрация на ФПЧ10 за 2013 г. е 36.9 µg/m3 за гр. Никопол, при
средногодишна норма СГН 40 µg/m3 ( Таблица 26).
Тенденцията за периода 2011-2013 г. е към намаление както на броя денонощия
с превишена норма, така и на средногодишната концентрация. Намалението на
средногодишната концентрация на ФПЧ10 в гр. Никопол води до достигане на нива,
които не надвишават определената средногодишна норма.
Таблица 26: Обобщени резултати от мониторинг на ФПЧ10 за период 2011-2013 г. в гр. Никопол,
Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 г. на РИОСВ – Плевен
Брой превишения на
СДН за ФПЧ10
(СДН 50 µg/m3 - да не
се превишава повече
от 35 дни годишно)

През неотоплителен
период
01.04.-30.09.

През отоплителен
период: 01.01-31.03.
и
01.10.-31.12

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

100

89

76

7

6

4

93

83

72

40,2

42,4

36,9

Средногодишна
концентрация на
ФПЧ10 - µg/m3
(СГН 40 µg/m3)
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атмосферния въздух е влошено и вследствие превишения на краткосрочните норми
(средночасови – с.ч., и средноденонощни – с.д.) за показател амоняк. За 2013 г. са
регистрирани общо 18 броя превишения на пределно допустимите концентрации (ПДК)
с.ч. и 11 броя превишения на ПДК с.ч. за замърсител амоняк. В сравнение с 2011 г. и
2012 г., през 2013 г. броят на превишенията както на ПДК с.ч., така и на ПДК с.д. за
амоняк намалява (Обобщени резултати от мониторинг на амоняк за период 2011 – 2013
г. в гр. Никопол, Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през
2013 година на РИОСВ – Плевен27).
Таблица 27: Обобщени резултати от мониторинг на амоняк за период 2011 – 2013 г. в гр. Никопол,
Източник: Регионален доклад за състоянието на околната среда през 2013 година на РИОСВ –
Плевен
Брой превишения на

Брой превишения на

Средногодишна

СЧН за амоняк

СДН за амоняк

концентрация на амоняк

(СЧН 250 µg/m3)

(СДН 100 µg/m3)

(µg/m3)

2011
год.

2012
год.

2013 год.

2011 год.

2012 год.

2013 год.

2011
год.

2012
год.

2013
год.

100

89

76

7

6

4

93

83

72

Нивото на замърсяване с ФПЧ10 се влияе от скоростта на вятъра. Високите скорости
водят до унасяне на частиците от различни площни и линейни източници, а тихото
време - до натрупване на прахови частици.
Преобладаващата средномесечна скорост на вятъра за Никопол е между 0.8 m/s през
месец септември до 1.9 m/s през месеците март и април. Средногодишната стойност
на вятъра е сравнително ниска – 1.3 m/s, и спомага за натрупването и задържането на
прахови частици.
Процентът на тихото време (52.7%) е изключително висок. Това благоприятства
натрупването и задържането на атмосферни замърсители. Тихото време влияе особено
неблагоприятно през зимния сезон, когато населението се отоплява с твърди и течни
горива и няма възможност за разсейване на праховите частици, емитирани от ниските
комини на къщите. В Никопол тихото време през месец декември достига съответно до
59.1%.
В района на Никопол годишно се регистрират 38 дни с мъгла, което също се отразява
негативно, като води до увеличаване на броя на дните с превишаване на нормата за
ФПЧ10.
По отношение замърсяването на атмосферния въздух в района на гр. Никопол с
амоняк, тенденциите изцяло се обуславят от състоянието на трансграничния източник
– химически завод в гр. Турну Магуреле, Румъния. Съгласно издаденото от румънска
страна комплексно разрешително на завода в гр. Турну Магуреле, е разрешен преходен
период за привеждане в съответствие до края на 2014 г.
Намаляването на концентрациите на ФПЧ и на амоняк в гр. Никопол е основен проблем
пред управлението на КАВ. Решението му е в зависимост както от изпълнението на
общинските програми, така и от мерки с национален, а при замърсяването с амоняк – и
на двустранен междудържавен обхват.
Води
Повърхностни и подземни води
Хидроложката мрежа на територията на община Никопол се образува основно от
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долното течение на р. Осъм, в отсечката преди вливането ѝ в р. Дунав, както и от
някои малки странични нейни притоци, а също така и от р. Ласов дол, която преминава
през землището на с. Драгаш войвода. Река Осъм се влива в р. Дунав, на около 5 км
източно от гр. Никопол, а брегът на р. Дунав е част от града, като тази река осигурява
възможност за цялостно регулиране на водния баланс в региона.

Риск от наводнения
100 г.
1000 г.
Водни площи
0 50

150

300m

Регулационна граница
Държавна граница

Фигура 26. Риск от наводнения

Потенциално застрашена от рязко повишаване нивото на р. Дунав е територията
на община Никопол, което налага сериозно укрепване на дигите и други защитни
съоръжения. В края на 2001 г. община Никопол преминава успешно първи етап на
съответствие по проект, целящ предотвратяване на риска от наводнения от р. Дунав при
Никопол и Турну Магуреле. През 2006 г. е регистрирано последното голямо наводнение
в града, като по-голяма част централната градска част е залята. На фиг. 26 е показан
рискът от възможни наводнения на територията на града.
С цел намаляване на риска от наводнения в процес на реализация е проект за изграждане
на геозащитно съоръжение.
Подземните води все още не са проучени добре. На много места в припокритите с
льосови наслаги мергелни глини се създават условия за натрупване на подземни води.
Значителни количества са акумулирани в Драгашката и Осъмската низини. Те са на
дълбочина от 5 до 15 м под повърхността на земята и представляват основен източник
на водоснабдяване на града и селищата от общината. Все още не са напълно изследвани
водите от дълбоките подземни слоеве, които при сондиране излизат на повърхността.

Качеството на водите на р. Осъм и притоците ѝ се наблюдава чрез пунктове, които в
националната програма за мониторинг за 2013 г. са 12 броя.
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За оценка качеството на водите на р. Осъм при устието, преди вливане в р. Дунав
са обработени резултатите от мониторинга при с. Черковица. Анализът на биогенните
показатели сочи влошаване на състоянието. Измерени са по-високи стойности по
показателите общ азот, азот амониев и азот нитратен в сравнение с 2012 г. Не са
установени превишения на концентрациите на тежки метали, пестициди и индустриални
замърсители в наблюдаваните приоритетни вещества през последните две години. За 2013
г. хидробиологичният мониторинг се представя от наблюдение на макробезгръбначната
фауна и според резултатите състоянието е „лошо“.
На територията на града няма големи индустриални замърсители на води. Единствен
източник на замърсяване се явява предприятие за производство на хартия „Джи Еф Еф“
АД, разположено в индустриална зона в с. Черковица. Колекторът за отпадъчните води
е заустен в р. Осъм след първично пречистване на водите.
В гр. Никопол има изградена водоснабдителна мрежа, която обаче е стара и физически
изхабена. Природните качества на основните питейни водоизточници се характеризират
с обща твърдост в оптимален диапазон, балансирано съдържание на калций и магнезий,
ниско съдържание на желязо и шествалентен хром. Съдържанието на флуор е в норма,
а наличие на манган, кадмий и олово не се установява.
В града все още не е изградена пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ),
като отпадъчните води от домакинствата и промишлените предприятия се заустват в р.
Дунав.
Земи, почви и нарушени терени
Почвите са един от най-важните природни ресурси на община Никопол. Преобладават
карбонатните, типично черноземните, ерозиралите и излужените черноземи. По-голяма
част от територията на общината е покрита с льосови отложения, които са характерни
за централната зона. Почвообразуващата основа на района е льос. Наличието на големи
наклони и леки льосови почви в селищната територия създава условия за многократно
увеличаване на ерозионните процеси, особено при проливни валежи, които са често
явление.
За развитието на земеделието от особено значение е почвеното богатство. На места
обаче черноземите поради неправилното използване са с деградирала структура и не
се използват.
Нарушени терени
Спецификата на геоложкия строеж на терена и непосредствената граница на общината
с река Дунав обуславят геоложки проблеми, свързани със свличащата и регресивната
(брегова) ерозия. На територията на община Никопол регистрираните свлачища са
общо 44 (Източник: „Геозащита Плевен“ ЕООД, 31.12.2012 г.), а няколко от тях са на
територията на града. Едно от най-активните свлачища в гр. Никопол (ул. “Шипка”) е
проучено и е едно от двете стабилизирани свлачища в областта.
На територията на общината няма сериозни проблеми по отношение на ветровата
ерозия.
Замърсени почви
Замърсяването на почвената покривка е вследствие на отлаганията от замърсения
атмосферен въздух от румънския химически комбинат и от прекомерната употреба на
пестициди в близкото минало.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

85

ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

0 50

150

300m

Фигура 27. Свлачища

Като част от националния мониторинг на почвите в България, на територията на община
Никопол РИОСВ – Плевен контролира качеството на почвите, като се наблюдават следните
показатели: pH, специфична електропроводимост, биогенни елементи – общ азот, общ
фосфор, нитратен азот, органично вещество – общ въглерод и органичен въглерод,
обемна плътност, както и тежки метали (мед, цинк, олово, кадмий, никел, кобалт,
хром, арсен, живак). От направените почвени анализи не са установени превишения на
пределно допустимите концентрации. Съдържанието на тежки метали в почвата е под
максимално допустимите концентрации (МДК). На територията на община Никопол няма
данни за замърсяване на почвите с разрешени продукти за растителна защита, както и
замърсяване с нефтопродукти. В общината има един централизиран склад за съхранение
на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита. На територията на
общината не са констатирани проблеми относно засоляване и вкиселяване на почвите.
Вредни физични фактори
Основните вредни физични фактори са шум, вибрации и вредни лъчения.
В община Никопол не са констатирани високи нива на шум. На територията на общината
няма индустриални източници на шумово замърсяване на околната среда. Единствени
източници на шум се явяват автомобилният транспорт и строително-монтажните работи.
Радиационният фон отговаря на средните стойности за страната. Източници на
радиационно замърсяване не са установени.

На територията на град Никопол се генерират всички видове отпадъци: битови,
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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строителни, промишлени и опасни.
Битови отпадъци
Битовите отпадъци на територията на община Никопол се формират от ежедневната
дейност на хората от домакинствата, както и от административните сгради и търговски
обекти. Битовите отпадъци биват различни по вид и характер, а количеството и съставът
им зависят от редица фактори:


разположение на населените места, инфраструктура, плътност на застрояване;



брой на населението;



дейността на населението като източник;



икономическото състояние.

През последните години се наблюдава тенденция на намаляване на генерираните
количества битови отпадъци – през 2008 г. – 4500 т, през 2009 г. – 4500 т и през 2010
г. – 3 043 т. Основна причина за това е намаляване на броя на жителите на гр. Никопол.
Строителни отпадъци
Строителните отпадъци се формират при строителство, събаряне, ремонт и реконструкция
на сгради и други обекти.
Образуваните строителни отпадъци на територията на община Никопол са предимно
от строително-ремонти дейности на по-големи обекти, а малка част от отпадъците се
образуват от домакинствата. Населението събира смесено строителните отпадъци с
битовите, което води до нерегламентираното изхвърляне на строителните отпадъци в
контейнерите за смесени битови отпадъци.
Производствени и опасни отпадъци
Производствените отпадъци са с ограничени количества поради малкия брой на
предприятията в община Никопол.
На територията на общината съществува централизиран склад за съхранение на негодни
и излезли от употреба препарати за растителна защита. В склада са депонирани 14 625
л. течни и 57 760 кг прахообразни негодни или забранени за употреба препарати за
растителна защита.
Обезвреждането на опасните отпадъци, генерирани в гр. Никопол, се извършва както
следва:


Болнични отпадъци от МБАЛ – гр. Никопол: те се предават за обезвреждане
чрез автоклавиране – процес, основаващ се на стерилизация с наситена пара
при висока температура и налягане, което се извършва в автоклавна инсталация
в гр. Плевен;



Масово разпространени отпадъци (негодни за употреба батерии и акумулатори,
излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, излезли от
употреба моторни превозни средства, както и отработени масла и отпадъчни
нефтопродукти): предават се на фирми с необходимите разрешителни по Закона
за управление на отпадъците.

Система за събиране и транспортиране на отпадъците и разделно събиране
В община Никопол е организирана система за събиране и транспортиране на битови
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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отпадъци, която обхваща 100% от домакинствата. Дейностите по събиране и
транспортиране на смесените битови отпадъци на територията на община Никопол се
осъществяват от общинската администрация. Честотата на извършване на дейностите
по събиране на битови отпадъци за гр. Никопол е два пъти седмично, а за кметствата –
веднъж седмично.
Отпадъците, генерирани на територията на община Никопол, не се подлагат на
предварително третиране преди депонирането им. На територията на общината липсва
площадка за временно съхраняване на битови отпадъци.
Обезвреждането на неопасните отпадъци, генерирани на територията на община
Никопол, се извършва в общинско депо, което попада в землището на Драгаш войвода
в местността „Карач дере”. Депото не отговаря на действащата нормативна база, тъй
като няма изградени собствени мрежи на техническа инфраструктура и обособени
функционални зони, необходими за неговата експлоатация.
През 2013 г. е даден старт на строителните работи по изпълнението на проект за
изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски
(Никопол). Изпълнението на проекта трябва да завърши през 2015 г. Регионалният
център за управление на отпадъците се строи на площадка в землището на с. Санадиново,
община Никопол, заемаща площ от 173,981 дка.
Изпълнението на този проект се очаква да доведе до създаване на условия за изпълнение
на изискванията на националното и европейското законодателство за управление на
отпадъците.
Община Никопол има сключен договор с „Екоколект” АД за организиране и изпълнение
на изискванията към разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери
на територията на община Никопол, както и за последващото им оползотворяване.
Биологично разнообразие и защитени територии и зони
Община Никопол се характеризира с богато биологично разнообразие. На територията
на общината са разположени един природен парк, две защитени местности и две
природни забележителности, както и шест защитени зони, част от мрежата Натура 2000.
Защитените територии са следните:


Природен парк „Персина“;



Защитена местност „Плавала“;



Защитена местност „Елията“;



Природна забележителност „Пещера Нанин камък“;



Природна забележителност „Скалната църква“.

Защитените зони са:
ЗЗ „Персина“ с код BG0000396 за опазване на природните местообитания и на
дивата флора и фауна;



ЗЗ „Остров Лакът“ с код BG 0002091 за опазване на дивите птици;



ЗЗ „Обнова“ с код BG 0002096 за опазване на дивите птици;



ЗЗ „Обнова – Караман дол“ с код BG 000239 за запазване на природните
местообитания и на дивата флора и фауна;



ЗЗ „Никополско плато” с код BG 0000247 за опазване на природните местообитания
и на дивата флора и фауна.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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ЗЗ „Никополско плато” с код BG 0002074 за опазване на дивите птици



гр. Никопол

гр. Гулянци

ПП Персина

гр. Свищов

Защитени територии и зони
Републиканска пътна мрежа
Общински пътища
Железопътна линия
Населени места
Натура 2000 - хабитати
гр. Плевен

Натура 2000 - птици
Защитени местности
Природни забележителности
Природен парк
Землищни граници

0 1

2

5km

Граница на община
гр. Левски

Държавна граница

Фигура 28. Защитени територии и зони

В рамките на обявените защитени територии и зони се срещат редица животински
видове с висок природозащитен статус като някои от тях са следните:
Безгръбначни: алпийска розалия, бръмбар рогач, обикновен и буков сечко, лицена и
др.; Риби: виюн, белопера кротушка, обикновен и голям щипок, горивка, сабица и др.
Земноводни и влечуги: шипоопашата и шипобедрена костенурки, обикновена блатна
костенурка, жълтокоремна и червенокоремна бумка и др.; Птици: бял и черен щъркел,
малък воден бик, белоока потапница, осояд, орел змияр, белоопашат мишелов, ливаден
дърдавец, бухал, земеродно рибарче и др.; Бозайници: видра, лалугер, степен пор,
голям подковонос, дългокрил прилеп, дългоух нощник и др.
В границите на община Никопол се срещат около 800 вида висши растения, 21 вида
гъби, 19 вида мъхообразни и 71 вида водорасли. Лечебни растения с важно значение за
фармацевтичната промишленост и фитотерапията са жълт кантарион, пелин, мащерка,
живовляк, риган, бял равнец и др.
Горският фонд в общината обхваща територия от 31 798 дка (7,6%). Преобладават
високостеблени широколистни гори, разположени предимно в землищата на Никопол,
Новачене, Санадиново, Въбел и Драгаш войвода. Горските формации са предимно от
бял бор, смърч, черен бор, летен дъб, зимен дъб, цер, бряст, явор и акация. Храстите са
предимно аморфа, глог, трънка, шипка, смрадлика, къпина, бъз, люляк.
Предизвикателства пред опазването на околната среда:


Замърсяване на атмосферния въздух с амоняк и фини прахови частици;



Липса на пречиствателна станция за отпадъчните води;

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

89

ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България



Интегриране на градското развитие с предмета и целите на ЗТ и ЗЗ;



Липса на адекватна система за управление на отпадъците.
2.12
Влияние върху градското развитие на големи инфраструктурни
проекти с регионално и национално значение, предвидени за реализация
на територията на общината

Проекти с национално значение, които ще се реализират на територията на община
Никопол, са изграждане на „Дунавски панорамен път“, който предвижда реконструиране
и ремонт на паралелните на реката пътни участъци от Видин до Силистра и изграждане
на „Дунавска велопътека“, която е част от транс-европейската велосипедна мрежа по р.
Дунав. Целта на проектите е както подобряване на мобилността по поречието на транснационален коридор №7, така и стимулиране на различните икономически дейности и
възможностите за отдих и туризъм по поречието на р. Дунав.
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Друг значим проект, който може да окаже изключително влияние върху развитието на
гр. Никопол и общината, е изграждане на Дунав мост 3. В края на 2014г. бяха избрани за
изграждане два варианта - при Никопол-Турну Магуреле и Силистра-Калараш. Решението
за избор на трасе за Дунав мост 3 е въпрос от геостратегическо значение за страната ни,
като възможностите за директно въздействие на община Никопол върху развитието на
проекта са ограничени. Изграждането на Дунав мост 3 би оказало значително влияние
върху подобряване на транспортната достъпност и възможностите за развитие на бизнес
и културно сътрудничество в региона.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Проект с регионално значение е „Изграждане на регионална система за управление на
отпадъците в регион Левски (Никопол)“, включващ изграждането на депо в землището
на с. Санадиново. В процес на строителство, регионалното депо ще допринесе за
подобряване на състоянието на околната среда на територията на общината.

ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

2.13
Идентифициране на проекти – реализирани, в процес на
реализация и в идейна фаза
Въпреки трудностите, които са характерни за малките общини (липса на възможности
за собствено финансиране на проекти, недостатъчен административен капацитет и
др.), община Никопол се стреми да бъде активна при кандидатстването по оперативни
програми и други фондове за финансиране. Това става ясно от реализираните или наймалкото разработените идейни проекти за последните 7 години, които са показани в
Таблица 28. Стойността на финансираните и одобрените за финансирани проекти за
този период възлиза на 50 779 676 лв. Отделните проекти са разделени по различни
тематични направления - териториално сътрудничество, инфраструктура, градска среда
и благоустройство, култура, социална сфера и екология.
В последващата част от анализа са коментирани по-големите и ключови проекти към
всяка една област.
Териториално сътрудничество
Близостта с областния център Плевен оказва въздействие върху развитието на град
Никопол. Всички пристанищните градове от областта са важни транспортни възли,
осъществяващи връзката с европейската ни съседка и останалите държави. Работата по
Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион предопределя необходимостта
от по-висока активност сред дунавските общини и стимулира осъществяването на
партньорствата. Важна роля на областните администрации е да подпомагат по-малките
общини в този процес.
Преобладаващата част от трансграничните проекти са свързани с транспортна или
техническа инфраструктура. За Никопол с водещо значение са проекти, съобразени
с целите на Стратегията на ЕС за Дунавския регион. Един от тях е изграждането на
крайбрежна велоалея по поречието на р. Дунав. Проектът в участъка в община Никопол
все още не е реализиран. Към настоящия момент велосипедистите ползват главните
пътища в направленията Плевен-Никопол-Свищов.
Все още нереализиран остава и проектът за „Устойчиво развитие на трансграничната
пътна инфраструктура и осигуряване на достъп до природната и историческа
забележителност Скална църква „Св.Стефан”, подготвен за реализация 2008-2009 г.
Успешно приключили са два инфраструктурни проекта по Трансгранично сътрудничество
Румъния – България 2007–2013 г. Проектът „Развитие на Пътна инфраструктура за
ефективна икономика трансграничен път - Турну Магуреле – Никопол (D.R.I.V.E.)“
е приключил 2014 г. и има за цел да подобри мобилността на стоки и услуги между
Никопол и Турну Магуреле, включвайки развитие на пътната мрежа и повишаване
привлекателността на пристанищата.
Вторият реализиран проект „Развитието и оборудването на инфраструктурата по
плавателните пътища (W.I.D.E)-Платформа за транспортна мрежа в трансграничната зона
Турну Магуреле-Никопол“ е приключил през 2012 г. Резултатът от него е разработена
съвместна стратегия за развитие на транспортната инфраструктура и реализирано
предпроектно проучване за възстановяване и модернизация на пристанищата на двата
бряга.
Има разработен идеен проект за изграждане на геозащитна система по поречието на
р. Дунав в района на Никопол, който предстои да бъде реализиран по Програмата за
трансгранично сътрудничество 2014-2020 г. Проектът има за цел да защити застрашените
от наводняване зони в града.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Инфраструктурни
В процес на изпълнение е проектът „Рехабилитация и реконструкция на общински
пътища и изграждане на водопровод в община Никопол“, който е със срок до 2015г.
В идейна фаза се намира проектът за изграждане на Пречиствателна станция за
отпадни води, който е един от най-важните инфраструктурни проекти за подобряване
на екологичното състояние в общината.
Градска среда и благоустройство
В процес на реализация са проектите за подобряване на условията на градската среда
в община Никопол, които включват благоустрояване и паркоустрояване на площадни и
паркови пространства в селата Муселиево, Асеново, Дебово, Жернов, Въбел, Любеново,
Лозица, Новачене и Санадиново. Към тези проекти се включват и реконструкцията на ул.
„Васил Левски“ в с. Черковица и благоустройството на зелените площи в централната
градска част на Никопол. В град Никопол към момент тече и реконструкция на главните
улици „Васил Левски“ и „Елия“.
В идейна фаза е и изграждането на спортен комплекс в гр. Никопол и възстановяване на
съществуващите спортни съоръжения по населените места.
Културни
Особено важен проект за цялата община е изграждането на културно-информационни
центрове, които да подпомагат информационната обезпеченост за историческия,
културен и туристически потенциал в община Никопол. За тази цел има вече разработени
идейни проекти, но се търси финансиране за тяхната реализация:


Разработени, но все още нереализирани са проектите „Пристани на времето“ и
културен комуникационен център речна гара;



Многофункционален културен експозиционен център, иницииран от сдружение
„Бъдеще за Никопол“;



Изграждане на център за представяне на информационни и комуникационни
услуги и КИН, иницииран от МИГ Никопол – Заедно можем.

Проект, стимулиращ културният обмен, е и проектът „Изграждане на мостове с
използване на петте сетива“ - „Building bridges using the five senses“.
Съществува идеен проект за реставрация и консервация на църквата „Св. Петър и Павел“
и благоустройство на пространството около нея.
Трансграничен, но с културно значение за общината е приключилият проект за
„Интегриран ТГТ-Бъдещето на туризма в Никопол и Турну-Магуреле“, който има за цел
да подпомогне трансграничното сътрудничество между общините Никопол и Турну
Магуреле в сферата на икономическото развитие, околната среда, туризма, културата.
Разширяването на връзките между местните власти от двата региона на границата и
развитие на туристическия и културен потенциал на общините е значима част от проекта.
Социални

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Най-голямата част от реализираните и подготвени за реализация проекти са в социалната
сфера. Най-успешно са усвоени средства от социалните фондове и ОП „Развитие на
човешките ресурси“ за изграждане на социални защитени домове в с. Драгаш войвода,
Домашен помощник, Социален асистент, Личен асистент, Обществена трапезария и
Приемна грижа (повече за тези проекти в част Социална сфера и социални услуги).
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Резултат от проекта „Подобряване условията на физическото и социално развитие на
населението в община Никопол, чрез изграждането на Спортен център, изграждане и
подобряване на Център за социални услуги-Домашен социален патронаж-Никопол“ е
изграждането на стадион и преустройството на бивша столова в домашен социален
патронаж.
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ е реализиран проектът „Детска академия за
толерантност“, чиято цел е подпомагането на социалната и трудова реализация на
деца и ученици от етническите малцинства от четири детски градини и две училища на
община Никопол чрез подобряване на вътрешната и външната среда, провеждане на
извънкласни дейности за засилване мотивацията за участие в образователния процес и
стимулиране развитието на творческите им способности. По същата програма в процес
на изпълнение е схемата „Помощ в дома“, която стимулира социално включване и
социалната икономика.
Екологични
Има заложени идеи за изграждане на лесопарк и превръщането му в атрактивно място
за развлечение и отдих, но проектът за момента е само идеен и все още няма изгледи
за неговото реализиране.
В процес на реализация е изграждането на проект №DIR-5112122-3-68 за ”Изграждане
на регионалната система за управление на отпадъците в регион Левски (Никопол)”,
стартирал на 22.08.2012 г.
Таблица 28: Трансгранично сътрудничество (Проекти за периода 2007-2013г., Източник: община
Никопол)
Реализирани

В процес на
реализация

Развитие на Пътна инфраструктура за
ефективна икономика трансграничен
път - Турну Магуреле – Никопол
(D.R.I.V.E.) Турну Магуреле – Никопол

Идеен/Нереализиран
Реконструкция на републиканската пътна
инфраструктура по поречието на р. Дунав
(крайдунавски крайбрежен път от Видин до
Силистра) и изграждане на велоалея
Проект „Устойчиво развитие на трансграничната
пътна инфраструктура и осигуряване на достъп
до природната и историческа забележителност
Скална църква “Св.Стефан”

Развитие и оборудване на
инфраструктурата по плавателните
пътища (W.I.D.E)-Платформа за
транспортна мрежа в трансграничната
зона-Турну Магуреле-Никопол

Техническа помощ за подготовка на
интегриран инвестиционен проект във
водния сектор на гр. Никопол

Проектиране и изграждане на геозащитна
система по поречието на р. Дунав в района на
Никопол
Рехабилитация и
реконструкция на
общински пътища
и изграждане на
водопровод в община
Никопол

Развитие на трансгранична инфраструктура в
Никопол и Турну Магуреле-рехабилитация и
модернизация на околовръстен път и прилежащи
пътища /улици/-I фаза
Модернизиране на държавните пътища в община
Олтени, окръг Телеорман и реконструкция на
път PVN 2122/III-304, Бацова махала-Новачене/Санадиново-община граници (Никопол-Белене)Петокладенци-граница общини (Белене-Левски)Стежерово, /III-302/ от км 0+000 до км 8+856;
община Никопол, област Плевен
Подобряване условията на градската среда в
община Никопол чрез реконструкция на ул.“В.
Левски“, с.Черковица
„За равни права и възможности чрез модерна и
достъпна улична мрежа в кв.45-49 с.Муселиево“

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Таблица 29: Градска среда и благоустройство (Проекти за периода 2007-2013г., Източник:
община Никопол)
В процес на
реализация

Реализирани
„Подобряване условията на градската
среда в община Никопол, чрез
благоустрояване и паркоустрояване на
площадно пространство в с. Муселиево
и зелена площ в централна градска част
- Никопол“
Подобряване на условията на градската
среда в Община Никопол чрез
благоустрояване и паркоустрояване на
площадните и паркови пространства
в селата: Асеново, Дебово, Жернов,
Въбел, Любеново, Лозица, Новачене и
Санадиново и реконструкция на улица
„Васил Левски” с. Черковица, община
Никопол

„Подобряване на
условията на градската
среда в Община Никопол,
чрез благоустрояване
и паркоустрояване на
площадните и паркови
пространства в селата:
Асеново, Дебово, Жернов,
Въбел, Любеново, Лозица,
Новачене и Санадиново
и реконструкция на
улица „Васил Левски”
с. Черковица, Община
Никопол”

Идеен/Нереализиран

Изграждане на нов спортен комплекс в гр.
Никопол и възстановяване на съществуващи
спортни съоръжения по населените места

Изграждане на нов спортен комплекс в гр.
Никопол и възстановяване на съществуващи
спортни съоръжения по населените места

Таблица 30: Култура (Проекти за периода 2007-2013г., Източник: община Никопол)
Реализирани

В процес на
реализация

Идеен/Нереализиран
„Изграждане на мостове с използване на петте
сетива“ - „Building bridges using the five senses“
Идейни проекти за изграждане на културноинформационни центрове: Културен
комуникационен център Речна гара,
Многофункционален културен експозиционен
център, Изграждане на център за представяне на
информационни и комуникационни услуги и КИН

Интегриран ТГТ-Бъдещето на туризма в
Никопол и Турну-Магуреле

Пристани на времето–музей на открито,
археологически парк

Таблица 31: Социални (Проекти за периода 2007-2013г., Източник: община Никопол)
Реализирани

В процес на
реализация

Идеен/Нереализиран

Домашен социален патронаж
„Домашна грижа“
Звено за социални услуги към домашен
социален патронаж

Нов избор - развитие и
реализация

ОП „РЧР“ Схема № BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома“

Помощ в дома

ОП „РЧР“ Схема № BG051PO001- 4.1.050081 - „Детска академия за толерантност“
„Топъл обяд в училище за децата в риск
2007-2008/ 2008-2009“

„Утре започва от днес“ - Изграждане на център
за социални услуги и рехабилитация на деца в
общините Плевен и Никопол

За равни права и възможности чрез модерна
и достъпна улична мрежа в кв.45-49 с.
Муселиево
Професионална квалификация в областта на
рибарството на лица от община Никопол
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„Модерно училище-качествено
образование“
Микропроект №1829 Дом за възрастни
хора с психични разстройства-II етап
с.Драгаш войвода
Проект „Красива България“-Дом за
възрастни с психични разстройства-III етап
с. Драгаш войвода
С грижа за нашите родители“ Подобряване качеството на живот на
самотноживеещи възрастни хора и хора с
увреждания. Създаване на нови работни
места в сектора на социални услуги

Професионална квалификация в областта на
рибарството на лица от община Никопол

„Нека по-добре да защитим и да се грижим
за здравето на нашите деца, живеещи по
поречието на р. Дунав“
Дом за стари хора в с. АсеновоМикропроект №1700
“Обществена трапезария подкрепа на хора
в социален риск”
Подобряване условията на физическото
и социално развитие на населението в
община Никопол чрез изграждането на
Спортен център, изграждане и подобряване
на Център за социални услуги-Домашен
социален патронаж-Никопол

Таблица 32: Екологични (Проекти за периода 2007-2013г., Източник: община Никопол)
Реализирани

В процес на
реализация

Идеен/Нереализиран

Първоначално залесяване
на неземеделски земи
„Изграждане на
регионална система
за управление на
отпадъците в регион
Левски (Никопол)”

Таблица 33: Управление и планиране (Проекти за периода 2007-2013г., Източник: община
Никопол)
Реализирани

В процес на
реализация

Създаване на ефективен модел
за управление на собствеността и
предоставяне на публични услуги
чрез прилагане на публично-частни
партньорства в област Плевен

„Изготвяне на
Интегриран план за
градско възстановяване
и развитие на град
Никопол”

Идеен/Нереализиран

„Усъвършенстване и укрепване на
административния капацитет на община
Никопол”
Общинска администрация Никопол – “ЗА”
ефективна структура и управление
„Политики за пълноценно европейско
развитие на община Никопол”
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2.14
Осигуреност на територията с действащи устройствени планове
и схеми
Отношение към устройственото планиране за територията на община Никопол, съобразно
Закона за регионално развитие, имат концепцията за пространствено развитие на
общината и регионалната схема за пространствено развитие на областта.
През 2013 г. е разработена Регионална схема за пространствено развитие на област
Плевен. Като вторичен опорен център Никопол попада във вторична интеграционна ос
с приоритет за развитие на транспортно-логистичен клъстер и интензивно земеделие.
Концепция за пространствено развитие на община Никопол не е разработвана.
Осигуреността с действащи устройствени планове за община и град Никопол може да
бъде определена като незадоволителна.
За територията на община Никопол няма изработен общ устройствен план (ОУП).
През декември 2013 г. е изработено задание за ОУП на община Никопол и опорен план,
съгласно разпоредбите на чл. 125 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). В етап
на разработване на целеви и проблемен анализ на настоящата разработка е подписано
споразумение за финансово подпомагане на община Никопол от Министерство на
инвестиционното проектиране (МИП), като в следващите месеци се очаква да започне
изработката на плана. Наличието на този документ е от особена важност за община
Никопол, за да може да се разработи програма за приложение на плана, която да
приоритизира основните проектни решения за територията на цялата община, което да
допълни в момента разработвания ИПГВР на общинския център.
Действащият за територията на град Никопол Общ градоустройствен план (ОГП) е от 1980
г. Планът предвижда пълна трансформация на градската структура и пространственото
му развитие. Централната градска част, в днешните ѝ очертания, е отредена като заливна
територия и се предвижда нов културно-обществен център с характерните за периода
мащабни градоустройствени обеми, които се развиват перпендикулярно на р. Дунав.
Производствените зони са предвидени в направлението към с. Въбел и значително
разширяване на зоната в с. Черковица, свързано и с изграждане на плавателния канал
по посока гр. Плевен.
В жилищните квартали Руски паметник и Шишманова крепост голяма част от терените
са преотреждат за етапно изоставяне, поради активните свлачищни райони. Жилищното
строителство е насочено на запад от Шишманова крепост, като за тези нужди са
предвидени и нови транспортно-комуникационни връзки.
Зелената система е развита с радиални клинове, обособяващи отделните урбанизирани
зони в града. Изключително силно е подчертана идеята за изграждане на крайдунавски
паркове и лесопаркове.
Системата на общественото обслужване е йерархично развита, като освен общественокултурния център е обособен вторичен център в района на днешния хотел и ОДК.
В жилищните квартали са обособени районни центрове около детските градини и
училищата.
Идеите на ОГП са продължени и доразработени в застроителния план на града, одобрен
през 1982 г.
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Всичко това налага изготвяне на изменение на ОГП за централна част на града през 2009
г. Изготвеното изменение включва в строителните граници на града отново централната
градска част, отредена като заливна територия с предходния устройствен план. В плана
са дефинирани устройствени режими, които отчитат фактическото ползване на терените
и изграждането на стадион, пречиствателна станция и фериботен комплекс.

29.3 ha

0 50

150

300m

Фигура 30. Обхват на План за регулация и застрояване на ЦГЧ от 2011 г.

В резултат на тези промени през 2011 г. е одобрен плана за регулация и застрояване на
централната градска част с обща площ от 29.3 ха.
Устройствените зони, съобразно Наредба № 7 за ПНУОВТУЗ, дефинирани в плана са Ц
– смесена централна зона, Жм и Жс – устройствена зона с преобладаващо застрояване
с малка и среда височина, плътност и интензивност и Пп – предимно производствена
устройствена зона.
Характерно за плана е, че в квартали 13, 14, 15, 17 и 19 съществуващото застрояване не
е потвърдено като запазващо се. Същото се отнася и за голяма част от производствената
зона, където се предвижда ново застрояване.
По протежение на р. Дунав се предвижда изграждане на техническа инфраструктура и
пешеходни площи, които да намалят риска от наводнения и да осигурят непрекъснат
пешеходен достъп по протежение на реката.
Важна основа за бъдещето развитие на града е осигуряване на планова основа, чрез
която да се реализират заложените дейности и проекти в ИПГВР, като затова се изработят
ПРЗ на кварталите Руски паметник и Шишманова крепост и изменения на действащия
план на ЦГЧ, където проектните решения, заложени в ИПГВР го изискват.
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2.15

SWOT анализ
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ
Местоположение

Геостратегическа локация спрямо ТНК № 7 (р.
Периферно разположение на гр. Никопол спрямо
Дунав)
мрежата от населени места в страната
Близост до важни регионални образователни
центрове - гр. Свищов и гр. Плевен
Природни ресурси и околна среда
Наличие на
ландшафт

богато

природно

разнообразие

и

Наличие на природни паркове, защитени зони и
територии

Високи нива на замърсяване на атмосферния въздух,
водите и почвите
Наличие на голям брой активни свлачища

Наличие на почви, подходящи за развитие на Опасност от наводнения
земеделие
Икономика
Загуба
на
позиции
в
преработвателната
промишленост и закриване на структуроопределящи
за местната икономиката предприятия
Традиции в селското стопанство и преработвателната
промишленост

Ниска конкурентост между фирмите
Малък обем на чуждестранните инвестиции
Ниско ниво на доходите
Високо ниво на безработица

Техническа инфраструктура

Изграден фериботен
пристанище

комплекс

и

Добри транспортно-комуникационни
областния център гр. Плевен

пътническо
връзки

с

Лошо състояние на общинските
обслужващите улици в гр. Никопол

пътища

и

Нефункционираща автогара
Липса на канализационна
недоизградена в града

мрежа

в

селата

и

Амортизирана водопроводна система и съоръжения
Неизградена ПСОВ

Пространствена структура и градска среда
Остарял жилищен
общински жилища

и

незначителен

брой

Физически
и
технологично
деградирали
производствени предприятия и територии

Компактна структура на града
Компактна
индустриална
инфраструктура

фонд

зона

с

изградена

Установени традиции в градското земеделие

Неравномерно разпределени обекти на социалната
инфраструктура в града
Недостъпност на отделни части от града за
определени възрастови и социални групи поради
голямата денивелация и наличието на стълби
Неразвита паркова система по поречието на река
Дунав

Социална сфера
Етническо и културно разнообразие
Възпроизводството на трудоспособното население е
по-благоприятно от средното ниво за областта
Създадено чувство за общност

Ниско ниво на образованост на населението
Липса на възможности за професионална реализация
на младите хора
Физически остарял сграден фонд на обектите на
здравеопазването, общинския детски комплекс и
общинската администрация
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ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Културно наследство
Богата история и културно наследство
Богат културен календар, местни традиции и обичаи

Лошо физическо състояние на
недвижимите културни ценности

обектите

на

Управление
Недостатъчен административен капацитет
Неразвит граждански сектор
ВЪЗМОЖНОСТИ

ЗАПЛАХИ

Изграждане на Дунав мост III

Риск от свлачища и наводнения

Използване на природния (р. Дунав, природен парк
„Персина“, защитени територии и зони) и културноисторически потенциал за развитие на различни
форми на туризъм

Застрашаване на екосистемите в защитените
територии и зони в следствие на продължаващата
тенденция на замърсяване на компонентите на
околна среда

Развиване на капацитета на фериботния комплекс и
пристанището и засилване на връзките по р. Дунав

Трайна тенденция на обезлюдяване и застаряване
на населението

Пълноценно използване на програмите за
териториално сътрудничество и Дунавската
стратегия

Ниска степен на усвояване на средствата от ЕС и
други финансови източници

Диверсификация на местната икономика и
създаване на условия за привличане на нови
инвеститори
Подобряване на техническата инфраструктура,
транспортните комуникации и уличната мрежа
Обновяване на производствената зона
Създаване на публични пространства в жилищните
квартали

Намаляване на инвестиционната активност и
продължителни последици от икономическата криза
Нарастване на броя на хората с необходимост от
социални услуги и трайна социална изолация
Продължаващо намаляване на децата в училищна
възраст и ранно отпадане от училище
Загуба на важни обекти на културното наследството

Саниране и прилагане на мерки за
енергоефективност за публичните и жилищни
сгради
Развитие на парковата система по поречието на р.
Дунав
Развитие на нови социални услуги и повишаване
на достъпността до тях сред различни групи от
населението

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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3.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД НИКОПОЛ ДО 2020 Г.

Визията за развитие на град Никопол отразява представата за ключовите икономически
и социални сектори в града, както и за неговото пространствено развитие към 2020 г.,
чиято реализация ще бъде подпомогната от ИПГВР. Разработва се на база на проведения
целеви и проблемен анализ и отразява проведените анкетни проучвания за състоянието
на града и възможностите за развитие, дефинирани от основните заинтересовани групи
– местна общност, бизнес и граждански сектор. Визията за развитие на града обосновава
и избора на стратегия за реализация, разработвана във втората част на плана.
Стъпвайки на местната идентичност и специфики като богато историческо минало и
наследство, създадените връзки в общността и културно-етническото разнообразие,
визията за развитие е:
НИКОПОЛ – ВЪЗСТАНОВЕН И ЖИЗНЕН ОБЩИНСКИ ЦЕНТЪР
Основните акценти във визията са насочени както към физическото обновяване на
града, така и върху социалните аспекти на този процес чрез укрепване на общностните
и междуобщностни връзки. Физическото обновяване на града е свързано с процеса на
инвестиции в градската инфраструктура, чрез което да се подобри пространственият
облик или околната среда в по-общ смисъл. Засилването на общностните връзки
е насочено към подобряване на социалното равенство и инициативи, изразени чрез
т.нар. „меки“ мерки, които да стимулират инвестициите в проекти с различен социален
ефект. Наред с подобряване и укрепване на връзките вътре в общността е необходимо
стратегически мерки да бъдат насочени и в изграждане на междуобщностни връзки
и сътрудничества в рамките на дунавския регион. Не на последно място визията е
фокусирана в създаване на възможности за развитие на бизнес, достъп до работни места
и професионална реализация, определени като най-сериозното предизвикателство
от местната общност. Съчетаването на всички тези фактори води да възвръщане на
жизнеността на града като център на растеж в общината и значимо място в региона.
Синергичният ефект на дейности, насочени в икономическата, социалната
равнопоставеност и околна среда, е предпоставка за постигане на устойчиво развитие
(подход известен като „triple-bottom-line“), дефинирано и като мисия на ОПР 2014-2020
г. („Устойчив растеж и европейски развитие на община Никопол“). Възможностите за
насочване на инвестиции в тези сфери е необходимо да се извърши на база на местната
идентичност и специфика, да бъдат намерени онези катализатори за развитие, които
да са приложими конкретно и целенасочено в Никопол, а не да се подчиняват на
универсалността на този подход. Чрез него се постига и баланс в приоритизирането на
различните проектни направления, имащи дългосрочен ефект в развитието на града.
Основен подход при формулиране на визията за развитие на град Никопол до 2020 г.:
Съобразяване с приоритетите за развитие на стратегическите документи от
Стратегия Европа 2020 и Дунавската стратегия, до общинския план за развитие
и различните секторни стратегии и устройствени планове;



Анализ и оценка на проучването за предизвикателствата за развитие на град
Никопол, проведено сред местната общност;



Експертна оценка;



Финалният вариант на визията е определен след проведено обществено
обсъждане.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

100

ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ



ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

Икономика

Стимулиране на местния бизнес
Конкурентноспособност на фирмите
Достъп до работни места
Повишаване на нивото на доходите

Икономиката в гр. Никопол

Традиции в земеделието и
преработвателната промишленост
Наличие на свободна работна ръка
Компактна производствена зона с
изградена инфаструктура
ТНК 7, пристанищен и фериботен комплекс

Социална сфера

Околна среда

Жизнена местна общност
Достъп до образование
Достъп до изкуство и
култура
Активен живот и здраве
Достъп до социални жилища
Достъп до здравеопазване и
социални услуги
Гражданска активност и
самоуправление
Опазване и адаптация на
културното наследство

Социална сфера в гр.
Никопол
Социално и културно
разнообразие
Чувство за общност
Активна кутурна
институция - читалище
Ниски нива на престъпност
Достъп до храна - форми на
градско земеделие
Културно наследство

Намаляване на риска от
природни бедствия - свлачища
и наводнения
Зелена инфраструктура
Употреба и използване водата
Качество на въздуха
Намаляване на вредните
емисии
Жизенени публични
пространства
Енергийна ефективност
Ефективно управление на
отпадъците
Мобилност и транспорт
Пространствено планиране

Икономика

Устойчиво
развитие
Социална
равнопоставеност

Околна среда

Околна среда в гр.
Никопол

Разнообразен ландшафт,
природни ресурси и биологично
разнообразие
Компактна структура на
града

Фигура 31. Силни страни и възможности за развитие на социалната и икономическата сфери и
околната среда на град Никопол

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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4.

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И ПРОГРАМИРАНЕ НА ИПГВР

Времеви обхват - ИПГВР на град Никопол е средносрочен програмен документ със седем
годишен период, съобразен с времевия обхват на планиране на политиките за развитие
на ЕС и РБ, обхващащи периода до 2020 г.
Териториален обхват – Документът обхваща територията на град Никопол в
регулационните й граници, като при планирането са отчетени характеристиките
и особеностите на неговата пространствена структура, свързаност и социалноикономическите взаимовръзки.
Стратегическата част на ИПГВР на град Никопол представя общата и специфични цели
на плана, насочени към систематично и интегрирано решаване на предизвикателствата
пред развитието на града и неговите отделни части. При разработването на тази част
е приложен подход „отдолу-нагоре”, който цели обвързване на идентифицираните
предизвикателствата на градската територия и визията с дефинираните стратегически
цели за развитието на града (подход „отгоре – надолу”). Избраният подход гарантира
отчитането на специфичните потребности и ограничения на територията и взаимното
зачитане и синхронизиране със стратегически документи от различно ниво (европейски,
национални, регионални и местни).
Съответствие на целите и стратегията на ИПГВР с действащи стратегически
документи
Формулираните цели са съобразени с общите цели на Стратегията Европа 2020,
общата стратегическа рамка на ЕС до 2020 г., Териториалния дневен ред на ЕС 2020,
утвърдените постановки в: Националната стратегия за регионално развитие за 20122022 г. (НСРР), Националната концепция за пространствено развитие за 2013-2025
г. (НКПР), Националната програма за реформи, Националната програма за развитие:
България 2020, други секторни национални стратегически документи, Регионалният
план за развитие на Северозападен район от ниво 2 (2014-2020) и Областната стратегия
за развитие на област Плевен (2014-2020).
Стратегия „Европа 2020“ и новата кохезионна политика на ЕС 2014-2020 г.
Визията на Стратегията „Европа 2020“ е да превърне Европейския съюз в интелигентна,
устойчива и приобщаваща икономика с високи равнища на заетост, производителност и
социално сближаване. Тази стратегия има три препоръчителни направления за развитие,
насочени към изграждане на социалната пазарна икономика на Европа за 21-ви век:


интелигентен растеж – икономика на знания и иновации;



устойчив растеж – нисковъглеродна икономика, ВЕИ, конкурентоспособност
чрез ефективно използване на ресурсите, добра бизнес среда за МСП и активно
предприемачество;



приобщаващ растеж – паралелно развитие на традиционна икономика с висока
заетост на нискоквалифицирана работна ръка, буфер срещу бедността, средство за
социално и териториално сближаване.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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Новата стратегия на ЕС за растеж и заетост „Европа 2020” определя в голяма степен
рамката на бъдещото икономическо развитие на България. С нея се уточняват
приоритетите и целите на европейската икономика до 2020 г. Българското правителство
определи националните цели за изпълнението й, които са: повишаване до 76% заетостта
на жените и мъжете на възраст от 20-64 г.; увеличаване равнището на публични и частни
инвестиции в областта на научноизследователската и развойна дейност в рамките от
1.4% до 2% от БВП; намаляване емисиите на парникови газове с 20% в сравнение с
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нивата от 1990 г. и увеличаване до 16% дела на енергията от възобновяеми източници
в брутното крайно потребление на енергия; подобряването на енергийната ефективност
приблизително с 25% и намаляването с 50% на енергийната интензивност на БВП
до 2020 г.; снижаване под 11% на дела на преждевременно напусналите училище и
увеличаване до 36% на дела на лицата на възраст от 30 до 34 години със завършено
висше образование.
Стратегия на ЕС за развитие на дунавския регион – българска позиция, план
за действие
Стратегията на ЕС за региона на река Дунав може да допринесе за постигане на
целите на ЕС и за подпомагане на основните инициативи на кохезионната политика. В
стратегията се предлага план, по който е необходимо държавите и заинтересованите
страни да предприемат конкретни действия. Поставя се акцент върху възприемането
на интегриран и ориентиран към местните условия подход. Основните въпроси се
разглеждат в четири стълба.
Създаване на връзки за региона на река Дунав за подобряване на мобилността и
мултимодалността; насърчаване на по-широкото използване на възобновяемата
енергия; насърчаване на дейностите в областта на културата и туризма и контактите
между хората;
Опазване на околната среда в региона на река Дунав за възстановяване и запазване
на качеството на водите; управление на рисковете за околната среда; опазване на
биологичното разнообразие, ландшафтите и качеството на въздуха и почвите;
Повишаване на благосъстоянието в региона на река Дунав и развитие на обществото на
знанието чрез научноизследователски, образователни и информационни технологии;
подкрепа за конкурентоспособността на предприятията, включително развитието на
клъстери; инвестиции в хора и умения;
Укрепване на региона на река Дунав за увеличаване на институционалния капацитет и
сътрудничеството; съвместна работа с цел укрепване на сигурността и предприемане на
действие по въпросите на организираната престъпност и тежките престъпления.
Проект „Donauregionen+”
„DONAUREGIONEN +” е проект, финансиран по Програмата за транснационално
сътрудничество „Югоизточна Европа”,
който интегрира различни форми на
сътрудничество между български и румънски общини. Проектът представлява „Концепция
за пространствено развитие на
междурегионално сътрудничество в Дунавското
пространство” и включва изработването на стратегии за развитие на пет трансдунавски
района (ТДР) между България и Румъния. На територията на северозападен район (СЗР)
попадат три от идентифицираните ТДР – Никопол-Белене-Свищов-Зимнич, РазградРусе-Гюргево-Букурещ и Силистра-Кълъраш (Областна стратегия за развитие на област
Плевен 2014-2020 – проект, стр. 16).
Националната програма за развитие „България 2020“
Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков документ, който
обхваща всички сектори и източници на финансиране. Тази стратегия кореспондира
с „Европа 2020“ и е най-широката рамка за развитието на страната. В Програмата
са идентифицирани осем приоритетни направления, които се отнасят както до
прилагането на общоевропейските политики, така и до формулирането и изпълнението
на самостоятелни национални политики, с което се обхваща пълният пакет от мерки и
действия на държавата в областта на социално-икономическото развитие.
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
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Приоритет 1: Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила.
Приоритет 2: Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
Приоритет 3: Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване
на местния потенциал.
Приоритет 4: Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси.
Приоритет 5: Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база
и модерна иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и
научните изследвания.
Приоритет 6: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса.
Приоритет 7: Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за
повишаване на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост.
Приоритет 8: Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022
Националната стратегия за регионално развитие за периода 2012-2022 г. е основният
документ, който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане
на балансирано и устойчиво развитие на районите в страната и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия в контекста на общоевропейската
политика за сближаване.
Една от целите на стратегията е поддържане на балансирана полицентрична мрежа от
градове-опорни центрове и подобряване на взаимодействието със селските, периферни
и погранични територии. Характерното за община и град Никопол е отношението от типа
„център-периферия” като изоставаща община, с малък капацитет и сериозни затруднения
в нейното демографско, социално-икономическо и инфраструктурно развитие спрямо
областния център. Никопол е сред общините, които попадат в категорията „райони за
целенасочена подкрепа”, съгласно критериите по Закона за регионалното развитие, а
град Никопол попада в обхвата на специфична цел 3 „Стимулиране ролята на малките
градове в селските райони за предоставяне на услуги и създаване на работни места” към
Приоритет 4.1. Интегрирано устойчиво градско развитие и укрепване на полицентричната
мрежа от градове.
В Националната стратегия за регионално развитие на Р. България за периода 2012 –
2022 г. е отделено специално внимание на неформалните райони, сред най-важните
от които е дунавското крайбрежие. Фокусирането върху дунавското пространство ще
се осъществява в определени зони от двете страни на реката, между които Видин –
Калафат, Козлодуй – Оряхово – Бекет, Свищов – Зимнич, Никопол – Турну Магуреле, Русе
– Гюргево, което следва да се осъществява чрез равнопоставеност, пространственото
сближаване и икономическите и социални аспекти на кохезията.

Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г.
дава насоките за устройство, управление и опазване на националната територия и
акватория и създава предпоставки за пространствено ориентиране и координиране на
секторните политики. Заедно с НСРР 2012-2022 г. тя е основен документ в най-новото
ни законодателство и дългоочакван инструмент за интегрирано планиране и устойчиво
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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пространствено развитие. При разработването на РПР на СЗР концепцията е използвана
като основа и регулатор за постигане на комплексно, интегрирано планиране на
регионалното ниво в контекста на националното и общоевропейското пространствено
развитие. Моделът за развитие на СЗР доразвива и конкретизира заложените в
националната концепция постановки.
Регионален план за развитие на северозападен район от ниво 2 (2014-2020)
Приетата визия, която определя рамката за реализация на Регионалния план
за развитие на Северозападен район в периода 2014-2020 г., е: „Северозападен
район е преодолял същественото социално-икономическо изоставане и сериозните
структурни и демографски проблеми в неговото развитие чрез подходящи инвестиции
за възстановяване и укрепване на специфичния потенциал за растеж и създаване на
условия и предпоставки за догонващи темпове на развитие в национален и европейски
мащаб”.
Към 2009 г., за когато са налични последни данни (публикувани от Евростат на 13 март
2012 г.), Северозападен район от ниво 2 е най-слабо развитият регион (ниво NUTS
2) не само в България, но и сред всички 271 региона в целия Европейски съюз, като
се нарежда на последно място по брутен вътрешен продукт на глава от населението,
изчислен чрез паритета на покупателната способност с 27.3% от средното за общността.
Стратегическият документ има за задача да фокусира управленските процеси и да даде
рамката за използването на наличните ресурси по такъв начин, че СЗР да възстанови
икономическата си жизнеспособност и да навакса значимото изоставане, което се
наблюдава в момента.
Основните постановки за постигане, произтичащи от състоянието и тенденциите в
развитието на Северозападен регион на ниво 2, са:


По-добра бизнес среда и насърчаване на икономическия растеж в района, по-висока
заетост, повече инвестиции (вкл. в НИРД и иновации);



Съхраняване на демографския потенциал с грижа към младите хора - намаляване на
дела на рано напусналите училище, увеличаване броя на младите хора, завършили
висше образование, реализация на младите хора в България;



По-добра свързаност – по-добра инфраструктура и по-добра вътрешна свързаност
в по-слабо развитите територии, с достъпни услуги, запазване и утвърждаване на
културното наследство и природно богатство.

На тази основа РПР на Северозападен район от ниво 2 поставя следните стратегически
цели:
Стратегическа цел 1: Развитие на конкурентноспособна икономика чрез развитие на
собствения потенциал на СЗР.
Стратегическа цел 2: Съхранение и развитие на човешкия капитал.
Стратегическа цел 3: Подобряване на териториалната устойчивост и свързаност.
В рамките на Подприоритет 3.1.2. Подобряване на инфраструктурата по р. Дунав и
трансграничните коридори се предвижда реализирането на мерки, които да насърчат
по-ефективното развитие на българската част от Пан-Европейски коридор №7 (река
Дунав), вкл. рехабилитация и повишаване на капацитета на част от важните речни
пристанища в границите на СЗР (Видин, Лом, Оряхово и Никопол).

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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Областна стратегия за развитие на област Плевен (2014-2020)
Визията, заложена в сега действащата ОСР за област Плевен, има следната
формулировка: „Област Плевен - икономически и земеделски център на Дунавския
регион, функционално и териториално интегриран със съседните области, социално
кохерентен и стабилен, с изградена инфраструктура и добра транспортна достъпност, с
осигурена защита на природното и културно наследство”.
Приетите стратегически цели в рамките на областната стратегия са:
Стратегическа цел 1: „Икономически растеж чрез ревитализиране на традиционните
икономически отрасли и увеличаване на секторната конкурентноспособност и заетост“
Постигане на икономически растеж, базиран на модернизирано селско стопанство,
развита
конкурентоспособна преработваща промишленост чрез приложение на
ефективни иновативни технологии и научни подходи, съответстващи на природните и
социално-икономически условия.
Стратегическа цел 2: „Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал“
Създаване на условия за подобряване на социалния статус за всички жители и социални
групи чрез намаляване на социалните и икономически различия и подобряване на
качеството на живот. Засилване на контактите между граждани и институции с цел да
се постигне общо благополучие и укрепване на човешкия капитал.
Стратегическа цел 3: „Развитие на модерна инфраструктура, висококачествени
комунални услуги и подобрени условия на живот в урбанизирана среда“
Осигуряване на транспортна, комуникационна и енергийна свързаност на областта като
интегрална част от дунавското пространство.
Стратегическа цел 4: „Съхраняване на природното и културно наследство за бъдещите
поколения“
Опазване и подобряване на компонентите на околната среда, балансирано използване
на културното наследство на територията на областта – прекратяване на по-нататъшното
влошаване и превантивна защита от всички дейности, които могат да навредят на
природните и историческите дадености.
Стратегията представя седем основни приоритетни области на интервенции, в
които следва да бъдат фокусирани инвестиции и институционална подкрепа с оглед
едновременното подчертаване на силните, ограничаване на слабите страни, използване
на възможностите и неутрализиране на заплахите за развитието на областта.
Всяка една от приоритетните области предлага специфични интервенции, насочени към
изпълнение на поставените стратегически цели на ОСР.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

106

СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА ЗА ПЛАНИРАНЕ И
ПРОГРАМИРАНЕ НА ИПГВР

В рамките на ОСР на област Плевен са залегнали и конкретни мерки, насочени към община
и град Никопол като една от общините на територията на областта с най-висока степен
на уязвимост и висока степен на концентрация на неблагоприятни характеристики:
Модернизиране на пристанище Никопол; Фокусирани действия за борба с безработицата
чрез предлагане на финансови стимули за работодателите при разкриване на работни
места; Рехабилитация на път ІІ-52, Свищов - Деков - Бяла вода - Никопол, км 64+500
- км 102+724; Популяризиране на историческото значение на земите от областта
в национално-освободителните войни – битката при Никопол и обсадата на Плевен;
Популяризиране на средновековното наследство на Никопол като последна столица на
Търновското царство; Популяризиране на ценни обекти – Шишманова крепост, църквата
„Св. Св. Петър и Павел”, както и на битката между кръстоносната армия на Сигизмунд и
султан Баязид; Развитие на преминаващия през областта Дунавски културен маршрут;
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Изграждане на Дунавска велоалея на територията на областта; Предотвратяване на риска
от наводнения от р. Дунав при Никопол и Турну Магуреле; Изготвяне на Интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) за градовете Никопол и Червен
бряг.
Общински план за развитие на община Никопол (2014-2020)
Дефинираните мисия и визия на община Никопол в рамките на Общинския план за
развитие на Община Никопол (2014-2020) отразяват потребностите от възстановяване
и развитие на региона:
Мисия: „Устойчив растеж и европейско развитие на Община Никопол”
Визия: „Постигане на мисията чрез балансирано пространствено развитие, инвестиции
в публична и социална инфраструктура, стимулиране на икономическия потенциал и
защита на природното и културното наследство”.
Общата стратегическа цел на плана е: „Създаване на нови възможности за подобряване
условията за развитие на местната икономика и средата на живот на хората, съпровождани
от повишаване на заетостта, доходите, образователното равнище, здравния статус
на населението”. Предвижда се да бъде постиганата чрез реализиране на следните
приоритети:
Приоритет № 1. Устойчив растеж и икономическо развитие
Приоритет № 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на 		
		
човешкия капитал
Приоритет № 3. Техническа и инженерна инфраструктура
Приоритет № 4. Екологично развитие
Приоритет № 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на нови 		
		
професионални умения
4.1

Въведение в стратегическата част на ИПГВР на град Никопол

Приоритетите и специфичните цели на ИПГВР са разработени на базата на
предизвикателствата и изводите, дефинирани в целевия и проблемен анализ и
синтезирани в SWOT анализа.
Формулираните приоритети и специфични цели на ИПГВР и развитие са отнесени
към нуждите на града и инвестиционните приоритети на ОП „Региони в растеж“
както и други оперативни и трансгранични програми. Реализацията на приоритетите
и специфичните цели ще се търси чрез интегрирани проекти за подобряване на
градската среда и достъпността, качеството на живот и публичните услуги за създаване
на среда за оползотворяване на наличните ресурси и подобряване на състоянието на
инфраструктурата с потенциал за развитие на бизнеса.
Основните принципи, на които трябва да отговаря ИПГВР на град Никопол, включват:


пространствено
развитие,
съчетаващо
социално-икономическото
инфраструктурното развитие на града с устройственото планиране;

и



приемственост в посока реализация на другите стратегически и устройствени
документи;



икономическа устойчивост на ИПГВР и съответствие със стратегии и политики за
стимулиране на икономически растеж, иновации и конкурентоспособност;



социална устойчивост и обвързване на градското развитие със социални програми

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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и стратегии за подобряване на жилищната среда и социалната инфраструктура;


екологична устойчивост чрез развитие на проекти за „зелена инфраструктура“,
стимулиране на енергийната ефективност, благоустройство и
развитие на
инженерно-техническата инфраструктура и др.
4.2

Обща цел на ИПГВР

Общата цел на ИПГВР се базира на визията за развитие на града до 2020 г. както и на
действащите стратегически документи от по-високо ниво.
Формулираната Визия за развитие на града до 2020 г. отразява ключови идеи и покрива
най-важните аспекти от градското развитие. В най-голяма степен в нея са отразени
факторите, благоприятстващи развитието на града, и очакваното състояние през 2020 г.
Общата цел на ИПГВР на гр. Никопол за периода 2014-2020 г. е, както следва:
Възстановяване на жизнеността и разнообразието на град Никопол чрез
обновяване на градската среда, съхраняване и развитие на културното
наследство, създаване на условия за развитие на бизнес и засилване на
общностните връзки в местен, регионален, национален и трансграничен
аспект.
4.3

Приоритети и специфични цели

Формулираните приоритети на ИПГВР, на база анализа, дефинираните
предизвикателствата и възможностите за финансиране са, както следва:
Приоритет 1. Икономически растеж чрез създаване на благоприятна бизнес среда за
насърчаване на инвестициите и повишаване качеството на работната сила
Предизвикателства
Приоритетът е насочен е към създаване на реални предпоставки за икономическо
развитие на града, който към момента се характеризира със слабо развити икономически
дейности предимно в сферата на третичния сектор.
Обхват
Реализирането на този приоритет предполага осъществяването на комплекс от действия,
които ще доведат до създаване на условия за стимулиране на социално-икономическото
развитие на град Никопол.
Реализирането на този приоритет ще улесни достъпа до местните пазари на труда чрез
разкриване на нови работни места в следствие на обновяване на бизнес инфраструктурата/
производствените зони, развитие на регионалните и трансгранични контакти, развитие
на транспортно-логистична база и др.

Друг фокус е върху развитието на възможностите за рибарска дейност чрез създаване
на необходимата инфраструктура и местна инициативна рибарска група.
Поставеният приоритет ще бъде постигнат чрез следните специфични цели:
Специфична цел 1: Развитие на местната икономика
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Индикативни мерки за постигане на целта:


разработване на стратегия за обновяване на икономиката и бизнес план;



обновяване и преструктуриране на съществуващите производствени терени и
технологична база;



рехабилитация на инфраструктурата и благоустройство на прилежащите терени;



създаване на условия за развитие на икономически дейности, свързани с рибарството
и преработка и производство на продукти и храни от селското стопанство.

Специфична цел 2: Развитие на туристическия потенциал на града
Индикативни мерки за постигане на целта:


създаване на културно-информационен център;



изграждане на туристически маршрути и необходимите елементи на туристическата
инфраструктура;



създаване на маркетингова стратегия за развитие на туризма.

Приоритет 2. Засилване на общностните връзки и гражданското участие за пълноценно
развитие на човешките ресурси и градската територията
Предизвикателства
Основните предизвикателства в областта на човешките ресурси са:


прогресивното намаляване на населението;



нарушените диспропорции в качествената структура на населението;



ниският образователен ценз на населението, рефлектиращ върху качеството на
работната сила;



подобряване на състоянието, обхвата и достъпността до социални услуги.

Обхват
Основният фокус в тази сфера е върху подобряване на качеството на работната ръка и
нейната квалификация както и върху осигуряването на действащи и ефективни социални
услуги и инфраструктура.
Приоритетът ще бъде постигнат чрез следните специфични цели:
Специфична цел 3: Създаване на
реализация на човешките ресурси

условия

за

пълноценно

развитие

и

Индикативни мерки за постигане на целта:


подобряване на качеството на социалната инфраструктура (образователна, здравна,
спортна и културна);



подобряване на материалната база на социалната инфраструктура;



насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред младите
хора;



развитие на алтернативни форми за учене през целия живот;



мерки за деинституционализация и социална интеграция.

Специфична цел 4: Повишаване
на
административния
насърчаване на междуобщностните връзки

капацитет

и
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Индикативни мерки за постигане на целта:


въвеждане на комплексно административно обслужване;

 подобряване на квалификацията на експертите в общинската администрация
с цел разработване и изпълнение на ефективни и работещи планови и програмни
документи;
 обмен на добри практики за повишаване качеството на местното самоуправление
чрез изграждане на партньорства с други общински администрации;
 създаване на ефективни трансгранични партньорства за обмен на добри практики
в областта на местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите.
Приоритет 3. Осигуряване на здравословна околна среда и качество на живот чрез
обновяване на градската среда
Предизвикателства
Основните предизвикателства пред градската среда са:


подобряване на състоянието на обслужващата улична мрежа и състоянието на
съществуващата автогара;



подобряване на пешеходната достъпност до кварталите Шишманова крепост и
Руски паметник;



създаване на малки общностни центрове;



осигуряване на достъпност до обществените сгради за хора в неравностойно
положение;



рехабилитация и реконструкция на системата за водоснабдяване на града,
изграждане на канализационна мрежа на целия град и ПСОВ;



намаляване на риска от свлачищни процеси;



предотвратяване на риска от наводнения;



подобряване на качеството на въздуха.

Обхват
Този приоритет е насочен към подобряване на физическата среда и съответно към
основните елементи на техническата инфраструктура. Също така в обхвата му влиза и
социалната инфраструктура.
Подобряването на градската среда има пряко отношение към подобряването на
привлекателността на територията и привличането на инвестиции.
Поставените приоритети ще бъдат постигнати чрез следните специфични цели:
Специфична цел 5: Рехабилитация и изграждане на инженерно-техническата
инфраструктура на град Никопол
Индикативни мерки за постигане на целта:
рехабилитация и реконструкция на техническата инфраструктура;



намаляване на възможностите от природни рискове и аварии.

Специфична цел 6: Подобряване на градската достъпност
Индикативни мерки за постигане на целта:


подобряване на достъпа на хората с увреждания, възрастни и родители с деца до
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публични сгради;
подобряване на достъпността до кварталите Шишманова крепост и Руски паметник.



Специфична цел 7: Подобряване на градската среда
Индикативни мерки за постигане на целта:


подмяна и обогатяване на елементите на градското обзавеждане в съществуващите
паркове и градини;



изграждане на нови публични пространства около река Дунав и жилищните
квартали;



опазване, социализация и адаптация на културното наследство.
ВИЗИЯ
ОБЩА ЦЕЛ

ПРИОРИТЕТИ

СПЕЦИФИЧНИ
ЦЕЛИ

ПРОЕКТИ

Никопол – възстановен и жизнен общински център
Възстановяване на жизнеността и разнообразието на град Никопол
чрез обновяване на градската среда, съхраняване и развитие на
културното наследство, създаване на условия за развитие на бизнес
и засилване на общностните връзки в местен, регионален, национален
и трансграничен аспект.
П1. Икономически растеж
чрез създаване на
благоприятна бизнес среда
за насърчаване на
инвестициите и повишаване
качеството на работната
силаразвитие на бизнес и
засилване на общностните
връзки в местен,
регионален, национален и
трансграничен аспект.

П2. Засилване на
общностните връзки и
гражданското участие за
пълноценно развитие на
човешките ресурси и
градската територията.

П3. Осигуряване на
здравословна околна
среда и качество на
живот чрез обновяване
на градската среда.

СЦ1: Развитие на
местната икономика.
СЦ 2:
Развитие на
туристическия потенциал
на града.

СЦ3:
Създаване на
условия за пълноценно
развитие и реализация на
човешките ресурси.
СЦ 4:
Повишаване на
административния
капацитет и насърчаване на
междуобщностните връзки.

СЦ5: Рехабилитация и
изграждане на ТИ на град
Никопол.
СЦ6: Подобряване на
градската достъпност.
СЦ7: Подобряване на
градската среда.

ПГ Икономическо
развитие

ПГ Социална среда

ПГ Градска среда

Фигура 32. Стратегия и специфични цели на ИПГВР Никопол

4.4
Приемственост на ИПГВР с Общинския план за развитие на
община Никопол (2014-2020)
Тази съгласуваност трябва да потвърди наличието на определено съответствие между
общите насоки в провежданите политики за развитие на общината с тези за развитието
на град Никопол.
Така изпълнението на ИПГВР на град Никопол пряко ще допринесе за постигането на
посочените цели в Общинския план за развитие на община Никопол, както и на тези от
по-високо йерархично ниво.
Съпоставката между целите на Общинския план за развитие на община Никопол (20142020) със специфичните цели на ИПГВР на град Никопол дава възможност да се направи
една важна констатация, че идентифицираните приоритети са формулирани с поТози документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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високо фокусиране и концентрация за разлика от по-фрагментарните формулировки на
приоритетите в документа от по-високо ниво. Втора констатация е наличието на добра
синхронизация в приоритетите на двата документа. Така ИПГВР на град Никопол ще
допринесе в значителна степен (съобразно собствените си ресурси и потенциали) за
реализацията на Общинския план за развитие на община Никопол (2014-2020).
Таблица 34: Матрица за съответствие на специфичните цели и приоритети на ИПГВР на град
Никопол с целите и приоритетите в ОПР на община Никопол (2014-2020)
Приоритет 2.
Приоритети
на ОПР на
община
Никопол
(2014-2020)

Приоритет 1.
Устойчив
растеж и
икономическо
развитие

Приоритет 3.
Техническа
и инженерна
инфраструктура.

Приоритет 4.
Екологично
развитие.

Постигане
на социална
кохезия чрез
укрепване
и развитие
на човешкия
капитал

Приоритет 5.
Укрепване на
административния
капацитет и
развитие на нови
професионални
умения.

Приоритет 1.

Приоритети на
ИПГВР на град
Никопол

Икономически
растеж чрез
създаване на
благоприятна
бизнес
среда за
насърчаване
на
инвестициите
и повишаване
качеството
на работната
сила
Специфична
цел 1.
Развитие
на местната
икономика

Специфичните
цели на
ИПГВР на град
Никопол

Специфична
цел 2.
Развитие на
туристическия
потенциал на
града

Приоритет 3.
Осигуряване на здравословна
околна среда и качество на
живот чрез обновяване на
градската среда

Специфична цел 5.
Рехабилитация и изграждане
на инженерно-техническата
инфраструктура на град
Никопол

Специфична цел 6.
Подобряване на градската
достъпност

Приоритет 2.
Засилване на общностните
връзки и гражданското участие за
пълноценно развитие на човешките
ресурси и градската територия

Специфична цел 3.
Създаване на условия за
пълноценно развитие и реализация
на човешките ресурси

Специфична цел 4.
Повишаване на административния
капацитет и насърчаване на
междуобщностните връзки

Специфична цел 7.
Подобряване на градската среда
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5.

ПРОЕКТНИ ИДЕИ И ПРОЕКТИ В ИПГВР
5.1

Въведение

Отчитайки малкия мащаб на града и предизвикателствата пред неговото развитие,
дефинирани в аналитичната част на разработката, проектите в ИПГВР са разработени
за територията на населеното място и не са обособявани в отделни структурни единици/
зони.
Постигането на цялостно интегрирано развитие на град Никопол е възможно чрез
синергия и целенасочена подкрепа в социално-икономическата сфера и физическата
среда на града. Затова проектите, включени в ИПГВР, са групирани в три основни сфери:
икономическо развитие, социална и градска среда. Тези три направления кореспондират
с визията за развитие до 2020 г. и стратегическите направления и цели.
Всяка сфера включва групи и подгрупи от проекти, както и набор от меки мерки. Общият
брой на проектите, включени за реализация в ИПГВР на град Никопол с времеви хоризонт
до 2020 г., е 32 като 7 от тях са комплексни и включват от 2 до 3 подпроекта.
Всички проекти са показани в таблицата по-долу, като също така е направено портфолио
за всеки проект със съответните дейности и източници на финансиране:

Проектна група
„Икономическо развитие“

Таблица 35: Индикативен списък на проектите, включени в ИПГВР
Проект № ИР1-ИП1: Преструктуриране на производствената територия, обновяване и
реконструкция
Проект № ИР2-ИП2: Изграждане на туристическа инфраструктура на град Никопол
Проект № ИР3-ИП3: Развитие на рибарската дейност
Проект № ИР4-ММ1: Създаване на икономическа стратегия за развитие на общината, включваща
маркетингова стратегия за развитие на туризма
Проект № ИР5-ММ 2: Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)
Проект № ИР6-ММ3: Изпълнение на стратегията за ВОМР
Проект № ИР7-ММ4: Трансграничен фестивал „Река Дунав – източник на суровини и заетост“ и
организиране на събития, свързани с рибарските обичаи и занаяти
Проект № СС1-ИП1: Саниране и мерки за енергийна ефективност на обществени сгради

Проектна група „Социална среда“

Проект № СС2-ИП2: Саниране и мерки за енергийна ефективност на здравна инфраструктура
Проект № СС3-ИП3: Саниране и мерки за енергийна ефективност на образователна
инфраструктура
Проект № СС4-ИП4: Обновяване и благоустройство на детските площадки в детските градини и
доставка на оборудване
Проект № СС5-ИП5: Саниране и мерки за енергийна ефективност на културна инфраструктураНародно читалище „Напредък 1871“
Проект № СС6-ИП6: Саниране и мерки за енергийна ефективност на многофамилна жилищна
сграда Никопол
Проект № СС7-MМ1: Създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП)
Проект № СС8-ММ2: Активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни лица до 29 г.
Проект № СС9-ММ3: Технологично преоборудване за изграждане на модерна защитена
образователна среда в училището в град Никопол, базирана на съвременни ИКТ за образованието
Проект № СС10-ММ4: Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството сред
младите хора
Проект № СС11-ММ5: Създаване на социално предприятие за насърчаване на заетостта на
млади хора

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Проект № СС12-ММ6: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и
услугите за граждани в град Никопол
Проект № СС13-ММ7: Повишаване на компетенциите на общинска администрация Никопол
Проект № СС14-ММ8: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие-междинна оценка
на ИПГВР на град Никопол
Проект № СС15-ММ9: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие-последваща
оценка на ИПГВР на град Никопол
Проект № СС16-ММ10: Актуализация на ИПГВР на град Никопол

Проектна група „Градска среда“

Проект № ГС1-ИП1: Рехабилитация на съществуваща и изграждане на нова ВиК инфраструктура
в град Никопол
Проект №ГС2-ИП2: Укрепване на свлачища на ул. „Осъм“ и ул. „Ген. Криденер“
Проект №ГС3-ИП3: Подобряване на достъпността в град Никопол чрез реконструкция на улици
и стълби
Проект №ГС4-ИП4: Благоустройство и реконструкция на публични пространства
Проект №ГС5-ИП5: Реконструкция, реставрация и социализация на църквата „Св. Петър и Павел”
Проект №ГС6-ИП6: Изграждане на достъп до скалната църква „Св. Стефан”
Проект №ГС7-ММ1: Създаване на „Екоклуб Никопол“
Проект №ГС8-ММ2: Разработване на маркетингова стратегия за развитие на пристанище
Никопол
Проект
№ГС9-ММ3:
Провеждане
на
възможности за социализация и адаптация
структура

на

археологически
проучвания
и
Шишманово кале към градската

В ИПГВР са включени два проекта, които са извън регулационните граници на населеното
място (църквата „Св. Стефан“ и „Шишманово кале“), тъй като те са неделима част от
функционалната и пространствена структура на градския организъм и имат важно
значение като катализатори за бъдещото развитие на града в областта на културноопознавателния туризъм.
Проектите бяха определени след комуникация с идентифицираните заинтересовани
страни и проучените възможности за финансиране, които предлагат оперативните
програми за периода 2014-2020 г. Отчетени са също проектната готовност и
възможностите и капацитета на местната администрация.
Необходимо е да се отбележи, че ограниченият финансов ресурс по ОПРР за градовете
от четвърто ниво не позволява реализиране на всички заложени проекти, поради което
е изключително важно насочването на проекти към други източници на финансиране.
Отчитайки недостига на финансов ресурс, част от заложените проекти могат да се
развият и в следващия планов период, като по този начин ИПГВР целенасочено формира
рамката за едно дългосрочно развитие.
Към всяка проектна група са идентифицирани „меки мерки“, които допълват проектите
с инвестиционен характер и допринасят за синергията и цялостното въздействие на
реализирането на плана върху икономическото развитие, социалната и градската среда.
Проектна група „Икономическо развитие“/Меки мерки/

Определяне на визия за икономическото развитие на общината и конкретни дейности,
които да се реализират, на база на направените анализи и обобщения за града и
общината от изготвения ИПГВР и предстоящия за разработване ОУПО. Този бизнес
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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план е предвиден да бъде инструмент, който да подпомага общината във вземането
на решения и предприемането на действия за развитие на бизнеса и производствените
зони. Отчитайки принципа за водено от общността местно развитие (ВОМР), се
препоръчва документът да бъде разработен от екип на общинската администрация,
местни заинтересовани страни и външни експерти (икономика и туризъм).
Проект № ИР5-ММ 2: Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)
Тези групи се създават по Програмата за морско дело и рибарство и във връзка със
стимулираното на водено от общността местно развитие в полза на рибарската дейност.
Проект № ИР6-ММ 3: Изпълнение на стратегията за ВОМР
Създаването на стратегия за водено от общността местно развитие е заложено в почти
всяка оперативна програма (ОПРР, ПРСР и ПМДР). Тя е документ/стратегия, която трябва
да бъде разработена „отдолу-нагоре“, т.е. с активното участие на местното население.
В Програмата за морско дело и рибарство стратегията за ВОМР (стратегия за местно
развитие) е описана като механизъм, който представлява рамката за интегриран,
многосекторен подход, съобразен със спецификите и потенциалите за развитие на
предварително избран рибарски район, отговарящ на набор от критерии за допустимост.
Важно изискване за стратегиите е да бъдат разработени и прилагани чрез подхода
„отдолу-нагоре“, така че местните общности да участват при формулирането, избора и
одобрението на приоритети за интегрирано развитие на територията.
Стратегията за ВОМР може да бъде финансирана по двата фонда – ЕЗФРСР и ЕФМДР. В
случай че се използва финансиране и от двата, има ограничение за създаване на една
местна инициативна група, която да разработи и реализира една интегрирана стратегия
за територията (в случая на града). При финансиране само от единия фонд се допуска
създаването на МИГ и МИРГ, без да се допуска финансиране на едни и същи дейности,
т.е. се разработват две стратегии с различна насоченост.
Изборът на подход за създаването на стратегия за град Никопол (включваща общината)
ще бъде зависим от една страна от възможностите, които оперативните програми
ще предоставят, а от друга – от активността и желанието за участие на местните
заинтересовани страни.
Проект № ИР7-ММ 4: Трансграничен фестивал „Река Дунав – източник на суровини и
заетост“ и организиране на събития, свързани с рибарските обичаи и занаяти
Събитията може да включват фестивали, кръжоци, лекции и др. В тяхното провеждане
е съществено важно да вземат участие местни рибари и местни специалисти по въпроси
на риболова и опазването на реките.
Проектна група „Социална среда“/Меки мерки/
Проект № СС7-MМ1: Създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП)
Проект № СС8-МП2: Активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни
лица над 29 г.
Проект № СС9-ММ3: Технологично преоборудване за изграждане на модерна
защитена образователна среда в училището в град Никопол, базирана на съвременни
ИКТ за образованието
Проект № СС10-ММ4: Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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сред младите хора
Проект № СС11-ММ5:
заетостта

Създаване на социално предприятие за насърчаване на

Проект № СС12-ММ6: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията
и услугите за граждани в град Никопол
Проект № СС13-ММ7: Повишаване на компетенциите на общинска администрация
Никопол
Проект № СС14-ММ8: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие междинна оценка на ИПГВР на град Никопол
Проект № СС15-ММ9: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие последваща оценка на ИПГВР на град Никопол
Проект № СС16-ММ10: Актуализация на ИПГВР на град Никопол
Проектна група „Градска среда“ /Меки мерки/
Проект №ГС7-ММ1: Създаване на „Екоклуб Никопол“
Създаване на „Екоклуб”, който да провежда информационни срещи и кампании за
опазване на околната среда и да инициира следните дейности: комуникация с Турну
Магуреле; изработване на петгодишна програма за опазване на околната среда;
информационни кампании за ползите от „зелената” инфраструктура, провеждани
от общинската администрация и експерти; стимулиране използването на варели от
местното население за събиране на дъждовната вода и други инициативи; изследване
на възможностите за намаляване на замърсяванията от битовото отопление.
Проект №ГС8-ММ2: Разработване на маркетингова стратегия за развитие на
пристанище Никопол
Разработване на стратегията от ръководството на пристанището, общинската
администрация и експерти по транспорта и туризма с цел повишаване ефективността и
ползването на пристанището.
Проект №ГС9-ММ3: Провеждане на археологически проучвания и възможности за
социализация и адаптация на Шишманово кале към градската структура
Тази мярка включва:


Систематизиране на проведените до момента проучвания



Надграждане и допълване на направените до момента проучвания



Мерки за облагородяване на пространството – кампании за почистване,
поддръжка и поставяне на пейки



Кампании на местната общност



Благоустройство на пазара



Изграждане на център за представяне на информационни и комуникационни
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услуги, УПИ II, кв. 33 (до църквата „Св. Петър и Павел“)


Разширяване на съществуващото пристанище – нов понтон, места за плавателни
съдове



Ремонт и реконструкция на съществуващата автогара (ПЧП)



Подобряване състоянието на „зелената“ инфраструктура (изграждане на
съоръжения за събиране на дъждовната вода; създаване на „зелени” покриви на
публичните сгради)



Изграждане на нова гребна база



Изграждане на дунавски екопарк – използване на защитното съоръжение като
възможност за развитие на влажни зони и обособяване на пешеходна зона около
реката



Създаване на парк и събитиен център „Шишманово кале“

Всички проектни групи са остойностени и насочени към конкретна програма за
финансиране, като е посочена и времевата им рамка за реализация. За провеждането
на контрол и мониторинг по реализирането на проектите е определена управленска
структура, съставена от представители на общинската администрация и по възможност
от гражданския сектор/заинтересовани страни.
В индикативния оперативен план на програмата за реализация всяка една проектна
група е разделена на дейности, които са подредени в зависимост от технологичната
им последователност на изпълнение. Основните дейности в инвестиционните проекти
включват:


Изготвяне на формуляр за кандидатстване;



Разработване на тръжни документации, подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители;



Изготвяне на финансов анализ на проекта (ако е необходим);



Обследване за енергийна ефективност (на наличен сграден фонд);



Изготвяне на технически паспорт (на наличен сграден фонд);



Изготвяне на работни/технически проекти по реда на ЗУТ и Наредба 4 За обхвата
и съдържанието на инвестиционните проекти (при липса на проектна готовност);



Изготвяне на ПУСО (План за управление на строителните отпадъци);



Строително-монтажни работи (СМР), които съответстват на спецификата
на проектите като например: рехабилитация и изграждане на улици;
благоустройствени мероприятия на публични пространства; внедряване на
мерки за енергийна ефективност, марки за превенция на свлачищни процеси и
др.



Оборудване на обекта (ако е необходимо);



Осъществяване на строителен и авторски надзор;



Визуализация/информация и публичност на проектите;



Предоставяне на услуги (когато инвестиционният проект се съчетава с
предоставяне на услуги към населението);



Организация, управление и отчитане на проекта;



Независим финансов одит на проекта;
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Други дейности в зависимост от спецификата на проекта.

При разработване на индикативния оперативен план на проектите е отчетено времето за
неговото одобрение от програмите, към които е насочен. Разработването на технически/
работни проекти и ПУСО е предвидено като първа дейност при подготовката и
реализирането на инвестиционните проекти (освен в случаите когато се налага енергийно
обследване, изготвянето на технически паспорт на обекта или финансов анализ, които
го предхождат) и не влиза в обхвата на предвидения оперативен план на проекта, но
времето за тяхното разработване също е отразено. Това е заложено с цел навременно
планиране на конкретната дейност от община Никопол за обезпечаване на готовността
за разработване на апликационния формуляр и кандидатстване с конкретния проект.
Строително-монтажните дейности и въвеждането в експлоатация са с най-голяма
продължителност в рамките на изпълнение на повечето от проектите. Предвиденият
финансов одит е заложен като време веднага след приключване на строителномонтажните дейности, за да е в помощ на Управляващия орган при верифициране на
резултатите и разходите по проекта.
Времевата рамка на дейността по организация и управление, вкл. отчитане на проектите,
обхваща целия период от разработване на апликационния формуляр до приключване на
независимия финансов одит и финално отчитане на проекта.
5.2

Специфични цели и очаквани резултати от прилагането на плана

Специфичните цели, които е необходимо да бъдат постигнати за всяка една проектна
група, могат да бъдат дефинирани по следния начин:
Проектна група икономическо развитие – обновяване на техническата инфраструктура в
производствената зона, създаване на работни места и стимулиране на инвестиционната
активност и туристическа атрактивност;
Проектна група социална среда – засилване на общностните връзки чрез подобряване
на условията за предоставяне на социални услуги и увеличаване на техния обхват;
Проектна група градска среда – подобряване на качеството на техническата
инфраструктура, публичните пространства и градската среда като цяло.
Очакваните резултати от прилагането на отделните проектни дейности са:
Подобряване на привлекателността на производствената територия, обогатяване
на икономическите дейности и привличане на инвестиции - преструктурирана и
обновена производствена територия; изградена инфраструктура за насърчаване
на икономическото развитие; подобрени условия за рибарска дейност и
реализация на продукцията; създадена МИРГ и приложена стратегия за ВОМР;
разработена и в процес на изпълнение икономическа стратегия за развитие на
града, включваща маркетингова стратегия за развитие на туризма; разработена
маркетингова стратегия за развитие на пристанище Никопол (6 проекта);



Създадени предпоставки и условия за развитие на туризма - създаден културен
и информационен център „Речна гара“; информационно обезпечени обекти на
културното наследство и туристически маршрути; реконструкция, реставрация и
социализация на туристически обекти (4 проекта);



Повишена заетост - повишена заетост на населението и мобилност на работната
сила; повишена квалификация на работещите лица; социално-икономическо
включване на млади хора; създадени условия за социално предприемачество
и трансгранично сближаване; организирани и проведен фестивали „Река
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Дунав –източник на суровини и заетост” и организиране на събития, свързани с
рибарските обичаи и занаяти (3 проекта);


Териториално сближаване и насърчаване опазването на околната среда в
трансграничния регион (1 проект);



Подобрена енергийна ефективност и качество на публични, образователни,
културни и здравни сгради и изградена достъпна среда за хора с увреждания сграда на общинска администрация и РПУ (1 проект с два обекта); ОДК и ЦДГ
№3 „Радост” (1 проект с два обекта); обновена сграда на Народно читалище
„Напредък 1871” (1 проект); обновени сгради на МБАЛ и медицински център (1
проект с два обекта);



Обновени и благоустроени площадки в детските градини и подменено оборудване
(1 проект);



Подобрена енергийна ефективност и качество на многофамилна жилищна сграда
„Никопол“ (1 проект);



Рехабилитирана улична мрежа и подобрена достъпност до двата квартала на
града с обособени места за отдих и улично осветление (1 проект с три обекта);



Подобрена достъпност и благоустройство на публични пространства - изградени
зелени и пешеходни пространства за широк обществен достъп, елементи на
градското обзавеждане, алейно осветление, детски и спортни площадки (1
проект с 3 обекта);



Обновена стара и изградена нова инженерно-техническа инфраструктура –
реконструкция на съществуваща и изграждане на нова ВиК инфраструктура;
укрепени свлачищни обекти (2 проекта с 7 обекта);



Разширени социални услуги – създаден център за обществена подкрепа (1
проект);



Технологично модернизирана образователна среда и създадени нови програми
и услуги за насърчаване на творчеството и иновациите сред младите хора (2
проекта);



Улеснен достъп до публични услуги с високо качество (5 проекта).

Количествените резултати, които се очакват да бъдат постигнати с прилагането на ИПГВР,
са представени чрез индикатори за резултат в част УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА И
ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА.
Синергичен ефект и допълняемост
Стратегията на ИПГВР на град Никопол цели да обвърже прилагането на широк кръг
проекти (32) от икономическата, социална и физическа среда, така че да постигне
синергичен ефект и допълняемост на предвидените инвестиции, както и надграждане и
обвързване с други проекти, реализирани или в процес на изпълнение на територията
на цялата община и града.
Моделът за интегриран подход на община Никопол ще се демонстрира чрез изграждане
на необходимата инфраструктура и предоставяне на съвременни социални услуги.
Поетапно с изпълнението на инвестиционните проекти за създаване на съвременна
социална инфраструктура ще стартират и заложените меки мерки.
Чрез реализирането на меките мерки ще се допълни ефектът от изграждане на
инфраструктурата за предоставяне на навременни и с високо качество услуги.
Взаимнодопълващите се мерки ще подпомагат интеграцията на лицата на пазара на
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труда, ще осигуряват достъп до образование и обучение, социални и здравни услуги,
ще подпомогнат лицата, които на практика живеят в социална изолация, постепенно да
бъдат интегрирани обратно в общността. Проектите, които са насочени към ремонт и
реконструкция на образователна инфраструктура, ще се реализират чрез Оперативна
програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, като същевременно ще се
осигури развитие на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в училище
„Христо Ботев“.
Предвидени са и дейности за повишаване квалификацията и подобряване на качеството
на публичните услуги от общинската администрация.
Проектите за изграждане и реконструкция инженерно-техническата инфраструктура
залагат изцяло на интегрирания подход. Предвидено е синхронизиране на изпълнението
на предвидените мерки по Оперативна програма „Околна среда” за изграждане на ВиК
инфраструктура в града с изграждането на уличната мрежа, което ще започне паралелно
с изпълнението на подземните дейности.
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5.3

Портфолио от проекти

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

121

ЕВРОПЕЙСКИ
СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално
развитие

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

към скална църква
“Св. Стефан”

ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ:
- Проект № ИР1-ИП1: Преструктуриране на
производствената територия, обновяване и реконструкция
- Проект № ИР2-ИП2: Изграждане на туристическа
инфраструктура на град Никопол
- Проект № ИР3-ИП3: Развитие на рибарската дейност
ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА:
- Проект № СС1-ИП1: Саниране и мерки за енергийна
ефективност на обществени сгради
- Проект № СС2-ИП2: Саниране и мерки за енергийна
ефективност на здравна инфраструктура
- Проект № СС3-ИП3: Саниране и мерки за енергийна
ефективност на образователна инфраструктура
- Проект № СС4-ИП4: Обновяване и благоустройство на
детските площадки в детските градини и доставка на
оборудване
- Проект № СС5-ИП5: Саниране и мерки за енергийна
ефективност на културна инфраструктура-Народно читалище
“Напредък 1871”
- Проект № СС6-ИП6: Саниране и мерки за енергийна
ефективност на многофамилна жилищна сграда “Никопол”
ГРАДСКА СРЕДА:
- Проект № ГС1-ИП1: Рехабилитация на съществуваща и
изграждане на нова ВиК инфраструктура в град Никопол
- Проект №ГС2-ИП2: Укрепване на свлачища на ул. „Осъм“ и
ул. „Ген. Криденер”
- Проект №ГС3-ИП3: Подобряване на достъпността в град
Никопол чрез реконструкция на улици и стълби
- Проект №ГС4-ИП4: Благоустройство и реконструкция на
публични пространства
- Проект №ГС5-ИП5: Реконструкция, реставрация и
социализация на църквата „Св.Петър и Павел”
- Проект №ГС6-ИП6: Изграждане на достъп до скалната
църква „Св. Стефан”
*в схемата не са включени проектите на ВиК
системата, с изключение на ПСОВ
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
Проект № ИР1-ИП1: Преструктуриране на производствената територия,
обновяване и реконструкция
Описание на проекта:
Проектът обхваща териториите на съществуващата производствена зона. Чрез него
се цели да се обнови съществуващата транспортна и техническа инфраструктура,
чрез което ще се подобрят достъпът и привлекателността на територията за
обогатяване на икономическите дейности и привличане на инвестиции.
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Мерки и дейности:
1. Реконструкция и изграждане на улици, паркинги, тротоари и енергоспестяващо
осветление
- ул. „Александър Стамболийски” с обща площ 7 288 кв.м и дължина 1045 м
- паркинги - 15 бр./ площ - 210 кв.м
- тротоари - 4857 кв.м
2. Изграждане и благоустройство на публични пространства (паркове и градини) в
УПИ XIII 1341 кв. 9; I 1204 кв. 3б; I 66,1240 кв. 3а; с обща площ 3324 кв. м
Стойност и финансиране: 4 393 804 лв/ОПРР; ПО2; ИП 2/ТГС България-Румъния;
ПО 4: СЦ 4.1
Продължителност: 21 месеца
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
Проект № ИР2-ИП2: Изграждане на туристическа инфраструктура на град
Никопол
Описание на проекта:
Проектът обхваща отделни обекти, дисперсно разположени на територията на
града, чрез които се цели изграждане на информационен център и информационно
обезпечаване на природните и културни забележителности както в града, така и в
рамките на общината, с цел повишаване на туристическата атрактивност.
Мерки и дейности:
1. Изграждане на културен и информационен център Речна гара в УПИ II 2,3,1115,1116
кв. 25
2. Информационно обезпечаване на обектите на културното наследство и
туристическите маршрути чрез информационни и указателни табели
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Указателни и информационни табели

Стойност и финансиране: 317 567 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.
Продължителност: 29 месеца

Културен и информационен
център Речна гара
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
Проект № ИР3-ИП3: Развитие на рибарската дейност
Описание на проекта:
Проектът обхваща териториите по брега на р. Дунав и имот в края на града,
предназначен за риболовна и гребна база, където да се разположи и новата
рибна борса. Проектът има за цел да стимулира рибарската дейност, като осигури
необходимата базова инфраструктура и развие местна инициативна рибарска
група и клъстери.
Мерки и дейности:
1. Създаване на рибна борса в УПИ IV1240 кв. 3
2. Изграждане на рибарски кей и стоянки за лодки
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Стойност и финансиране: 600 575 лв/ПМДР; ПО 1, мярка 1.8/1.9
Продължителност: 28 месеца
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА”
ГРУПА ПРОЕКТИ: Саниране и мерки за енергийна ефективност
р. Дунав

Мерки и дейности:
ЦГЧ
1. Проект № СС1-ИП1: Саниране и мерки за енергийна ефективност на обществени
сгради - сградата на РПУ Никопол (РЗП - 1080 кв.м) и сградата на общинската
администрация (РЗП - 1884 кв.м)
2. Проект № СС2-ИП2: Саниране и мерки за енергийна ефективност на здравна
инфраструктура - сградата на МБАЛ-Никопол ЕООД (РЗП - 1843 кв.м) и медицински
център Никопол (РЗП - 630 кв.м)
3. Проект № СС3-ИП3: Саниране и мерки за енергийна ефективност на образователна
инфраструктура - сградата на ОДК (РЗП - 831 кв.м) и ЦДГ “Радост 3” (РЗП - 1149
кв.м)
4. Проект № СС5-ИП5: Саниране и мерки за енергийна ефективност на културна
инфраструктура-Народно читалище “Напредък 1871” (РЗП - 3444 кв.м)
5. Проект № СС6-ИП6: Саниране и мерки за енергийна ефективност на многофамилна
жилищна сграда “Никопол” (РЗП - 9575 кв.м)

н
гр. Плеве
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читалище
“Напредък 1871”

р. Дунав

Описание на проекта:
Проектът включва саниране и обновяване на сгради с обществено значение и найголямата многофамилна жилищна сграда на територията на град Никопол чрез
прилагaне на мерки за енергийна ефективност.

медицински
център

кв. Руски паметник

Стойност и финансиране: 11 950 103 лв/ОПРР; ПО 2; Национална програма за
енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
кв. Шишманова крепост

община Никопол
ЦГЧ

МБАЛ Никопол
ЕООД
ЦДГ
Радост 3

РПУ
жилищен блок
“Никопол”

ОДК
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100m

гр. Свищов
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ПРОЕКТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА”

Проект № СС4-ИП4: Обновяване и благоустройство на детските
площадки в детските градини и доставка на оборудване
Описание на проекта:
Проектът обхваща детските площадки в трите детски градини в град Никопол. Цел
на проекта е да се предостави по-атрактивна и креативна среда за децата.
Мерки и дейности:
1. Обновяване и благоустройство на детските площадки в детските градини - ЦДГ
“Радост 3”, ЦДГ “Радост 2” и ЦДГ “Щастливо детство”
2.Осигуряване на съоръжения за деца в неравностойно положение
3. Преоборудване на образователните институции - ЦДГ “Радост 3”, ЦДГ “Радост 2”
и ЦДГ “Щастливо детство”
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Стойност и финансиране: 758 449лв/ОПРР; ПО 2; ИП 4
ЦДГ Радост 3

ЦДГ Щастливо детство

ЦДГ Радост 2

Продължителност: 15 месеца

ЦГЧ
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

Проект № ГС1-ИП1: Рехабилитация на съществуваща и изграждане
на нова ВиК инфраструктура в град Никопол
Описание на проекта:
Проектът обхваща канализационни и водопроводни мрежи на територията
на целия град, които са остарели и амортизирани. Включват се и територии,
където няма изградени такива мрежи. Предвижда се изграждане на ПСОВ.
Мерки и дейности:
1. Проект № ГС1- ИП1.1: Изграждане на канализационната система на
град Никопол - ПСОВ “Никопол” и довеждащ колектор до ПСОВ УПИ III 1240,1204 кв. 3
2. Проект № ГС1- ИП1.2: Изграждане на канализационната система на
град Никопол - реконструкция на съществуващата и доизграждане на
канализационната мрежа на гр. Никопол
3. Проект № ГС1-ИП1.3: Нов водопровод, свързващ новия водоизточник
кладенци към ВС Никопол
4. Проект № ГС1- ИП1.4: Обновяване на резервоар Никопол - Разсадника
Стойност и финансиране: 42 984 972 лв/ОПОС; ПО 1
Продължителност: 48 месеца
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”
Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

Проект №ГС2-ИП2: Укрепване на свлачища на ул. „Осъм“ и ул. „Ген.
Криденер”
Описание на проекта:
Проектът обхваща територии с развити свлачищни процеси и има за цел
да осигури сигурна градска среда чрез ограничаване на опасността от
проявата им.
Мерки и дейности:
1. Укрепване на свалачищата на ул. „Осъм” и ул. „ген. Криденер”
Стойност и финансиране: 3 967 450 лв/ОПОС; ПО 4/ ТГС България Румъния; ПО 3; СЦ 3.1/ Национална програма/ПУДООС
Продължителност: 23 месеца
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Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”

Проект №ГС3-ИП3: Подобряване на достъпността в град Никопол
чрез реконструкция на улици и стълби
ул. Марица

1

ул. Одеса

ул. Осогово
ул. Странджа
ул. Пирин

ул. Шипка

2

ул. П. Велчев

ул. Черни връх

ул. Борова гора

ул. Пирин
5

ул. Л. Дочев

3

ул. Христо
Смирненски

ул. Витоша

ул. Белмекен
ул. Елтепе

4

ул. Искър
ул. Мусала

ул. Витоша

ул. Родопи
ул. Руен

Описание на проекта:
Проектът обхваща обслужващи улици в кварталите Руски паметник и
Шишманова крепост. Той има за цел да осигури качествена, безопасна и
достъпна среда за жителите в двата най-големи жилищни квартала.
Мерки и дейности:
1. Проект №ГС3-ИП3.1: Подобряване на достъпността чрез реконструкция
на улици и стълби в квартал Шишманова крепост
- Реконструкция на: ул. „Христо Смирненски”, ул. „Веслец”, ул. „Белмекен”,
ул. „Елтепе”, ул. „Пирин”, ул. „Странджа”, ул. „Черни връх”, ул. „Тунджа”,
ул. „Камчия”, ул. „Арда”
- Реконструкция на стълбища към квартал Шишманова крепост (5)
- Обособяване на места за отдих (пейки, навеси) и съоръжения за
достъп на хора с увреждания, където е възможно
2. Проект №ГС3-ИП3.2: Подобряване на достъпността чрез реконструкция
на улици и стълби в квартал Руски паметник
- Реконструкция на: ул. „Любен Дочев”, ул. „Борова гора”, ул. „Искър”, ул.
„Витоша”, ул. „Родопи”, ул. „Руен”, ул. „Петър Велчев”, ул. „Шипка”, ул.
„Одеса”, ул. „Осогово”, ул. „Марица”, ул. „Мусала”
- Реконструкция на стълбища към квартал Руски паметник - (1, 2, 3, 4)
- Обособяване на места за отдих (пейки, навеси) и съоръжения за
достъп на хора с увреждания, където е възможно
Стойност и финансиране: 11 365 868 лв/ОПРР; ПО 2; ИП 2
Продължителност: 30 месеца
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Инвестираме във вашето бъдеще!

ПРОЕКТЪТ СЕ ФИНАНСИРА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ, ДЪРЖАВНИЯ БЮДЖЕТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ОБЩИНА НИКОПОЛ

“ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”
Крайдунавски парк

Площад “Европа“

Парк ”Бет Йосеф”
Руски паметник
Тоалетна

Кът за отдих
Шишманова
крепост

Чешма “Елия“

Кът за отдих
Руски паметник
Градинката пред
жилищен блок
“Никопол“

Проект №ГС4-ИП4: Благоустройство и реконструкция на публични
пространства
Описание на проекта:
Проектът цели обновяване и благоустройство на публични пространства
в ЦГЧ, както и обособяване на нови в кварталите Шишманова крепост и
Руски паметник.
Мерки и дейности:
1. Проект №ГС4- ИП4.1: Благоустройство на Крайдунавски парк, парк “Бет
Йосеф”, градинка пред жилищен блок “Никопол”
2. Проект №ГС4-ИП4.2: Обособяване на кътове за отдих в кварталите
Шишманова крепост и Руски паметник:
- кът за отдих кв. Шишманова крепост в имот с кад. идент. 57123.500.1150
- кът за отдих кв. Руски паметник в част от имот с кад. идент. 57123.500.822
3. Проект №ГС4-ИП4.3: Благоустрояване на елементи на градската среда:
- Благоустройство и осветление около Руски паметник
- Реконструкция на площад “Европа”
- Реконструкция на общинска тоалетна в Крайдунавски парк
- Благоустройство на чешма “Елия“ и прилежащото публично пространство

Стойност и финансиране: 1 771 604 лв/ОПРР; ПО 2; ИП 2/ТГС
Продължителност: 16 месеца
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ЦГЧ

ПРОЕКТ:Проект №ГС5-ИП5: Реконструкция, реставрация и
социализация на църквата „Св. св. Петър и Павел”
Описание на проекта:
Проектът включва църквата „Св. св. Петър и Павел” и прилежащото й пространство.
Мерки и дейности:
1. Реконструкция и реставрация на църквата
2. Мерки за благоустройство и осветление на прилежащите пространства
3. Осигуреност с информационни и указателни табели
Стойност и финансиране: 183 605 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.
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300m

Продължителност: 16 месеца

Църква
Св. Петър и Павел
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Към скална църква
“Св. Стефан”

Проект №ГС6-ИП6: Изграждане на достъп до скалната църква
„Св. Стефан”
Описание на проекта:
Проектът излиза извън рамките на града, но е с много голямо значение за
развитието на туристическата инфраструктура. Обхваща довеждащ път и
прилежащата към църквата територия.
Мерки и дейности:
1. Изграждане на път, водещ до църквата
2. Осигуряване на информационни, указателни табели и знаци
Стойност и финансиране: 989 212 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.
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Продължителност: 17 месеца

Към скалната църква
“Св. Стефан”
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“ПРОЕКТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ”
МЕКИ МЕРКИ:

МЕКИ МЕРКИ:

Проект № ИР4-ММ1: Създаване на икономическа стратегия за развитие на
общината, включваща маркетингова стратегия за развитие на туризма

Проект № СС7-MМ1: Създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП)

•
•

Стойност и финансиране - 103 035 лв/ОПДУ, Приоритетна ос 2, специфична цел
1/ ТГС България Румъния ПО 4
Продължителност - 17 месеца

Проект № И5-ММ 2: Създаване на Местна инициативна рибарска група (МИРГ)
•

Стойност и финансиране - 226 370 лв/ПМДР, Приоритетна ос 4; Мярка 4.1

•

Продължителност - 25 месеца

Проект № ИР6-ММ 3: Изпълнение на стратегията за ВОМР
•
•

Стойност и финансиране - 2 271 502 лв/ПМДР, Приоритетна ос 4; Мярка 4.2/
ПРСР
Продължителност - 33 месеца

Проект № ИР7-ММ 4: Трансграничен фестивал „Река Дунав – източник на
суровини и заетост” и организиране на събития, свързани с рибарските обичаи
и занаяти
•

Стойност и финансиране - 207 303 лв/ТГС България -Румъния ПО 2; СЦ 2.1.

•

Продължителност - 30 месеца

•

Стойност и финансиране - 211 237 лв/ОПРЧР; ПО 2; ИП 1

•

Продължителност - 30 месеца

Проект № СС8-ММ2: Активиране и включване в дълготрайна заетост на неактивни лица
до 29 г.
•

Стойност и финансиране - 152 492 лв/ОП РЧР; ПО1; ИП 4, Компонент 1

•

Продължителност - 24 месеца

Проект № СС9-ММ3: Технологично преоборудване за изграждане на модерна защитена
образователна среда в училището в град Никопол, базирана на съвременни ИКТ за
образованието
•

Стойност и финансиране - 223 929 лв/ОПНОИР; ПО 2; ИП 1

•

Продължителност - 16 месеца

Проект № СС10-ММ4: Насърчаване на творчеството, иновациите и предприемачеството
сред младите хора
•

Стойност и финансиране - 125 016 лв/ОПНОИР; ПО2; ИП 1

•

Продължителност - 26 месеца

Проект № СС11-ММ5: Създаване на социално предприятие за насърчаване на заетостта
•

Стойност и финансиране - 546 979 лв/ТГС България - Румъния, ПО 4; Специфична цел 4.1.

•

Продължителност - 32 месеца

Проект № СС12-ММ6: Въвеждане на е-управление за оптимизация на администрацията и
услугите за граждани в град Никопол

“ ПРОЕКТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА”
МЕКИ МЕРКИ:
Проект №ГС7-ММ1: Създаване на „Екоклуб Никопол”
•
•

Стойност и финансиране - 251 979 лв/ТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.
Продължителност - 22 месеца

Проект №ГС8-ММ2: Разработванена маркетингова стратегия за развитие на
пристанище Никопол
•

Стойност и финансиране - 120 053 лв/ТГС България-Румъния ПО 1; СЦ 1.1.

•

Продължителност - 15 месеца

Проект №ГС9-ММ3: Провеждане на археологически проучвания и възможности за
социализация
и
адаптация
на
Шишманово
кале
към
градската
структура
•

Стойност и финансиране - 468 466 лв/ТТГС България-Румъния ПО 2; СЦ 2.1.

•

Продължителност - 33 месеца

•

Стойност и финансиране - 97 540 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 3

•

Продължителност - 17 месеца

Проект № СС13-ММ7:
Никопол

Повишаване на компетенциите на общинска администрация

•

Стойност и финансиране - 97 540 лв/ОПДУ; ПО 2; СЦ 2

•

Продължителност - 15 месеца

Проект № СС14-ММ8: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие - междинна
оценка на ИПГВР на град Никопол
•

Стойност и финансиране - 97 540 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 2

•

Продължителност - 15 месеца

Проект № СС15-ММ9: Оценка на политиката за интегрирано градско развитие последваща оценка на ИПГВР на град Никопол
•

Стойност и финансиране - 125 016 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 2

•

Продължителност - 15 месеца

Проект № СС16-ММ10: Актуализация на ИПГВР на град Никопол
•

Стойност и финансиране - 83 802 лв/ОПДУ; ПО 1; СЦ 2

•

Продължителност - 15 месеца
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6.

БЮДЖЕТ И ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИПГВР

Финансовото осигуряване на плана за реализация на ИПГВР на град Никопол
предвижда включените в него проекти да бъдат основно финансирани от Структурните
и Кохезионния фонд на Европейския съюз (чрез оперативните програми в България:
ОПРР, ОПОС, ОПДУ, ПМДР, ОПРЧР, ОПНОИР и ТГС „България-Румъния”). Процентното
изражение на това финансиране е 77.98%. Съфинансирането от страна на общината е
3.93%, а това са изцяло собствени средства - 1.29%. Републиканският бюджет осигурява
10.26% от средствата, а националните програми 6.54%, като при необходимост ще се
търси финансиране и от частни инвеститори.
В ИПГВР не е предвидено прилагане на финансови инструменти, тъй като не са заложени
проекти за реализиране в областта на културната и спортна инфраструктура чрез ОПРР,
с изключение на проект за реновиране на Народно читалище „Напредък 1871”, като
инвестицията не попада в изискванията за прилагане на финансовите инструменти.
Таблица 36: Индикативен общ бюджет на ИПГВР на град Никопол по проектни групи
Финансови
ресурси по
проектни групи

Размер на инвестициите (в лв.)

Дял,%
9,59
17,0
73,3
100,00

100,00

Дарения
0
0
0
0

Други донори
0
0
0
0

Частни
инвеститори
0
0
0
0

Други
инвестиционни
фондове
0
0
0
0

Национални
програми
0
5 536 825
5 536 825
6,54%

Републикански
бюджет
702 907
989 178
7 001 032
8 693 117
10,26%

Изцяло
собствени
средства
0
0
1 096 038
1 096 038
1,29%

Собствени
средства за
съфинансиране
824 961
350 745
2 150 044
3 325 749
3,93%

Други средства
от СФ, КФ
6 592 288
7 592 894
51 856 095
66 041 277
77,98%

Общо за
проектната група
84 693 006

8 120 156

32

14 469 642
62 103 209

Общо

Брой проекти
9

Дял,%

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА
ГРУПА ПРОЕКТИ
„ИКОНОМИЧЕСКО
РАЗВИТИЕ“
(ИПГВР)
ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА
ГРУПА ПРОЕКТИ
„СОЦИАЛНА
СРЕДА“ (ИПГВР)
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При разработване на бюджета на ИПГВР са взети предвид възможностите на община
Никопол да съфинансира и да гарантира оборотното реализиране на проектите на
годишна база чрез различни инструменти като банкови заеми и финансиране от фонд
ФЛАГ. Община Никопол показва добри финансови показатели, като в рамките на 2012
г. е класирана на 114 място сред 264-те общини в страната, а съгласно данните на
Министерството на финансите за деветмесечието на 2013 г. по по-голямата част от
показателите е на предни места: „Размер на дълга като % от собствени приходи и
изравнена субсидия” – 4 място, „Просрочени задължения като % от собствени приходи
и изравнена субсидия” – 9 място; „Дял на капиталовите разходи в общите разходи” –
52 място; „Дял на собствени приходи от общите постъпления” – 42 място. По-лоши
са показателите на общината в следните категории: „Покритие на разходите за местни
дейности със собствени средства” – 132 място, и „Бюджетно салдо спрямо общите
постъпления” – 229 място.
Необходимият финансов ресурс за реализиране на предвидените общо 32 проекта в
рамките на ИПГВР на град Никопол е в размер на 84 693 006 лв. Най голям е делът на
средствата, необходими за реновирането на градската инфраструктура (73.33%), които
са в размер на 62 103 209 лв. Общата стойност на проектите, насочени към социална
инфраструктура, е в размер на 14 469 642 лв., което представлява 17.08% от общия
бюджет на ИПГВР, а средствата за икономическо развитие са в рамките на 8 120 156
лв. или 9.59%.
В рамките на бюджетната прогноза най-голям е делът на средствата, предвидени по
Оперативна програма „Околна среда” (55.44%), следван от Оперативна програма
„Региони в растеж” (29.17%), Националната програма за енергийна ефективност
(6.54%), Програмата за морско дело и рибарство (3.66%), Програмата „Трансгранично
сътрудничество България – Румъния” (3.64%) и програмите - ОПДУ (0.71%), ОП РЧР
(0.43%) и ОПНОИР (0.41%).
Таблица 37: Индикативен общ бюджет на ИПГВР на град Никопол по източници на финансиране
Източник на финансиране

Обща стойност, лв

Брой проекти

Дял, %

ОПРР

24 703 003

8

29,17%

ОПОС

46 952 422

2

55,44%

ТГС България-Румъния

3 085 164

8

3,64%

ОПДУ

604 472

6

0,71%

ОП РЧР

363 729

2

0,43%

ПМДР

3 098 446

3

3,66%

ОПНОИР

348 945

2

0,41%

Национална програма за
енергийна ефективност

5 536 825

1

6,54%

Общо

84 693 006

32

100,00%

Търсената финансова подкрепа от ОПРР е в размер на общо 24 703 003 лв., като
инвестицията, предвидена за социална инфраструктура и услуги, е общо 2 008 021 лв.
и е с дял от 8.13% по Приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 3, с което е спазено
изискването на Управляващия орган от минимум 5% от средствата да бъдат заделени
за този вид инфраструктура. За образователна инфраструктура са предвидени 1 939
698 лв. с дял 7.85% по Приоритетна ос 2, инвестиционен приоритет 4. Допълнително
по Приоритетна ос 4 са предвидени 1 470 454 лв. за подобряването на здравната
инфраструктура.
Предвидено е мерките, насочени към ремонт, реконструкция, обновяване и прилагане на
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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мерки за енергийна ефективност на обекти на публичната, образователната, социалната
и културна инфраструктура (Народно читалище „Напредък 1871”) да се финансират на
100% от ОПРР, а мерките за благоустройство на градската среда да се съфинансират от
страна на бенефициента в рамките на 15%. По отношение на обновяването на здравната
инфраструктура също е предвидено 15% съфинансиране от страна на община Никопол.
Таблица 38: Индикативен общ бюджет на ИПГВР на град Никопол с търсена инвестиция в рамките
на ОПРР

№

Проект

Източник на
финансиране

Проектна
готовност
(вид на
проекта)

Срок на
изпълнение
(календарни
месеци)

Процедури
по ЗОП
(брой и
вид)

Обща
стойност
на
проекта,
лв.

ОПРР; ПО2; ИП
2/ТГС БългарияРумъния;
Приоритетна ос
4: Специфична
цел 4.1

няма
изготвен
проект

21 месеца

открита
процедура

4,393,804

2

Проект № СС1ИП1: Саниране и
мерки за енергийна
ефективност на
обществени сгради

ОПРР; ПО 2;
ИП 1

няма
изготвен
проект

17 месеца

открита
процедура

1,753,554

3

Проект № СС2ИП2: Саниране и
мерки за енергийна
ефективност
на здравна
инфраструктура

ОПРР; ПО 4

няма
изготвен
проект

17 месеца

открита
процедура

1,470,454

4

Проект № СС3ИП3: Саниране и
мерки за енергийна
ефективност на
образователна
инфраструктура

ОПРР; ПО 2;
ИП 4

няма
изготвен
проект

15 месеца

открита
процедура

1,181,249

5

Проект № СС4ИП4: Обновяване и
благоустройство на
детските площадки
в детските градини
и доставка на
оборудване

ОПРР; ПО 2;
ИП 4

няма
изготвен
проект

15 месеца

открита
процедура

758,449

6

Проект № СС5ИП5: Саниране и
мерки за енергийна
ефективност
на културна
инфраструктура –
Народно читалище
„Напредък 1871“

ОПРР; ПО 2;
ИП 1

няма
изготвен
проект

18 месеца

открита
процедура

2,008,021

7

Проект №ГС3-ИП3:
Подобряване на
достъпността в
град Никопол чрез
реконструкция на
улици и стълби

ОПРР; ПО2; ИП2

няма
изготвен
проект

30 месеца

открита
процедура

11,365,868
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8

Проект №ГС4- ИП4:
Благоустройство
и
реконструкция
на
публични
пространства

ОПРР; ПО 2; ИП
2/ТГС

няма
изготвен
проект

16 месеца

открита
процедура

Общо за ОПРР

1,771,604

24,703,003

Предвиденото финансиране от Оперативна програма „Околна среда” за инженернотехническа инфраструктура е на обща стойност 46 952 422 лв. и е съобразена с разработения
Регионален генерален план за обособена територия на „Водоснабдяване и канализация”
ЕООД Плевен и заложеното в него процентно разпределение на финансирането между
Програмата, бенефициента и Републиканския бюджет. Потребността от интервенции в
областта на свлачищните процеси в град Никопол е изключително висока-192 млн. лв.,
но поради ограничения публичен ресурс са предвидени само финансови средства за
най-неотложните дейности. Предвижда се средствата за укрепване на свалищата да се
търсят също и от други източници като Програма „ТГС България-Румъния” и ПУДООС.
Таблица 39: Индикативен общ бюджет на ИПГВР на град Никопол с търсена инвестиция в рамките
на ОПОС
Срок на
изпълнение
(календарни
месеци)

Процедури
по ЗОП
(брой и
вид)

Обща
стойност
на
проекта,
лв.

№

Проект

Източник на
финансиране

Проектна
готовност
(вид на
проекта)

1

Проект № ГС1- ИП1:
Рехабилитация на
съществуваща и
изграждане на нова
ВиК инфраструктура
в град Никопол

ОПОС; ПО 1

наличие
идеен проект

48 месеца

открита
процедура

42,984,972

2

Проект №ГС2ИП2: Укрепване на
свлачища на ул.
„Осъм“ и ул. „Ген.
Криденер“

ОПОС; ПО 4/
ТГС България
- Румъния;
ПО 3; СЦ 3.1/
Национална
програма/
ПУДООС

няма изготвен
проект

23 месеца

открита
процедура

3,967,450

Общо за ОПОС

46,952,422

Финансирането от Програма „Трансгранично сътрудничество България-Румъния” е
насочено към съхраняване и опазване на околната среда, насърчаване на ресурсната
ефективност, устойчивата и качествена заетост и подкрепа за мобилността на работната
сила. Предвидените в плана меки мерки са бюджетирани при допускане на 85% грантово
финансиране от Структурните и Кохезионния фонд на ЕС, 3% съфинансиране от страна
на община Никопол и 12% финансиране от Републиканския бюджет на базата на модела,
прилаган за периода 2007-2013 г.
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Таблица 40: Индикативен общ бюджет на ИПГВР на град Никопол с търсена инвестиция в рамките
на ТГС България-Румъния
Проектна
готовност
(вид на
проекта)

Срок на
изпълнение
(календарни
месеци)

Процедури по
ЗОП (брой и
вид)

Обща
стойност
на проекта,
лв.

1

Проект №
ИР2-ИП2:
Изграждане на
туристическа
инфраструктура
на град Никопол

ОПРР; ПО2;
ИП 2/ТГС
БългарияРумъния; ПО 4:
СЦ 4.1

има изготвен
проект

29 месеца

открита
процедура

317,567

2

Проект №
ИР7-МM 4:
Трансграничен
фестивал
„Река Дунав
– източник
на суровини
и заетост“ и
организиране
на събития,
свързани с
рибарските
обичаи и
занаяти

ТГС България
-Румъния ПО 2;
СЦ 2.1.

няма
изготвен
проект

30 месеца

открита
процедура

207,303

3

Проект
№ГС5-ИП5:
Реконструкция,
реставрация и
социализация
на църквата
„Св. св. Петър и
Павел”

ТГС България
-Румъния ПО 2;
СЦ 2.1.

няма
изготвен
проект

16 месеца

открита
процедура

183,605

4

Проект
№ГС6- ИП6:
Изграждане
на достъп до
скалната църква
„Св. Стефан”

ТГС България
-Румъния ПО 2;
СЦ 2.1.

няма
изготвен
проект

17 месеца

открита
процедура

989,212

5

Проект №ГС7МM1: Създаване
на „Екоклуб
Никопол“

ТГС България
-Румъния ПО 2;
СЦ 2.1.

няма
изготвен
проект

22 месеца

договаряне с
покана

251,979

6

Проект
№ГС8-МM2:
Разработванена
маркетингова
стратегия за
развитие на
пристанище
Никопол

ТГС България
-Румъния ПО 1;
СЦ 1.1.

няма
изготвен
проект

15 месеца

договаряне с
покана

120,053

№
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7

Проект
№ГС9-МM3:
Провеждане на
археологически
проучвания и
възможности за
социализация
и адаптация
на Шишманово
кале към
градската
структура

ТГС България
-Румъния ПО 2;
СЦ 2.1.

няма
изготвен
проект

8

Проект №
СС11 -- МM5:
Създаване
на социално
предприятие за
насърчаване на
заетостта

ТГС България
- Румъния, ПО
4; Специфична
цел 4.1.

няма
изготвен
проект

33 месеца

открита
процедура и
договаряне с
покана

468,466

32 месеца

договаряне с
покана

546,979

Общо за ТГС България-Румъния

3,085,164

Проектите, предвидени за финансирането от Оперативна програма „Наука и образование
за интелигентен растеж” (ОПНОИР), са насочени към технологично преоборудване за
изграждане на модерна защитена образователна среда в училището в град Никопол,
базирана на съвременни ИКТ за образованието и насърчаване на творчеството,
иновациите и предприемачеството сред младите хора, като предвижданите меки мерки
са бюджетирани при допускане на 100% грантово финансиране.
Финансирането от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР)
е насочено към създаване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и активиране и
включване в дълготрайна заетост на неактивни лица до 29 г., като предвижданите меки
мерки са бюджетирани при допускане на 100% грантово финансиране.
Дейностите, предвидени за финансирането от Оперативна програма „Добро управление”
(ОПДУ), са насочени към подобряване на административно обслужване, въвеждане на
е-управление и ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското
общество и бизнеса, като предвижданите меки мерки са бюджетирани при допускане на
100% грантово финансиране.
Проектите, предвидени за финансиране от Програмата за морско дело и рибарство
(ПМДР), са насочени към развитие на рибарската дейност, създаване на местна
инициативна рибарска група и изпълнение на стратегия за ВОМР, като се предвижда
интервенцията да е съвместно със съседни общини. Бюджетите на проектите са
съобразени с изискванията на програмата за съответните приоритети и мерки, като за
инженерно-техническа инфраструктура е предвидено 25% съфинансиране от страна на
бенефициента, а за меките мерки в областта на насърчаване на заетостта и воденото от
общността местно развитие е заложено 100% грантово финансиране.
Предвиденият проект за саниране на многофамилна жилищна сграда „Никопол“ по
Националната програма за енергийна ефективност е заложен при допускане на 100%
грантово финансиране.
При изчисляване на прогнозните стойности на проектните предложения са използвани
следните допускания:
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Разходът за изготвяне на формуляр за кандидатстване е заложен в размер на 5
000 лв.;



Разходите за разработване на тръжни документации и за извършване на
процедури по ЗОП са заложени с индикативна стойност в размер на 10 000 лв.
за инфраструктурни проекти и в размер на 8 000 лв. за меки проекти;



Разходът за енергиен одит е изчислен на стойност 1.00 лв. по РЗП на обектите,
за които са предвидени мерки за саниране и енергийна ефективност;



Разходът за изготвяне на технически паспорт е изчислен по 1.50 лв. по РЗП
на обектите на интервенция, за които е необходимо издаването на технически
паспорт;



Разходите за изготвяне на работни/технически проекти са със стойност до 3.5 %
от строителните и монтажните работи, включени в проектите;



Разходът за разработване на ПУСО (план за управление на строителните
отпадъци) е заложен с индикативна стойност в размер на 3 000 лв.;



Заложени са непредвидени разходи за СМР в размер до 8%;



Разходите за строителен надзор са със стойност до 1.50% от стойността на
строителните и монтажните работи;



Разходите за строителен и авторски надзор са със стойност до 2.00% от
стойността на строителните и монтажните работи;



Разходите за информация и публичност са заложени като 0,5% от стойността
на преките допустими разходи за инфраструктурни проекти и до 5% за меки
проекти;



Разходите за управление и контрол на проектите са заложени до 2% от стойността
на преките допустими разходи за инфраструктурни проекти и до 10% за меки
проекти;



Разходите за извършване на одит на проектите са до 1% от стойността на целия
проект.
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7.
ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО
УЧАСТИЕ
7.1

Заинтересовани страни и целеви групи

Идентифицирането на заинтересовани страни е една от първите стъпки при изготвянето
на ИПГВР. Ангажирането на целеви групи, заинтересовани страни, инвеститори,
партньори е от особено значение както за изработването на плана, така и за неговата
последваща реализация. Целта на тази дейност е в плана да бъдат отчетени нуждите и
очакванията на местната общност.
Целеви групи и потенциални заинтересовани страни при изработването и последващата
реализация на ИПГВР на град Никопол са:


Постоянните жителите на града;



Временно пребиваващи в града – учащи, туристи и др.;



Местната власт в лицето на общинска администрация и общински съвет;



Представителите на бизнеса – фирми, предприятия, малък и среден бизнес,
ресторантьори, хотелиери и др.;



Представители на гражданския сектор – неправителствени организации,
настоятелства, центрове, местни организации, сдружения, фондации, клубове
и др.



Представители на държавни институции (МРРБ, областна управа, областно ВиК
и др.).

С помощта на местната администрация е изготвен списък с конкретни заинтересовани
страни от общинската администрация, бизнеса и неправителствения сектор (Таблица
41). За град от мащабите на Никопол числеността на заинтересованите страни не е
особено висока поради малкия брой икономически субекти (в икономиката на града
липсват структуроопределящи предприятия, в резултат на което безработицата достига
нива от 43%) и много слабо развития неправителствен сектор. Въпреки това значителна
част от посочените лица са активни участници в дейности, подпомагащи икономическото
или социално развитие на общината, което е много важно за последващото реализиране
на плана.
Основно са използвани методи за комуникация и обратна връзка както в писмена
(анкети, въпросници), така и в устна форма (отделни срещи, обществени обсъждания,
фокус групи). Контактът се осъществява посредством електронна поща и лично
предадени покани, когато е възможно. Освен формалните методи за включване на
заинтересованите страни са проведени и редица неформални срещи и обсъждания на
конкретни проблеми. В част Публичност са описани подробно методите за включване на
заинтересованите страни в процеса на изготвяне на ИПГВР.
С помощта на проведените обществени обсъждания и фокус групи екипът ни успя да
получи информация за очакванията и нуждите на целевите групи и заинтересованите
страни. Откроиха се най-неотложните проблеми за решаване по мнение на присъстващите,
които се препокриха в голяма степен с направените от екипа заключения. Особено
важна беше оценката на участниците във фокус групите, благодарение на която бяха
приоритизирани най-важните проектни предложения за реализация.
Въпреки ниската активност на идентифицираните заинтересовани страни в процеса на
вземане на решения при изработване на ИПГВР, ангажираността от малкото участници
беше на високо ниво. Това до голяма степен очерта възможните целеви групи, които е
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най-вероятно да бъдат включени в реализацията и наблюдението на план и да участват
в предложената структура за управление на реализацията на ИПГВР (т.8.2 Изготвяне на
индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР).
Таблица 41: Списък с идентифицирани заинтересовани страни (Източник: община Никопол)
Наименование на институцията

Име и фамилия на
представляващия

Директор на дирекция „Устройство на територията”

Светозар Трифонов

Директор на дирекция „Финансово-счетоводни дейности”

Стефан Стефанов

Директор на дирекция „Административно обслужване и правни
дейности”

Анелия Димитрова

Началник сектор „Приходи”

Александър Александров

Главен експерт „Екология, земеделие и гори”

Таня Петкова

Секретар на общината

Ферузан Атилова

Финансов контрольор

Георги Найденов

Старши инспектор – строителен контрол

Инж. Георги Конов

Главен специалист „Кадастър и Регулация”

Кръстина Петрова

Главен специалист „Кадастър и Регулация”

Лилия Божинова

Главен експерт „Образование и култура”

Калинка Кирилова

Главен експерт „Здравеопазване, социални дейности и трудова
заетост”

Цветослава Драгомирова Линкова

Младши специалист „Икономически Дейности”

Даниела Русанова

Главен специалист „Човешки ресурси”

Емка Лицова

Заместник кмет

Ахмед Ахмедов

Заместник кмет

Любомир Мачев

СОУ „Христо Ботев“

Анита Стефанова

ЦДГ 1 – Щастливо детство

Нина Линкова

ЦДГ 2 – Радост

Райме Ахмедова

ЦДГ 3 – Радост

Раля Бебенова

Бюро по труда

Надка Божинова

Социално подпомагане

Мая Пенкова

Хотел „Голд“

Сали Бинбашиев

Бистро „Парадайз“

Гюнайдън Беширов

Райнонна потребителна кооперация „НАРКООП“ – хранителен
магазин

Атанас Николов

Иван Иванов-Васко – хранителен магазин

Иван Иванов

„ДЖОЙ“ – Георги Георгиев – хранителен магазин

Георги Георгиев

„Вилзиа“ – Людмила Антонова - магазин строителни материали

Людмила Антонов

„ВАГ“ – Веско Ангелов – кабелна, интернет и магазин

Веско Ангелов

Тодоринка Христакева – „ЕЛВИ“ – хранителен магазин

Тодоринка Христакева
Зюраб Зюрабов
Венцислав Гавазов

„ЕЛЕЗАР“ – Лазар Караджов -строителни материали

Лазар Караджов

„АНИ“ – Теодора Йорданчева – заведение за хранене

Теодора Йорданчева

ЕТ „Огнян Петков” - шивашка фирма

Огнян Петков

„Дунав Никопол“ – дърводелски услуги

Ивелин Савов

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

144

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПУБЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ

„ОМЕГА 98“ – Зюраб Зюрабов – рибна борса
„ДУНАВ-53 „– Венцислав Гавазов – заведение за хранене

ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

„ЧАЙКА“ – шивашка фирма

Аркадий Иванов

„ДИОНИСИЙ“ – производство на вино

Красимир Кръстев

„ВИЛИ“ – Виолета Андреева - топливо

Виолета Андреева

„ВАЛ – ЕЛЕКТРОНИКС“

Валери Бързев

„Паунка Иванова“ - оптика

Паунка Владова

„ФИЛИЗ“ – Филиз Хасанова – фризьорски салон

Филиз Хасанова

„ЕЛИТ“ – Маргарита Андреева – павилион, нон стоп

Маргарита Андреева

ЕТ „Рени 62”

Ремзие Дандинова

„ГЕОРГИ ВЪЛЧЕВ“

Георги Вълчев

„ПЕРЛА-33“-Айше Салиева

Айше Салиева

„ДАНИ 94“ – Димитър Митев – автобусни превози

Димитър Митев

Банка „ДСК“ ЕАД

Ваня Захариева

„Пощенска банка“

Светла Бързева

„Инвестбанк“ АД

Мирослава Илиева

Народно читалище „Напредък 1871”

Николинка Христова

Пенсионерски клуб Никопол*
Общински детски комплекс - Никопол

Вилиян Великов

Фондация за околна среда и земеделие

Албена Симеонова

Ловна дружинка Никопол

Людмил Георгиев

Природен парк Персина*
Никополски младежи*
Клуб по водни спортове Никопол*
Регионално сдружение за управление на отпадъците – Чисти
дунавски общини*
Местна инициативна група Никопол – Белене*
Забележка: * Не можа да се установи контакт

7.2

Публичност

Принципите на публичност и прозрачност са заложени във всеки европейски
стратегически документ и тяхното прилагане е важно условие за постигане на
изискванията към българските планове и програми. Тези принципи са заложени и в
българското законодателство (Закон за регионално развитие и Закон за достъп до
обществена информация) и тяхното прилагане е задължително за планове с обществено
значение, какъвто е ИПГВР.
Главната цел на прилагането на тези принципи е не просто изпълнение на определени
изисквания за отчитане на публични дейности пред обществеността, а постигане на
реален опит за въвличане на колкото е възможно по-голям кръг от заинтересовани
страни в процеса на планиране и последваща реализация.
Използвайки различни познати на обществеността методи и похвати за осигуряване на
публичност, екипът на ИПГВР Никопол се опита да постигне максимална прозрачност по
отношение на процеса на изработване на проекта. Всеки завършен доклад е публикуван
своевременно на уеб сайта на общината. Предварително се публикуваха съобщения за
провеждането на срещи, обсъждания, фокус групи и други дейности по изработване на
плана.
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Постигането на максимална публичност и прозрачност е предизвикателна задача при
изготвянето на всеки подобен план. Слабостите при нашата работа бяха свързани с
невъзможността да привлечем повече заинтересовани страни по време на обществените
обсъждания и фокус групите, въпреки положените усилия. Осъзнавайки предимството
да се работи на място, екипът ни проведе няколко по-дълги посещения, които бяха
ключови за опознаване не само на пространствените характеристики на града, но и на
неговото население и специфична местна култура и особености.
Методи за осигуряване на публичност и прозрачност
Методите за осигуряване на публичност и прозрачност са описани подробно по-долу и
включват най-общо следните подходи:


Информационно обезпечаване за развитието на плана - прессъобщения в
сайта на общината; предоставяне на изготвените материали и доклади на
интернет страницата на общината;



Лични покани към идентифицираните заинтересовани страни за включване
в срещи и обсъждания;



Структурирани и полуструктурирани интервюта и анкетни карти;



Обществени обсъждания и фокус групи.

Представяне на проекта
На 10.04.2014 г. от кмета Емил Бебенов е представен спечеленият проект Интегриран
план за градско възстановяване и развитие. Пред присъстващите са разяснени същността
и целите на плана, екипа и времето за неговото изготвяне.
Встъпителна работна среща на екипа за изпълнение на ИПГВР беше проведена на
17.07.2014 г. На нея присъстваха заместник кметовете на общината, експерти и
представители на ДЗЗД „Никопол 2020“. Целта на срещата беше да се представи екипът
за изпълнение на плана, да се координира работния процес между него и общинската
администрация и да се обсъди методиката на разработване на плана. Накратко бяха
представени същността на проекта, план-графика и необходимата информация, която
трябва да се предостави от страна на общината за изготвяне на ИПГВР. За осигуряване на
публичността на проекта бяха предложени възможностите за изготвяне на самостоятелен
сайт или да се ползва този на общината. След разисквания на положителните и
отрицателните страни на двете възможности беше взето решение да се използва сайта
на общината за осигуряване на публичността на проекта.
Също така бяха дискутирани различни въпроси за същността на плана, приоритетни
области за финансиране през настоящия програмен период и водещите за града и
общината проекти.
Провеждане на срещи с представители на общинската администрация

За целта бяха проведени разговори с представители от общината чрез предварително
подготвени въпроси по следните теми: икономика; околна среда; градоустройство;
културно наследство; инфраструктура; социална сфера; туризъм; транспорт;
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трансгранично сътрудничество.
В резултат на тези срещи се събра голямо количество информация, необходимо за
изготвяне на анализа и идентифицирането на проектните възможности.
Провеждане на анкетни проучвания
Анкетните проучвания са традиционен метод за установяване на нагласите на местното
население. За целта бяха разработени три въпросника, насочени към представителите
на гражданите, бизнеса и неправителствения сектор.
Анкетното проучване беше реализирано по няколко начина: интервюиращи на място в
града, публикуване на страницата на общината и изпращане на електронните пощи на
заинтересовани страни по предварително изготвен списък.

Първата и последната група въпроси във всяка анкетна карта дават информация за
респондента. В Блок II респондентът трябва да оцени отделни компоненти като околна
среда, публични пространства, мобилност, здравеопазване, образование, улици,
сгради, техническа инфраструктура, култура, социални услуги, икономика, туристическа
инфраструктура, състояние на квартала/улицата на респондента. Въпросите от
Блокове III и IV имат за цел да установят мнението на респондентите по отношение
на предизвикателствата и потенциалите за развитие на града. Предпоследната група
въпроси е обвързана с пространственото изследване на публичния живот и публичните
пространства и има за цел да установи кои са най-важните места за никополчани и
какво биха искали да се промени в публичните пространства.
От гражданите бяха събрани 58 анкетни карти, като 80% от анкетираните са постоянни
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жители на града. Всички резултати са представени подробно в Приложение 3 Анкетни
проучвания.
Половината от запитаните са оценили качеството на живот в Никопол като влошаващо
се през последните години, а около 20% - като много ниско. Тази негативна картина е
предимно резултат от високата безработица, ниските доходи и пенсии и обезлюдяването
на общината, които са посочени от анкетираните като най-значимите проблеми в
общината.

Фигура 33. Оценка на качеството на живот в град Никопол

Фигура 34. Основни проблеми в град Никопол

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
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Обвързани с посочените проблеми са приоритетите, избрани с най-голяма значимост. За
по-голямата част от населението справянето с безработицата би могло да се подпомогне
със стимулиране развитието на туризма и осигуряване на по-добри възможности за
професионална реализация. Със сравнително висок процент са посочени социализирането
на културното наследство и повишаване качеството на образованието.
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Фигура 35. Основни приоритети за развитие на града

Обществени обсъждания
Обществено обсъждане на проекта за ИПГВР на град Никопол се проведе на 30.10.2014
г. от 16:00 ч. в заседателната зала на община Никопол. Две седмици по-рано беше
публикувано официално уведомление в сайта на общината. На обсъждането присъстваха
жители на град Никопол, сред които и представители на общинската администрация,
образователни институции и читалище „Напредък 1871“. На обсъждането беше
представен целият процес на изготвяне на ИПГВР Никопол и приложената при
пространствения анализ на града методология. Обсъдиха се резултатите от анализа и
избраната визия за развитие на града. Екипът за изготвянето на плана направи опит
да събере по-голям брой хора чрез лични покани по време на теренните изследвания
и официални писмени покани към заинтересовани срани, но до голяма степен липсата
на изградена инициативност и култура по отношение на подобен тип обществени
обсъждания беше решаваща за неголемия брой участници. Най-трудно и неуспешно се
оказа активизирането и включването на представители от бизнеса, въпреки отправените
лични покани.
Второ заключително обществено обсъждане се проведе на 26.02.2015 г. в заседателната
зала на община Никопол. Две седмици по-рано беше публикувано официално уведомление
в сайта на общината и бяха предоставени предварително материалите с проектните
предложения. На обсъждането присъстваха жители на град Никопол, сред които
представители на общинската администрация и образователни институции. Участието
отново не беше особено високо, но от друга страна се прояви постоянство в интереса
към проекта от страна на определени заинтересовани страни. Екипът за изработване
на ИПГВР представи финалните дейности от плана, сред които стратегическата част
с водещите приоритети и цели за развитие, проектните предложения по отделните
направления със съответните бюджет, възможности за финансиране и период на
реализация, управленската структура за реализация на плана и индикаторите за
неговата оценка и наблюдение. Бяха дискутирани въпроси, свързани с възможностите
на оперативните програми, възможни ограничения и алтернативи за финансиране
при някои проекти. Беше представена и уеб платформа на базата на ГИС базирани
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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приложения с обща информация за избраните проекти за реализация, описана по-долу.

Провеждане на фокус групи
На 10.12.2014 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на община Никопол беше проведено
обсъждане на проектните идеи, организирано под формата на фокус групи. Участниците
включваха представители на общинската администрация и неправителствени
организации (читалището, училището и детските градини). Те бяха смесени в две фокус
групи от по 8 и 9 човека, представители на общинската администрация и гражданския
сектор. Въпреки личните покани, отправени към представителите на бизнеса, те не се
отзоваха.
В началото на срещата отново бяха представени основните обобщени резултати от
анализа и най-важните стратегически цели, разработени във втората част на плана.
След това, в продължение на около час, се обсъждаха проектни идеи в три направления
– икономическо развитие, социална сфера и околна/градска среда, които бяха съставени
след подробния целеви и
проблемен анализ, проведеното теренно изследване
на публичните пространства и публичния живот и на резултатите от проведеното
обществено обсъждане. Всеки от участниците трябваше самостоятелно да даде оценка
по приоритетност на най-важните проекти. По този начин се открои и готовността на
част от заинтересованите страни за участие в определени проекти.

Публичност при реализирането на плана
Осигуряването на публичност и прозрачност трябва да продължи и след изработването
на ИПГВР. Това е много важно за въвличането на местното население в процеса на
планиране и реализиране на проектите. Непрекъснатата и навременна комуникация
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

150

ИЗПОЛЗВАНИ МЕТОДИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ПУБЛИЧНОСТ И ОБЩЕСТВЕНО УЧАСТИЕ

Оценките от фокус групите бяха добавени към експертните оценки на екипа (по
отношение на възможността за финансиране, проектната готовност и обхват на проекта)
и се откроиха проектите с най-голяма важност за следващите седем години.
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с граждани и заинтересованите страни помага за засилване на общностно чувство,
ангажираност и заинтересованост към развитието на града.
При реализирането на плана е необходимо е да се продължат следните дейности:


Публикуване в сайта на общината и в местния вестник на новини,
информация и запитвания до обществеността по отношение на развитието
на проектите;



Активно ангажиране на заинтересованите страни в процеса на управление
на ИПГВР и провеждане на периодични срещи.

ГИС платформа на проектите
За осигуряване на по-добра информираност на целевите групи и заинтересовани
страни е разработена уеб платформа на базата на ГИС базирани приложения (https://
www.google.com/maps/d/edit?mid=zpYIu0rG7Rrk.kwyHSO8dd_4Y),
която
представя
обща информация на избраните проекти за реализация – местоположение, описание,
стойност, възможност за финансиране, период на изпълнение.
Таблица 42: График на проведените събития при изготвяне на ИПГВР
ДАТА

СЪБИТИЕ

УЧАСТНИЦИ

МЯСТО НА
ПРОВЕЖДАНЕ

10.04.2014 г.

Пресконференция по повод
стартирането на ИПГВР
Никопол

Общинска администрация,
заинтересовани страни

Заседателна зала
на община Никопол

17.07.2014 г.

Встъпителна среща

Общинска администрация,
представители на ДЗЗД
„Никопол 2020“

Зала в сградата на
община Никопол

20-21.08.2014 г.

Срещи с експерти от
община Никопол

Екип за изготвяне на ИПГВР
и експерти от общинската
администрация

Сградата на
община Никопол

22.08.-29.10.2014г.

Провеждане на анкетни
проучвания

Екип за изготвяне на ИПГВР,
граждани на гр. Никопол,
заинтересовани страни

Град Никопол

22.08-23.08.2014 г.

Изследване на публичния
живот и публичните
пространства

Екип за изготвяне на ИПГВР

Град Никопол

30.10.2014 г.

Обществено обсъждане

10.12.2014 г.

Организиране на фокус
групи за избор на проекти

26.02.2015 г.

Обществено обсъждане

Граждани, общинска
администрация, екип за
изготвяне на ИПГВР
Заинтересовани страни общинска администрация
и представители на
гражданския сектор; екип за
изпълнение на ИПГВР
Граждани, общинска
администрация, екип за
изготвяне на ИПГВР

Заседателна зала
на община Никопол
Заседателна зала
на община Никопол
Заседателна зала
на община Никопол
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8.

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА И ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
8.1

Управленска структура на ИПГВР

Създаването на добра управленската структура на ИПГВР е необходимо условие за
успешната реализация на плана. Чрез нея се цели по-качественото и ефективно
изпълнение на заложените в плана цели и приоритети. Още в етапа на изработване
на ИПГВР е необходимо да се преценят възможностите за управление на плана, да
се определи най-подходящата управленска структура и да се очертаят задачите на
отделните участници в нея.
Цели на управленската структура са:


Създаване на условия за предприемане на административно-управленски
решения за постигане целите на ИПГВР;



Осигуряване на механизми за изпълнение на заложените приоритети и проекти
в ИПГВР;



Създаване на партньорства за ефективно и ефикасно изпълнение на плана.

Модели за организационна структура на управлението на ИПГВР
Има различни подходи за прилагане на управленски структури за реализация и контрол.
За подобен тип планове като ИПГВР съществуват определени модели, които са доказали
ефективността си в различни градове.
Най-често срещаните и предлагани възможни форми (варианти) на организационни
структури за управление на ИПГВР, базирани на чуждия опит и приложимостта в
българските условия, са следните:


Първи вариант: използване на възможностите на съществуваща дирекция в
общинската администрация;



Втори вариант: създаване на ново звено (отдел, дирекция) в общинската
администрация;



Трети вариант: създаване на „пулсиращ“ екип от експерти от различни структурни
звена на общинската администрация (без обособяване на отделно управленско
звено в общинската администрация).

Вариант 1. Използване на възможностите на съществуваща дирекция в
общинската администрация
Първият вариант на възможна организационна структура осигурява оперативното
изпълнение на плана с минимални промени в административната структура (и минимално
увеличаване на щатните служители). При този вариант в пълна степен се използва
административният капацитет на общинската администрация, която има съответния опит
в подготовката на проекти и тяхното последващо изпълнение. Този възможен вариант е
с висока вероятност на приложимост от гледна точка на действащото законодателство в
страната - Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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Недостатък на този вариант се дължи на липсата на звено в съществуващата
организационна структура на общинската администрация на община Никопол, което да
включва различни експерти и да е така организирано, че да е в състояние да поеме
изцяло управлението на ИПГВР и свързаните с това отговорности. Тези затруднения
са по-големи при по-голям брой инвестиционни проекти, включени в ИПВГР и поограничени при по-малък брой проекти.
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Вариант 2. Създаване на ново звено (отдел, дирекция) в общинската
администрация
При втория вариант на възможна организационна структура се създава целева
организационна структура, която най-често бива наречена Звено за оперативно
управление на реализацията на ИПГВР. Такова звено може да е дирекция в структурата
на общинската администрация с условно наименование „ИПГВР“. Предизвикателството
за прилагането на този модел се дължи на ограниченията на общинския бюджет и
необходимостта да се преструктурират съществуващите щатни бройки в останалите
дирекции на общинската администрация с цел обособяване на новото структурно звено.
Предимствата на този вариант са в няколко посоки:


Поемане на отговорности за ефективното управление на изпълнението на ИПГВР
от едно целево структурно звено;



По-ефективни контакти и взаимоотношения на целевото звено с общинското
ръководство – общински съвет и администрация;



По-добри възможности за координация с другите структури на специализираната
общинска администрация, които имат косвено отношение към реализацията на
ИПГВР;



Този вариант е подходящ за мандатите 2015-2019 г. и за първата година от
мандата 2019- 2023 г.

Вариант 3. Създаване на „пулсиращ“ екип от експерти от различни структурни
звена на общинската администрация
При този трети вариант се създава временен „пулсиращ“ екип от експерти от различните
дирекции на общинската администрация (без обособяване на отделно управленско
звено), които имат отношение към всички управленски действия по реализацията на
ИПГВР. Със заповед на Кмета, този екип ще изпълнява всички функции по изпълнението
на ИПГВР през мандата 2015-2019 г., при положение че се запази или частично се
модифицира сега действащата организационна структура на общинската администрация.
Препоръчителен вариант за управленска структура на ИПГВР на град Никопол
Изборът на модел за управление на реализацията на ИПГВР на град Никопол се
осъществява от общинския съвет. Той се базира на предложение на Кмета на общината.
Именно затова е предложен един конкретен модел, но представяме и други варианти за
алтернативен избор.
За реализацията и прилагането на ИПГВР на град Никопол е предложен следният модел
на управленска структура:


Екип за оперативно управление на ИПГВР, съставен от експерти от дирекции
на общинската администрация;



Работни групи по отделните тематични направление на проектите за
консултиране и контрол на изпълнението на ИПГВР;



Звено за контрол на изпълнението на ИПГВР.

Предложено е създаването на Оперативен/Управленски екип, съставен от експерти
от следните основни дирекции:


Дирекция „Устройство на територията“;



Дирекция „Икономически дейности“;



Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“;
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Дирекция „Социални дейности и трудова заетост“;



Дирекция „Проекти и програми на ЕС“;



Дирекция „Административно обслужване и правни дейности”.

Общинска администрация

Експерт “Устройство на
територията”
Експерт “Икономически
дейности”
Експерт
“Финансово-счетоводни
дейности”
Експерт “Социални
дейности и трудова
заетост”
Експерт “Проекти и
програми на ЕС”
Експерт
“Административно
обслужване и правни
дейности”

РАБОТНА ГРУПА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
Фондация за околна среда и земеделие
МИГ, МИРГ (представители)
Хотел, ресторанти, магазини
Рибна борса
ПП Персина

РАБОТНА ГРУПА СОЦИАЛНА СРЕДА
Училищно настоятелство
НЧ “Напредък 1871”
Пенсионерски клуб
Общински детски комплекс
Спортни клубове

РАБОТНА ГРУПА ГРАДСКА СРЕДА
НЧ “Напредък 1871”
Хотел, ресторанти
Жилищна асициация
Клуб по водни спортове
РС Чисти дунавски общини (предствител на
Никопол)

бизнес, неправителствен сектор, граждани

ОПЕРАТИВЕН ЕКИП

КОНТРОЛНО ЗВЕНО
Заместник кмет + общински съветници + финансов контрольор
Фигура 36. Структура на управление на ИПГВР на град Никопол
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Дирекция „Устройство на територията“ и дирекция „Икономически дейности” , както
и дирекциите „Финансово счетоводни дейности” и „Административно обслужване и
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с Устройствения правилник за работата на общинската администрация. Отделните
дирекции имат отговорности към цялостната устройствена политика на територията на
общината, надхвърляща рамките на ИПГВР.
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Повечето от тези експерти бяха активно въвлечени в процеса на разработката на плана
и са добре запознати с него. Тази приемственост ще бъде предимство за успешното му
прилагане и управление.
Включването на експерти от повече отдели е особено важно, тъй като самите проекти,
заложени в ИПГВР, засягат различни области. По този начин се постига синергия и
интегрираност не само в плана, но и в управленската структура.
За да се предотврати натоварване с работни дейности на експерти в Управленския
екип, е важно да се извършат съответните проемени в Устройствения правилник на
дейността на общинската администрация и да се допълнят функциите на управленско
звено и съответните експерти в него, да се съобразят с тяхната натовареност и при
необходимост да се пренасочат към други дирекции или експерти.
Основните задачи на Оперативния екип са:


Подготовка на процедури и документация за реализиране на отделните проекти;



Съблюдаване на процедурите за избор на екип;



Спазване на логичната обвързаност и последователност за реализиране на
проектите (съобразено с изискванията и сроковете на оперативните програми и
други финансови инструменти);



Мониторинг на реализираните проекти и подготвяне на отчети;



Провеждане на срещи с работните групи;



Осигуряване на публичност и прозрачност за реализацията на проектите.

От особена важност е включването на гражданския сектор и бизнеса в реализацията,
наблюдението и контрола на плана. Предлага се да се сформират три работни групи,
съответно насочени към трите групи проекти – икономическо развитие, социална и
градска среда. Целта е в тях да се включат хора, които имат отношение към съответните
групи проекти. Имайки предвид слабото участие на бизнеса при изработването на
плана, се очаква работната група Икономическо развитие да бъде най-предизвикателна
за сформиране. Работните групи ще провеждат периодично срещи с оперативния екип
за обсъждане на проектите и съблюдаване на тяхното изпълнение. Техните задачи са
свързани с:


Подробно запознаване с ИПГВР и заложените проекти;



Участие в срещите с Оперативния екип;



Участие в реализация на проекти (при възможност);



Осъществяване на мониторинг и контрол по реализацията на проектите.

Контролът върху цялостния процес на изпълнение и прилагане на плана ще се
осъществява от общинско контролно звено, съставено от заместник кмет, представител
на общинския съвет, главен архитект и финансов контрольор. Всяка година те ще
контролират реализирането на проектите спрямо заложения график и спрямо качеството
на изпълнение. Техните основни задачи са свързани с:


Осъществяване на контрол върху дейността на оперативния екип;



Координация с общинския съвет, предоставяне на информация за изпълнението
на ИПГВР, предложения за решения на общинския съвет и др.



Координацията с УО на Оперативните програми, от които се финансират
отделните проекти;



Координация по реализацията на ИПГВР с другите планови документи на
общината със стратегически характер – ОПР, ОУПО и ОУП.
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На основата на всички изброени съображения и направените предложения може да се
формулират следните заключения:


Основните ангажименти по реализацията на ИПГВР през следващия седемгодишен
период ще има основно общинската администрация. Тя има опит в подобен тип
дейности, тъй като е инициатор и бенефициент на редица мащабни проекти,
финансирани по различни програми и други донорски фондове. Общинската
администрация има и не малък опит в партньорството със заинтересовани
страни – бизнес, НПО и др.;



В съответствие с изискванията за приемственост, приетият модел за управление
на реализацията на ИПГВР на град Никопол (със съответната организационноуправленска структура) следва да бъде реализиран в следващия мандат на
местните органи за самоуправление (в периода 2015-2019 г. и в първата година
на мандата 2019-2023 г.).
8.2

Индикатори за наблюдение и оценка на ИПГВР

Индикаторите за наблюдение на ИПГВР са неизменна част от изпълнението на подобен
вид стратегически документи. Тяхната роля е да измерят количествено и качествено
заложените проекти и да отчитат въздействието и промените върху средата спрямо
заложените приоритети и цели на плана.
Предложените индикатори спазват изискванията на Методическите насоки за
изработване и прилагане на ИПГВР и са разделени в три основни групи:


Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват
положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване
качеството на живот. В тази група са включени предимно индикатори, измерими
в определено количество (брой, %, км и др.), като например: подобрени
инфраструктурни елементи – улици, тротоари, паркинги, обновени сгради,
увеличен брой ползватели на определени услуги и пространства, повишено
качество на публичната и работната физическа среда, подобрена достъпност,
увеличени зелени площи и благоустроени публични площи, увеличаване на
заетостта, брой работни места, увеличен брой на икономическите субекти,
икономисана топлинна и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за
енергийна ефективност, изградени обекти на туристическата инфраструктура,
реконструирани обекти на културното наследство.

За измеримост на резултатите и на постигнатите промени индикаторите за постигнатите
резултати се съпоставят със състоянието преди реализацията на ИПГВР.


Индикатори, свързани с използваните ресурси, при което се отчита синергичният
ефект. В тази група измеримият индикатор е един вид за всички проекти –
изразходвани финансови ресурси.



Индикатори, свързани с въздействието върху развитието на територията

За всеки отделен проект са предложени съответни индикатори от отделните три групи.
Те са съобразени с реалните възможности за тяхното измерване, за да бъде изпълним
мониторингът на реализацията на плана, който ще се изпълнява от управленската
структура.
Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
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В голяма степен те биват обобщаващи, т.е. могат да включват повече от една стойност
на индикатори. Например индикаторът „повишено ниво на икономическа активност“ ще
включи измерването на брой нови предприятия, нови финансови инвестиции и други
такива икономически измерители. Този тип индикатори отчитат цялостното въздействие
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Предложени са и индикатори към специфичните цели, заложени в плана, които да
отчитат въздействието върху развитието на територията. Към всеки от тях са посочени:
източникът на информация, който да подпомогне отчитането на индикатора, мерната
единица, в която да се измерва и приблизителният период, в който индикаторът може
да бъде отчетен.
Заключенията от прилагането на индикаторите ще подпомогне както отчитането
на напредъка и резултатите от реализацията на ИПГВР, така и констатирането на
необходимост от евентуалните промени в заложените цели и приоритети на общината.
Таблица 43: Индикатори за въздействие по специфични цели

Ръст на инвестициите;

Лв.; %

Увеличаване на ДМА;

Брой; %

Прираст на заетостта;

%

Намаляване на безработицата;

%

Увеличен брой предприятия
и фирми

Брой; %

Увеличаване на туристопотока
(прираст на туристите);

Брой; %

Подобряване на качествената
структура на населението;

Брой;%

Подобрен образователен
статус на населението;

Брой; %

Обхванато население

Брой; %

Периодичност

Източник

Средата и края
на периода

НСИ, ИСУН

Мерна
единица

Средата и края
на периода

НСИ, ИСУН,
общинска
администрация

Индикатори

Средата и края
на периода

НСИ

Специфична цел 1:
Развитие на
местната икономика
Специфична цел 3:
Създаване на условия за пълноценно
развитие и реализация на човешките
ресурси

Специфична цел 2:
Развитие на туристическия
потенциал на града

Приоритет 1.
Икономически растеж чрез създаване на благоприятна
бизнес среда за насърчаване на инвестициите и
повишаване качеството на работната сила

Общи
цели

Приоритет 2.
Засилване на общностните връзки и
гражданското участие за пълноценно
развитие на човешките ресурси и
градската територия

Приоритет
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Брой;%;

Подобрено състояние на
водите;

Кв.м;%

Средата и края
на периода

Средата и края
на периода

Средата и края
на периода

Намаляване на въздействието
от природни бедствия;

Обхванато население;

Брой; %

Площ на възстановени терени

Кв.м; %

Намалено потребление на ЕЕ;

kWh; %

Увеличен брой ползватели на
публичните пространства

брой; %

Площ на възстановени терени
Подобрено състояние на
градската среда

Кв.м; %

общинска
администрация,
ИСУН

Обхванато население Площ от
градската територия

Средата и края
на периода

НСИ, ИСУН, РИОКОЗ

Брой; %

общинска
администрация,
ИСУН

Увеличена степен на
удовлетвореност на
населението от
административното
обслужване

НСИ, ИСУН,
общинска администрация

Специфична цел 4:
Повишаване на административния
капацитет и насърчаване на
междуобщностните връзк
Специфична цел 5:
Рехабилитация и изграждане
на инженерно-техническата
инфраструктура на град Никопол
Специфична цел 6:
Подобряване на
градската достъпност
Специфична цел 7:
Подобряване на градската
среда

Приоритет 3.
Осигуряване на здравословна околна среда и качество на живот
чрез обновяване на градската среда

Приоритет 2.
Засилване на общностните
връзки и гражданското участие за
пълноценно развитие на човешките
ресурси и градската територия
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Таблица 44: Индикатори за проектна група „Икономическо развитие“

ПРОЕКТНА ГРУПА „ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“

ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проект № ИР1- ИП1:
Преструктуриране
на производствената
територия, обновяване
и реконструкция

Индикатори, произтичащи от
резултатите

1. Изготвен бизнес план на община
Никопол
2. Обновена улична настилка, тротоари
и паркинги
3. Изградено енергоспестяващо улично
осветление
4. Изградени публични пространства
5. Привлечени инвестиции
6. Брой новооткрити предприятия
7. Брой новооткрити работни места

Мерна
единица

Индикатори, свързани
с използваните ресурси

Мерна
единица

Индикатори, свързани с
въздействието

Мерна
единица

Брой
Кв.м.
Брой

Изразходвани финансови
ресурси

Брой

лева

%, Лева

1. Повишено ниво на
икономическата активност
2. Понижаване безработица
3. Подобрена градска среда
4. Разнообразяване на
икономическите дейности

Брой, %

%

Брой
Брой

Проект № ИР2ИП2: Изграждане
на туристическа
инфраструктура на град
Никопол

1. Изготвена маркетингова стратегия
(+туристически маршрути)
2. Изграден културен и информационен
център „Речна гара“
3. Изградени информационни и
указателни табели
4. Повишен брой на туристите
5. Изградена леглова база и обекти на
обслужването
6. Брой работни места

Брой
Брой
Брой

Изразходвани финансови
ресурси

лева

Брой

1. Понижаване на
безработицата

1. Изградена рибна борса
Проект № ИР3-ИП3:
Развитие на рибарската
дейност

2. Изградени рибарски кей и стоянки за
лодки

Брой
Брой

Изразходвани финансови
ресурси

1. Повишаване на
туристическата
атрактивност на града и
околните му територия
2. Понижаване на
безработицата
3. По-добра информационна
обезпеченост на средата
4. Увеличена брой туристи
(прираст на туристи)
5. Удовлетвореност на
туристи и местно
население

лева

%
Брой

%

2. Разнообразяване на
икономическите дейности

3. Брой работни места
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Таблица 45: Индикатори за проектна група „Социална среда“
ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Индикатори, произтичащи
от резултатите

Мерна
единица

Индикатори, свързани
с използваните ресурси

Мерна
единица

Индикатори, свързани с
въздействието

ПРОЕКТНА ГРУПА „СОЦИАЛНА СРЕДА“

Проект № СС1- ИП1: Саниране и мерки за
енергийна ефективност на обществени
сгради
Проект № СС2- ИП2: Саниране и мерки
за енергийна ефективност на здравна
инфраструктура
Проект № СС3- ИП3: Саниране и мерки за
енергийна ефективност на образователна
инфраструктура
Проект № СС5- ИП5: Саниране и мерки
за енергийна ефективност на културна
инфраструктура – Народно читалище
«Напредък 1871»

MWh
Брой

Изразходвани финансови
ресурси

лева

Изразходвани финансови
ресурси

лева

1. Подобрено качество на
живот
2. Подобрена градска среда
3. Намелено въздействие
върху околната среда

Проект № СС6- ИП6: Саниране и мерки за
енергийна ефективност на многофамилна
жилищна сграда «Никопол»
Проект № СС4 – ИП4:Обновяване и благоустройство на детските площадки в детските
градини и доставка на оборудване
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1. Подобрена енергийна
ефективност (икономисана
топлинна)
2. Брой обновени сгради

1. Брой обновени детски
площадки
2. Сменено оборудване

Брой
Брой
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ПРОЕКТНА ГРУПА „ГРАДСКА СРЕДА“

Таблица 46: Индикатори за проектна група „Градска среда“
ПРОЕКТНИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Индикатори, произтичащи
от резултатите

Мерна
единица

Индикатори, свързани
с използваните ресурси

Мерна
единица

Проект № ГС1- ИП1:
Рехабилитация на
съществуваща и
изграждане на нова ВиК
инфраструктура в град
Никопол

1. Изградена ПСОВ
2. Изградена канализационна и
реконструирана водопроводна
системав

м.

Изразходвани финансови
ресурси

лева

Проект №ГС2- ИП2:
Укрепване на свлачища
на ул. Осъм и ул. Ген.
Криденер

1. Брой укрепени свлачища

Брой

Изразходвани финансови
ресурси

лева

Проект №ГС3- ИП3:
Подобряване на
достъпността в
град Никопол чрез
реконструкция на улици
и стълби

1. Реконструирани улици
2. Обновена улична настилка,
тротоари и паркинги
3. Изградено енергоспестяващо
улично осветление
4. Брой реконструирани стълби

кв.м
кв.м./
брой
брой
брой

Изразходвани финансови
ресурси

лева

1. Подобрено качество на градска среда
2. Подобрени достъпност и безопасност на
градската среда

Проект №ГС4- ИП4:
Благоустройство и
реконструкция на
публични пространства

1. Благоустроени публични
площи
2. Повишен брой на хора,
ползващи публичните
пространства

кв.м.

Изразходвани финансови
ресурси

лева

1. Подобряване качеството на градската среда
2. Удовлетвореност от местното населениe
3. Обогатяване на публичния живот

лева

1. Опазване и експониране на културното
наследство
2. Повишаване на туристическата атрактивност на
града и околните му територия
3. По-добра информационна обезпеченост на
средата
4. Увеличена посещаемост

лева

1. Експониране на културното наследство
2. Повишаване на туристическата атрактивност на
града и околните му територия
3. По-добра информационна обезпеченост на
средата
4. Увеличена посещаемост

Проект №ГС5- ИП5:
Реконструкция,
реставрация и
социализация на
църквата „Св. св. Петър
и Павел

1. Реконструирана църква
2. Благоустроено прилежащо
пространство

Проект №ГС6- ИП6:
Изграждане на достъп
до скалната църква „Св.
Стефан”

1. Изграден път до църквата
2. Изградени информационни и
указателни табели

кв.м.

м.
брой

Изразходвани финансови
ресурси

Изразходвани финансови
ресурси

Индикатори, свързани с въздействието

1. Подобрено състояние на водите
2. Безопасна среда
3. Подобрен достъп до качествена питейна вода

1. Намален риск от свлачищни процеси
2. Безопасна жилищна среда
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8.3

Обществено участие

За осигуряване на публичност и прозрачност при реализацията на плана трябва да
се продължи добрата практика за периодично информиране на обществеността за
развитието и реализирането на проектите.
Отчетите по отделните реализации на плана ще се публикуват на страницата на
общината и ще се поставят на таблото в сградата на общинската администрация. За
съответните проекти ще се организират обществени обсъждания (където е заложено).
Препоръчително е всяка година да се организира обществен форум, на който да се
обсъждат реализираните и предстоящите проекти. По този начин местната общност ще
бъде не само информирана, но ще може да контролира процеса и да участва с препоръки
и инициативи.
Предложението за създаване на работни групи от заинтересованите страни като част от
структурата за управление е предвидено като начин за осъществяване на обществено
участие. Участниците в него се явяват представители на обществеността и тяхната
водеща цел трябва да е защитаването на общия интерес при изпълнението на плана и
развитието на град Никопол.
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21. Общинска стратегия за развитие на социалните услуги 2011-2015 г.

ОПРР

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски
фонд
за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България

г., съставена съгласно чл.26а, ал.2 от Закона за народните читалища и приета на
заседание на Общински съвет – Никопол с решение № 416 от 31.01.2014 г.
23. Програма за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства
в община Никопол 2014-2020 г.
24. Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на нормите за фини
прахови частици в Никопол, август 2011 г.
Статистическа информация:
1. Национален статистически институт
2. Областна дирекция на МВР – Плевен. Районно управление на МВР – Никопол
3. Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Никопол
4. Общинска служба по земеделие – Никопол
5. Геозащита – Плевен. Справка за свлачищните процеси, 31.12.2012 г.
6. Дирекция „Бюро по труда“ – гр. Левски
7.

Бюджет на община Никопол

Оперативни и национални програми
1. Оперативна програма „Добро управление“ 2014-2020 г.
2. Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г.
3. Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
4. Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
5. Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
6. Оперативна програма ТГС „България – Румъния“ 2014-2020 г.
7.

Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020 г.

8. Програма за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
9. Национална програма за енергийна ефективност
Други
1. Закон за устройство на територията
2. Закон за регионалното развитие
3. Национален институт за недвижими културни ценности
4. Регионална инспекция по околната среда и водите
5. Информационна карта на „Народно читалище Напредък 1871”. Град Никопол,
община Никопол, област Плевен
6. Данни предоставени от община Никопол

Този документ е създаден в рамките на Проект „Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Никопол с времеви
хоризонт 2020 г.“ по ДБФПBG161PO001/5-03/2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма Регионално
развитие” 2007- 2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие

165

