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І. ВЪВЕДЕНИЕ

Програмата за реализация на Общинския план за развитие (ПРОПР) е краткосрочен
оперативен документ за изпълнение на основните приоритети и цели на община Хисаря за
2012 г. Тя е разработена по инициатива на ръководството на общината в отговор на
необходимостта от един практически действен инструмент за реализацията на Плана през
текущата година и идентифициране на проектите и дейностите, които ще се изпълняват до
края на плановия период - 2013 г.

Програмата е в съответствие с разпоредбите на Закона за регионалното развитие -
Чл.13, ал.2, т.7: „Общинският план за развитие съдържа програма за реализация, с която се
конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и звената
за изпълнение на проектите”. Съгласно този текст, тя е неразделна част от ОПР и
детайлизира неговите приоритети, цели и мерки до конкретни проекти, дейности, срокове,
звена за изпълнение и отговорници. Програмата като съвкупност от ресурсно осигурени
мерки и дейности е механизъм за реализация на всяка конкретна цел, заложена в ОПР.

Програмата е съставена на базата на Общинския план за развитие на община Хисаря
2007-2013 г., текущите проекти и инвестиционните намерения на общината. Целта е да се
осигурят необходимите предпоставки за успешна разработка и реализация на конкретни
проекти и дейности в изпълнение на приоритетите и мерките на общинския план.

ПРОПР има за задача на основата на целите и приоритетите за развитие на общината,
залегнали в плана, да осигури вътрешната и външната съгласуваност на факторите и
ресурсите, като оптимизира възможностите за финансиране, институционализирана
подкрепа и техническа помощ за изпълнение на плана. С програмата се конкретизира пакета
от мерки и проекти за реализация на целите и приоритетите за развитие на общината през
2012 г., съответните финансови ресурси, административни структури за управление,
наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за оценка на цялостното изпълнение на
програмата, а оттук и на ОПР, действията за осигуряване на информация, комуникация и
публичност при осъществяването на мерките и проектите, включени в Програмата.

В Програмата се включват конкретни проекти, които покриват определен набор от
критерии, като:

- проектът да е достигнал до необходимия етап на готовност, за да стартира
/предпроектни проучвания, технически проект, изготвена оценка за въздействие върху
околната среда (ОВОС), кандидатстване за финансиране, сключен договор за финансиране,
започнало изпълнение и др.

- да са реалистични /ресурсно осигурими и изпълними в хоризонта на плана/;
- целевите групи и бенефициенти да са ясно дефинирани;
- да имат изяснена финансова схема за реализация;
- проектите с надобщинско значение да са с осигурена координация;
- да допринасят за развитието на територията на цялата община, а не само на

общинския център.
Програмата се финансира със средства от:
1. Общинския бюджет и извънбюджетните сметки и фондове;
2. Републиканския бюджет;
3. Български оперативни програми, финансирани от Структурните и Кохезионния

фонд на ЕС;
3. Други фондове и програми на ЕС;
4. Частни средства на физически и юридически лица;
5. Други източници на финансиране – банкови кредити, гаранционни фондове и др.

Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и
източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част
от Общинския план за развитие.
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Годишната програма за реализация на Общинския план за развитие на община
Хисаря за 2012 г. съдържа:

- проектите за изпълнение на мерките, специфичните цели и приоритети на ОПР;
- необходимите финансови ресурси;
- дейности за осигуряване на информация и публичност;
- дейности по контрола и оценката на изпълнението на програмата.
Приоритетите, специфичните цели и мерките в Програмата за реализация са с

наименования и номера, които съответстват на наименованията и номерата в Общинския
план за развитие на Община Хисаря за периода 2007-2013 г. и Индикативната финансова
таблица към него.

Програмата за реализация е обвързана с процедурите по изработване на проекта на
общинския бюджет за всяка следващата година. Възможно е в нея да се правят
целесъобразни оперативни и текущи изменения на размера на определени средства или
прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се актуализират отделни източници на
финансиране, срокове и конкретни изпълнители. ПРОПР може да бъде актуализирана и в
зависимост от условията и прогнозите за реализация на плана с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението му и постигане на целите и приоритетите за
развитие.

В програмата са включени текущите проекти, които вече са получили финансиране и
се изпълняват на територията на община Хисаря и бъдещите проекти, които имат
определена степен на завършеност и готовност и предстои да бъдат финансирани или да
започне реализацията им до началото на 2013 г. Проектите, включени в програмата са
подготвени според изискванията на съответните оперативни програми и фондове.
Програмата дава възможност да се проследят предвидените разходи по приоритети и
източници на финансиране, заложени в индикативната финансова таблица, неразделна част
от Общинския план за развитие.

ПРОПР се приема от Общинския съвет по предложение на Кмета на общината.

ІІ. СТРАТЕГИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ ЗА
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

Стратегията за реализация, заложена в Общинския план за развитие на община
Хисаря през периода 2007-2013 г., обхваща и проследява взаимовръзката между
формулираната визия, определените приоритети за действие и техните специфични цели,
които ще бъдат постигнати посредством изпълнението на конкретни мерки, проекти и
предвидените в проектите дейности. Стратегията на Програмата за реализация на ОПР
отразява логиката на интервенциите – политически, институционални, организационни,
информационно – комуникационни, финансови и контролни, за постигане на конкретни
резултати и въздействие от изпълнението на общинския план за развитие.

Определената логика на интервенциите изисква разработването и изпълнението на
мерки, дейности и проекти, които са групирани по линия на формулираните приоритети за
развитието на община Хисаря.

Логиката на интервенциите е показана схематично на Фиг.1 по-долу:
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ПРИОРИТЕТ 1

Фиг.1: ЛОГИКА НА ИНТЕРВЕНЦИИТЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА ХИСАРЯ

ЗА 2012 Г.

ПРИОРИТЕТ 2

ПРИОРИТЕТ 3

ПРИОРИТЕТ 4

ПРИОРИТЕТ 5
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ІІІ. ПРОЕКТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ХИСАРЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР ПО ПРИОРИТЕТИ,
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ЗА  2012 Г.

№ Приоритет, Специфична цел,
Мярка, Проекти

Стойност
(лева)

Годишна
задача
(лева)

Източник на финансиране Срок за
изпълнение

Отговорник за
изпълнение

ОБЩО
Приоритет 1: Подобряване на жизнената среда
и качеството на живот на хората в Община
Хисар

Цел 1: Повишаване привлекателността на
общината чрез инвестиции в образованието
Мярка 1: Подобряване и обновяване на
материално-техническата база в учебните
заведения в общината

1. Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ЦДГ „Пинокио”, ЦДГ „Дъга”, ОУ „Климент
Охридски” в гр. Хисаря, и ОУ „Христо Ботев” в с.
Красново, Община Хисаря

649073,28 310 000 ОП „Регионално развитие
2007-2013 г.”

2013
Кмет, Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

2.

3.

4.

Мярка 2: Повишаване качеството на
образованието и уменията на човешките
ресурси - ползване на информационни и
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комуникационни технологии

Мярка 3: Обвързване на образованието с
нуждите на местната икономика

Цел 2: Подобряване на здравното обслужване
на населението в общината

Мярка 1: Подобряване на материално-
техническата база

Мярка 2: Повишаване квалификацията на
медицинския персонал
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Мярка 3: Въвеждане на нови дейности в
областта на здравеопазването

Цел 3: Повишаване на гражданската
активност в решаването на
общественозначими проблеми
Мярка 1:Създаване и укрепване на
партнъорство с местната власт ,
неправителствените организации,
структурите на бизнес средите и
заинтересованите по обществено значими
въпроси

Цел 4: Повишаване на заетостта и
ограничаване на безработицата

Мярка 1: Организиране на квалификационни
курсове
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Цел 5: Развитие на социалните услуги и
интеграция на групите в неравностойно
положение
Мярка 1: Достъпна среда за хората с
увреждания

Мярка 2: Създаване на социални услуги

1 Проект: "Подкрепа за достоен живот" 93 144,77 Оперативна програма
"Развитие на човешките

ресурси" 2007-2013 г.

2012 г. Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

2 Проект: "И аз имам семейство" Оперативна програма
"Развитие на човешките

ресурси" 2007-2013 г.

2012 г. Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

Мярка 3: Интеграция на малцинствата

Цел 6: Утвърждаване на физическото
възпитание и спорта в бита на хората за
здравословен начин на живот
Мярка 1: Ремонт, модернизация и изграждане
на спортна инфраструктура
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Цел 7: Задоволяване на културните
потребности в общината

Мярка 1: Превръщане на библиотеките на
общината в притегателен център за младото
поколение

Мярка 2: Издигане нивото на художествената
самодейност, клубната и кръжочна дейност

Мярка 3: Използване на създадения културен
продукт в туристическата стратегия на
общината

Мярка 4: Участие на културните институции
в рекламната стратегия на общината

Цел 8: Подобряване на обществения ред и
сигурност
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Мярка 1: Борба с противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните

Мярка 2: Сигурност на обществото

Мярка 3: Правно обслужване и защита на
гражданите

Цел 9: Подобряване на енергийната
ефективност на сградния фонд

1

Мярка 1. Изготвяне на енергийни одити на
обществени сгради и жилищен сграден фонд

1 1. Подобряване енергийната ефактивност
на „Медицински център-І Хисар” ЕООД

1 000 000 500 000 Фонд «Козлодуй» 2013 Зам. кмета

Приоритет 2: Балансирано и устойчиво
развитие на икономиката на Община Хисар

Цел 1: Развитие и модернизаия на
съществуващата бизнес мрежа



Годишна програма за реализация на Общински план за развитие на община Хисаря за 2012 г.

12

Мярка 1: Създаване на браншови сдружения

Мярка 2: Внедряване на съвременните
технологии

Мярка 3: Създаване на структури за обучение в
предприемачески умения

Цел 2: Привличане на инвестиции

Мярка 1: Създаване на междуобщински
партнъорства

Мярка 2: Маркетинг на икономическият
потенциал на общината

Мярка 3: Създаване на благоприятни условия и
подпомагане на инвеститори

Цел 3: Развитие на модерно селско стопанство
и обвързването му с хранително-вкусовата
промишленост
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Мярка 1: Предоставяне на информационни
услуги и професионална квалификация на
заетите в селското стопанство

Мярка 2: Развитие на традиционни
производства с нови технологии

Мярка 3: Подобряване връзката между
селското стопанство и научните институции

Цел 4: Създаване на условия за развитието на
малки и средни предприятия
Мярка 1: Предоставяне на съществуваща
материално-техническа база и неизползвани
терени за нуждите на малките и средни
предприятия

Мярка 2: Информационно осигуряване и
консултации на малките и средни предприятия

Цел 5: Създаване на конкурентноспособност на
местната икономика
Мярка 1: Повишаване качеството и
производството на продукцията

Приоритет 3: Развитие на туризма

Цел 1: Повишаване туристическата
атрактивност на община Хисар
Мярка 1: Обновяване на съществуващата и
изграждане на нова туристическа
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инфраструктура
Проект по глава туризъм - 1. Художествено и
ефектно осветление на крепостната стена на
Археологически резерват на гр. Хисаря и
изграждане на обходна пешеходна и велоалея
около нея
2. Възстановяване и ремонт на водопиен
павилион „Колонада Момина баня” в гр. Хисаря
3. Консервация и социализация на обект „Римски
терми” в Археологически резерват на гр. Хисаря

“Реконсервация, реставрация и експониране на
обекти от Археологически резерват град Хисаря:
Южна и източна крепостни стени на античния град
DIOCLECIANOPOLIS, Жилищна сграда 2,
Базилика 1 и казармени помещения до южната
крепостна стена, и изграждане на посетителски
маршрут, обединяващ туристическите обекти в
резервата”

4 142 075 1 500 000 ОП „Регионално развитие
2007-2013 г.”

2012-2013 г. Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

Мярка 2: Развитие на алтернативни видове и
форми на туризъм

1 Проект : Развитие на регионалния туристически
продукт и маркетинг на дистинациите 350 000 5 000
Мярка 3: Разнообразяване на туристическите
услуги

Цел 2: Увеличаване броя на туристите и
приходите от туризъм
Мярка 1: Повишаване качеството на
обслужване

Мярка 2: Обучение и преквалификация на
работещите в туристическия бизнес

Мярка 3: Разработване на единна рекламна
стратегия за туризма.
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Цел 3: Утвърждаване на Хисаря като модерен
балнеокурорт
Мярка 1: Утвърждаване на запазена марка
“Хисаря” в балнеолечението

Приоритет 4: Подобряване и доизграждане
на инфраструктурата
Цел 1. Община Хисар - привлекателно място
за живот, инвестиции, съхраняване и
експониране на културно-историчекото
наследство
Мярка 1. Изработване на Общ устройствен
план на Община Хисаря

Цел 2: Доизграждане и модернизиране на
пътната инфраструктура на Община Хисар
съгласно изискванията на Европейските
стандарти
Мярка 1: Рехабилитация и основен ремонт на
републиканските пътища на територията на
Община Хисар

Мярка 2: Рехабилитация и основен ремонт на
общинските пътища

1 Проектиране на Път ІV-64622 (граница София – с.
Старосел – ІІІ-6061) – участък от км 20+042 до
граница община Копривщица

14 600 14 600 2012 г.

2 Изготявене на проект за изграждане на пътни
неравности в селата Кръстевич, Красново и
Паничери /легнали полицаи/

1 200 1 200 2012 г.

Мярка 3: Благоустрояване на улици в
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населените места на Община Хисаря
1 Ремонт асфалтови настилки  по улици в гр.

Хисаря 150 000 50 000
Общински бюджет и външни
средства 2012 г.

2 Благоустрояване на междублоковото
пространство между бл. 8 и бл. 9 на ул. "Хайдут
Генчо"

100 000 3 000
Външни средства

2012 г.

Мярка 4: Рехабилитация и основен ремонт на
улиците в населените места на Община
Хисаря

Цел 3: Подобряване водоснабдяването в
Община Хисаря
Мярка 1: Реконструкция и доизграждане на
водопроводните мрежи на Община Хисаря

1 Изграждане на довеждащ минерален водопровод
в  парк  "Момина баня" 55 000 25 000 2012 г.

2 Ремонт и подмяна на водопроводи по улици в гр.
Хисаря 120 000 50 000

Цел 4: Подобряване на екологичната
обстановка чрез изграждане на канализации и
пречиствателни съоръжения в населените
места на Община Хисар
Мярка 1: Изграждане на канализационни
мрежи в населените места на Община Хисар

1 Интегриран проект за подобряване на водния сектор на
град Хисаря : Изграждане на битова и дъждовна
канализация на кв. Момина баня, кв. Веригово и кв.
Миромир в град Хисаря и реконструкция и подмяна на
водопроводна мрежа на кв. Момина баня, кв. Веригово
и кв. Миромир в град Хисаря.

33 326 009 3 100 000
ОП „Околна среда
2007-2013 г.”, 2012-2013 г.

Кмет, Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

2 Отводняване на повърхностните води на жилищна
зона в югоизточната част на кв.”Mомина баня”,
гр.Хисаря

759956,94 405 000
ОП „Регионално развитие
2007-2013 г.” 2012-2013 г.

Кмет, Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

3 „Битова и дъждовна канализация на с. Старо Железаре, Програма за развитие на Кмет, Ресорен



Годишна програма за реализация на Общински план за развитие на община Хисаря за 2012 г.

17

Община Хисаря” 3 467 136 селските райони 2007 – 2013
г.

2012-2013 г. заместник-кмет
Ръководител на
проект

4 Битова и дъждовна канализация на с. Красново,
Община Хисаря и пречиствателно съоръжение. 4 323 674,40

Програма за развитие на
селските райони 2007 – 2013
г.

2012-2013 г. Кмет, Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

Мярка 2: Подобряване на екологичната
обстановка чрез изграждане на модерна
пречиствателна станция за отпадни води в
град Хисаря, отговаряща на Европейските
стандарти

1 "Интегриран проект за подобряване на водния сектор
на гр. Хисаря: Разширение, реконструкция и
модернизация на Пречиствателна стднция за
отпадъчни води на гр. Хисаря"

18596779,84 5 474 632 ОП „Околна среда
2007-2013 г.”,

2012 г.
Кмет, Ресорен
заместник-кмет
Ръководител на
проект

Цел 5: Реконструкция и модернизация на
електроразпределителните и съобщителни
мрежи
Мярка 1: Реконструкция и модернизация на
електроразпределителните мрежи

Мярка 2: Реконструкция и модернизация на
съобщителни и далекосъобщителни  мрежи

Цел 6: Изграждане на пазарна инфраструктура
Мярка 1: Изграждане на съвременна и модерна
мрежа от търговски обекти, обекти за
предлагане на услуги и пазари

Приоритет 5: Опазване на околната среда
и културно-историческото наследство
Цел 1: Съхраняване на чиста околна среда
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Мярка 1:Ликвидиране на нерегламентираните
сметища и замърсяване на територията на
Община Хисар

1 Закупуване на съдове за ТБО 100 000 50 000 Бюджет на община Хисаря 2012 Зам. кмет

Мярка 2: Въвеждане на система на
организиране на сметосъбиране и
сметоизвозване

Цел 2: Съхраняване на културно-
историческото наследство
Мярка 1: Издирване, изучаване и
популяризиране на културно- историческото
наследство в общината
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ІV. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

Осигуряването на нужната информация и публичност е важна предпоставка за
успешното разработване и изпълнение на Програмата за реализация на Общинския план за
развитие на Община Хисаря за 2012 г.

Публичността и информираността на обществото за разработването и реализацията
на Програмата създават благоприятни условия за приобщаване на местната общност към
приоритетите, целите и проектите, а положителните икономически очаквания могат да
увеличат преките инвестиции и въздействието на обществената политика.

Обществеността трябва да се информира, чрез медиите и Интернет страницата на
Община Хисаря за целите, дейностите, етапите, сроковете, начините за контрол и оценка на
всички проекти, включени в Програмата и за проблемите при тяхното изпълнение.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И КОНТРОЛ

Изпълнението на Програмата за реализация на ОПР на община Хисаря в оперативен
аспект ще се подпомага и координира основно от Заместник – кмет, Секретар на Община
Хисаря и експерти от дирекции и отдели в общинската администрация.

Общинските експерти ще наблюдават процеса на изпълнение на отделните мерки,
проекти и дейности, заложени в програмата; ще координират работата на отделните
институции; съдействат за изпълнението на приоритетите и целите, включително при
търсене на източници за финансиране и при разработка на конкретни поректи. Те ще
анализират изпълнението и изготвят предложения за корекции; предлагат изменения и
допълнения, в съответствие с настъпилите промени; изготвят доклади по извършените
наблюдения.

Както всички общини, така и Община Хисаря трябва да разчита и на собствения си
капацитет и ресурси за финансиране на подготовката на проекти и тяхното съфинансиране
при изпълнение. От една страна, това означава, че при съставянето на годишните бюджети е
необходимо да се определят приоритетите и да се предвидят средства за разработване и
съфинансиране на приоритетни проекти. От друга страна, това налага възприемане на
активна позиция от общината за мобилизиране на ресурси, чрез създаване на партньорства,
както с НПО, така и с частни фирми (ПЧП) и/или други общини (междуобщинско
сътрудничество) за обединяване на средства, капацитет и ресурси.

Прилагането на принципа на партньорство е само по себе си механизъм за
повишаване на капацитета на общината за усвояване на средства. Усвояването на
значителни средства по Структурните фондове и Кохезионния фонд не би било възможно
без да се мобилизират усилията на широк кръг от местни партньори, т.е. на цялата общност
за развитие, за разработване и предлагане на голям брой висококачествени проекти.

Изпълнението на планираните действия във всяка програма може да изостане от
предначертания график и действителните резултати да са различни по време и въздействие
от това, което се очаква. Системата за мониторинг и контрол осигурява необходимите
инструменти, които позволяват да сеопредели степента на изпълнение на планираните цели.
Тя включва установяване на индикатори, наблюдение на изпълнението, съпоставка на
действителното и очакваното изпълнение и предприемане на коригиращи действия, ако се
налага. Оценката на изпълнението на Програмата дава възможност и за оценяване степента
на напредъка по реализацията на Общинския план за развитие.

Контролът по изпълнение на настоящата Програма за реализация на ОПР ще се
осъществява от Кмета на община Хисаря и Общинския съвет.
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VІ. ИНДИКАТОРИ ЗА МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

Индикаторите за наблюдение и оценка на напредъка и изпълнението на Програмата
за реализация на Общинския план за развитие на община Хисаря за периода 2012 г. са
измерими, систематизирани, стандартизирани и могат да се допълват от система от данни,
осигуряваща периодично набиране на нужната информация. Оценката е количествено
измерване на резултатите, ефекта и въздействието от реализацията на Програмата. Нейната
цел е да направи систематичен преглед на конкретните управленски дейности за
осигуряване на информация за пълния спектър от краткосрочни и дългосрочни въздействия
върху бенефициентите и потребителите. Оценката се използва при разработване на
следваща Програма за реализация на ОПР.

КЛЮЧОВИ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА:

 Равнище и темп на безработица в община Хисаря (%);
 Динамика на населението - естествен прираст и миграционно салдо (брой);
 Брой сключени договори за финансиране на проекти от СКФ на ЕС;
 Брой приключени проекти в периода 2011-2013 г.;
 Брой проекти в процес на изпълнение към 2013 г.;
 Усвоени средства по проекти на територията на община Фисаря за 2011-2013 г.

(хил.лева);
 Финансово изпълнение на Програмата за реализация на ОПР към 2013 г. (% на

изпълненото спрямо заложеното)


