РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№266
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл.3, ал.1, т.23 и чл.31, ал.1 от Правилника
за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
1.Приема График за провеждане на редовните заседания на Общински съвет –
Ценово през първото шестмесечие на 2018 г. съгласно Приложение №1.
2.При наличие на важни обстоятелства, Председателят на Общинския съвет
може да направи промяна на датите за провеждане на редовните заседания.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№267
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и ал. 2, чл. 52, ал. 1 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация, чл. 124, ал. 3 от Закона за публичните
финанси и чл. 39, ал. 3 от Наредба № 18 за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Ценово, чл. 3, ал. 1, т. 5 и ал.
2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
І. Изменя Решение № 163 от 25.01.2017 г. на Общински съвет – Ценово, както
следва:
1. Изменя разчета на разходите по Приложение № 2 по Бюджет 2017 г., от
Решение № 163 от 25.01.2017 година:
1.1. Да се увеличат плановите кредити на Община Ценово на следните
параграфи и подпараграфи по дейности, както следва:
Функ
ция

Група

Дейност

Параграф

Наименование

Увелич.
Сума
/лева/

1

2

3

4

5

6

7

3

759

ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО
КУЛТУРАТА
54-00
Придобиване на земя

7 100
ВСИЧКО:
7 100
1.2. Да се намалят плановите кредити на Община Ценово по разхода на
следните параграфи и подпараграфи по дейности, както следва:
Функция

Група

Дейност

Параграф

Наименование
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Намаление
в лева

1

7

2

3

3

759

4

5

6

ІІ. МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО
КУЛТУРАТА
52-00
Придобиване на ДМА
52-02
Придобиване на сграда

7 100
7 100
ВСИЧКО:
7 100
2. Изменя Инвестиционната програма за 2017 г., съгласно Приложение № 4 към
т.1.4 от Решение № 163/25.01.2017 г. . (изм., Решение № 182 с Протокол №
27/29.03.2017 г., Решение № 205 с Протокол № 30/31.05.2017 г., Решение № 218 с
Протокол № 31/28.06.2017 г., Решение № 232 с Протокол № 33/30.08.2017 г., Решение
№ 238 с Протокол № 34/12.09.2017 г., Решение № 243 с Протокол № 36/25.10.2017 г.,
Решение № 252 с Протокол № 38/29.11.2017 г.) на Общински съвет – Ценово.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№268
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската
собственост, §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр.
58 от 2015г.), във връзка с чл. 198б, т.2 от Закона за водите и чл.4.4 в) от Договор от
17.12.2015г., в сила от 01.01.2016г. за възлагане от Асоциацията по ВиК
стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и
предоставянето на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на
Община Ценово и чл.3, ал.1, т.8 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет и неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, Общински съвет - Ценово, област Русе
Р Е Ш И:
I. Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Русе за дейността:
стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите, на новоизградените и въведени в експлоатация ВиК системи и
съоръжения – обекти публична общинска собственост:
1. За водопроводното отклонение до гробищния парк ПИ № 000106 в землище
с. Долна Студена е изградено трасе от 270 м на стойност 10 396,93лв. (десет хиляди
триста деветдесет и шест лева и 93 ст.);
2. За водопроводното отклонение към гробищния парк ПИ 000020 в землище с.
Кривина, е изградено трасе от 147м на стойност 8 200,58 лв. (осем хиляди и двеста
лева и 58 ст.);
3. За водопроводното отклонение към гробищния парк ПИ 000105 в землище с.
Пиперково, е изградено трасе от 63м на стойност 5 311,73лв. (пет хиляди триста и
единадесет лева и 73 ст.);
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4. За водопроводното отклонение към гробищния парк ПИ 000008 в землище с.
Джулюница, е изградено трасе от 119м на стойност 7 068,88 лв.( седем хиляди
шестдесет и осем лева и осемдесет и осем ст.);
5. За водоснабдяване на паметник символ „Християнски кръст” в ПИ 000379 в
землището на с. Ценово е изградено трасе с дължина 273м на стойност 13 499,96
лв.(тринадесет хиляди четиристотин деветдесет и девет лева и деветдесет и шест ст.)
6. За водопроводното отклонение до гробищния парк ПИ № 000318 в землище
с. Ценово е изградено трасе от 354м на стойност 16 234,87лв. (шестнадесет хиляди
двеста тридесет и четири лева и осемдесет и седем ст.);
7. За водопроводното отклонение до гробищния парк ПИ № 000094 в землище
с. Новград е изградено трасе от 606м на стойност 22 521,40лв. (двадесет и две хиляди
петстотин двадесет и един лева и четиридесет ст.);
8. За водопроводното отклонение до гробищния парк ПИ № 000601 в землище
с. Беляново е изградено трасе от 269м на стойност 12 307,63лв. (дванадесет хиляди
триста и седем лева и шестдесет и три стотинки);
9. За водопроводното отклонение до гробищния парк в УПИ І-416 в кв. 85 по
регулационния план на с. Караманово е изградено трасе от 23м на стойност 7 567,99лв.
(седем хиляди петстотин шестдесет и седем лева и деветдесет и девет стотинки);
II. Копие от Решението, ведно с приложенията към него и документите,
свързани с изграждането и собствеността на обектите да се изпратят на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД –
Русе, което да се счита за уведомление по реда на §9, ал.10 от Преходните и
заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за
водите (ДВ, бр. 103 от 2013г., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от 2015г.)

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№269
На основание чл.21, ал.2 във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от Закона за местно
самоуправление и местна администрация, чл.8 ал.1 от Закона за общинската
собственост, §9, ал.10 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за
изменение и допълнение на Закона за водите (ДВ, бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ,
бр.58 от 2015г.) във връзка с чл.198б, т.2 от Закона за водите, чл. 4.4.в) от Договор от
17.12.2015г., в сила от 01.01.2016г. за възлагане от Асоциацията по ВиК
стопанисването, поддържането и експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и
предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги на територията на Община
Ценово, Протокол на междуведомствената комисия, назначена със Заповед № РД-11153 от 20.11.2017г. на Кмета на Община Ценово и чл.3, ал.1, т.8 и ал.2 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет Ценово
Р Е Ш И:
I. Приема и одобрява като дава съгласие за преминаване в управление на
Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Русе за
дейността: стопанисване, поддържане, експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на
потребителите, на инвестиции, финансира от ВиК оператора през 2016г., като
задължителни, поети като ангажимент при сключване на договора от 17.12.2015г.
между Асоциацията по ВиК-Русе (чиито член е Община Ценово) и оператора ВиК
ООД-Русе за обектите както следва:
1. Вертикална многостъпална електрическа помпа 7011816 CVX 151/
5+E0400T222-V, въведен в експлоатация на 24.08.2016г.” по фактура
№623000180/24.08.2016 на стойност 1658,70 лв.
2. Реконструкция водопровод Ф60мм с ПЕВП тръби Ф50мм по улица
„Съединение” с. Пиперково, общ. Ценово”, въведен в експлоатация м. май 2016г. на
стойност 1974,53 лв.
3. Реконструкция водопровод Ф90мм с ПЕВП тръби по улица „М. Палаузов” с.
Ценово, общ. Ценово”, въведен в експлоатация м. юли 2016г. на стойност 7437,71 лв.
3.1 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25, по ул. „М. Палаузов” №19 с. Ценово,
общ. Ценово, въведена в експлоатация м. юли 2016г. на стойност 270,48 лв.
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3.2 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25, по ул. „М. Палаузов” №17 с. Ценово,
общ. Ценово, въведено в експлоатация м. юли 2016г. на стойност 237,85 лв.
3.3 Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25, по ул. „М. Палаузов” с. Ценово, общ.
Ценово, въведено в експлоатация м. юли 2016г. на стойност 246,91 лв.
4. Реконструкция водопровод с ПЕВП тръби Ф50мм по улица „Ал.
Стамболийски” с. Белцов, общ. Ценово”, въведен в експлоатация м. май 2016г. на
стойност 378,46 лв.
5. Реконструкция водопровод Ф80мм етернит, с ПЕВП тръби Ф63 по улица
„Дунав” с. Кривина, общ. Ценово”, въведен в експлоатация м. ноември 2016г. на
стойност 621,63 лв.
6. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25, по ул. „Ив. Вазов” №15 с. Джулюница,
общ. Ценово, въведено в експлоатация м. март 2016г. на стойност 159,45 лв.
7. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25, по ул. „Ив. Вазов” №17 с. Джулюница,
общ. Ценово, въведено в експлоатация м. юли 2016г. на стойност 158,18 лв.
8. Подмяна на СВО с ПЕВП тръби Ф25, по ул. „Игнат Илиев” с. Долна Студена,
общ. Ценово, въведено в експлоатация м. март 2016г. на стойност 150,88 лв.
II. Копие от Решението да се изпрати на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда
на §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013г., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от
2015г.)

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№270
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл.21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното
самоуправление и местна администрация, чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост,
§9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ бр.103 от 2013г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015г.),
във връзка с чл. 198б, т.2 от Закона за водите и чл.4.11 от Договор от 17.12.2015г., в сила
от 01.01.2016г. за възлагане от Асоциацията по ВиК стопанисването, поддържането и
експлоатацията на ВиК системите и съоръженията и предоставянето на водоснабдителни
и канализационни услуги на територията на Община Ценово, и чл.3, ал.1, т.8 и ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет и неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, Общински съвет - Ценово, област Русе
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за изваждане от Приложение №1 от Договор от 17.12.2015г., в
сила от 01.01.2016г от управление на Асоциацията по ВиК на обособената територия,
обслужвана от „ВиК“ ООД гр. Русе за дейността: стопанисване, поддържане,
експлоатация и предоставяне на ВиК услуги на потребителите, обекти публична
общинска собственост както следва:
- Обект с пореден № 44 инвентарен № 20000000000185, Ограда К-ж Каракуд
пунар- село Ценово;
- Обект с пореден № 51 инвентарен № 20000000000179, Помпа 6Е50М, АО2 ВП
42-2 7,5 КВТ;
- Обект с пореден № 55 инвентарен № 20000000001393, Помпа З ПВ 12Х8 с.
Кривина;
2. Копие от Решението да се изпрати на Асоциацията по ВиК на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Русе, което да се счита за уведомление по реда
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на §9, ал.10 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и
допълнение на Закона за водите (ДВ, бр. 103 от 2013г., изм. И доп. ДВ, бр. 58 от
2015г.)

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№271
На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление
и местната администрация, във връзка с чл.62, ал.8 от Закона за устройството на
територията и чл.3, ал.1, т.8 и т.23 и ал.2 от Правилника за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, Общински съвет – Ценово, област Русе
Р Е Ш И:
1.ДАВА СЪГЛАСИЕ за изграждане на паметна плоча в памет на загиналите
във войните жители на с.Беляново на Община Ценово в общински имот,
представляващ УПИ XI-127, кв.19 по регулационния план на село Беляново,
съгласно схема на разположение.
2.Възлага на кмета на Община Ценово да извърши всички необходими
действия по съгласуване на проектната документация с областна комисия „Военни
паметници“ и Министерство на отбраната съгласно Закона за военните
паметници.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№272
На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА), чл. 23, т. 1 от Закона за регионалното развитие
(ЗРР), чл. 35, ал. 2 и чл. 38, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното
развитие (ППЗРР) и чл. 3, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Правилника за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Общински съвет – Ценово
Р Е Ш И:
1. Приема Актуализирания документ на Общинския план за развитие на Община
Ценово 2014-2020 г за остатъка на периода на неговото действие - Приложение №1.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЦЕНОВО

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

РЕШЕНИЕ
На Общински съвет – Ценово, област Русе, взето на заседание с Протокол
№40/22.12.2017г.
РЕШЕНИЕ
№273
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от
ЗМСМА, чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, чл. 1, ал. 2 и чл. 9 от ЗМДТ и чл. 76, ал. 3 от
АПК, във връзка с чл. 8 от ЗНА, Общински съвет – Ценово

Р Е Ш И:
Приема Наредба № 19 за местните данъци.

Председател на ОбС – Ценово(п)
(Галина Георгиева)
Вярно с оригинала при Общински съвет – Ценово
Специалист „Общински съвет“
(М.Матева)

7139 Ценово, ул. “Цар Освободител” № 66, тел/факс: : 08122/ 20-75
e-mail: obs_cenovo@abv.bg
www.tsenovo.eu
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АСОЦИАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ РУСЕ

АКТУАЛИЗИРАН ДОКУМЕНТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ЦЕНОВО 2014 – 2020

30 Октомври, 2017 година
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ АБРЕВИАТУРИ И СЪКРАЩЕНИЯ
Актулизиран документ на изпълнението (на общински план/стратегия)
Брутен вътрешен продукт
Възобновяеми енергийни източници
Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони
Европейска комисия
Европейски съюз
Европейски социален фонд
Закон за местно самоуправление и местната администрация
Закон за регионалното развитие
Информационна система за управление и наблюдение на средствата
от Структурните инструменти на Европейския съюз
ИКТ
Информационни и комуникационни технологии
МСП, МИГ Малки и средни предприятия, Местна инициативна група
МРРБ
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
МУ
Методически указания за разработване на стратегически документи
НПО
Неправителствена организация
НПРР
Национален план за регионално развитие
НСИ
Национален статистически институт
НСРР
Национална стратегия за регионално развитие
ОВОС
Оценка за въздействието върху околната среда
ОДЗ,ОСЗ Областна дирекция „Земеделие” , Общинска служба „Земеделие”
ОП
Оперативна програма
ОПР,ОС
Общински план за развитие , Общински съвет
ОСР,ОСтР Областен съвет за развитие, Областна стратегия за развитие
ПРОПР
Програма за реализация на общинския план за развитие
ОПРР
Оперативна програма „Региони в растеж”
ОПРЧР
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
ПРСР
Програма за развитие на селските райони

АДИ
БВП
ВЕИ
ЕЗФРСР
ЕК
EС
ЕСФ
ЗМСМА
ЗРР
ИСУН

ПУДООС
ПЧП
РИОСВ
РПР, РСР
РЦВ
СП, СЦР
SWOT
ТГС
УДО
УО

Предприятие за управление дейности по опазване на околната реда
Публично-частно партньорство
Регионална инспекция за околна среда и води
Регионален план за развитие, Регионален съвет за развитие
Район за целенасочено въздействие
Стратегически приоритети, Северен централен (планов) район
Силни страни, слаби страни, възможности, заплахи (анализ)
Трансгранично сътрудничество
Управление на дейностите с отпадъци
Управляващ орган (на Оперативна програма)
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ВЪВЕДЕНИЕ
Актуализираният вариант на Плана за развитие на Община Ценово
за периода 2014 – 2020 год. е разработен в съответствие с нормативните изисквания
и като следствие от резултатите и препоръките на Доклада за междинна оценка на
плана, приет с решение на Общинския съвет – Ценово на 28.06.2017 год.
От една страна, актуализираният вариант на плана за развитие на Общината
трябва да формулира стратегически цели, съответстващи на социално
икономическото състояние на територията към момента на междинното оценяване,
като се доразвият постигнатите резултати към средата на плановия период.
От друга страна има настъпили несъществени промени в характеристиките
на социално – икономическия профил на общината, които въпреки, че не показват
някакви негативни тенденции е необходимо да бъдат отразени в планираните
мерките и проекти за развитие през оставащия период до края на 2022 год.
От трета страна, в Доклада за междинна оценка на плана за развитие са
формулирани препоръки за отстраняване на някои тактически (съдържателни)
слабости на първоначалния вариант на плана – наличие на отчасти нереалистични
специфични цели и мерки, нестройна до известна степен декомпозиция на целите и
мерките, нереалистични стойности на индикатори за оценка на изпълнението,
недостатъчно конкретна и/или кректна индикативна финансова таблица и други.
Актуализираният вариант на плана за развитие ще се изпълнява през
оставащите 5 години до 2022 година. Реален факт е, че към края на 2017 год. за
част от мерките (операциите и схемите) на оперативните програми (ОП) наличните
финансови средства са почти изразходвани. Това наложи да се редуцират част от
първоначално заложените мерки в плана за развитие или те да се променят по
съдържание (проекти), така че мерките и планът като цяло да са реалистични
и съобразени със съществуващите все още възможности за европейско
финансиране.
Основният финансов ресурс, необходим за реализация на плана до края на
програмния период се осигурява от земеделския и структурните фондове на
Европейския съюз. Една част от заложените проекти или са в процес на реализация,
а за останалите се очаква да има реално финансиране от оперативните програми.
Осигуряването на необходимия финансов ресурс, както и реализацията
на заложените в плана мерки и проекти изисква пълна мобилизация на всички
заинтерисовани страни и пълно разгръщане на административния капацитет
на администрацията, отговорна за управлението на местното развитие.
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1.

СОЦИАЛНО - ИКОНОМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОБЩИНА
ЦЕНОВО КЪМ ПЕРИОДА НА AKTУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА

По-надолу, въз основа на доклада за междинната оценка от м. Юни 2017 год.
са представени тенденциите в изменението на икономиката на Община Ценово
в периода след 2013 год. в последователността: (1) общо състояние на икономиката,
вкл. състоянието на индустрията и услугите в общината; (2) земеделско и горско
стопанство; (3) човешки ресурси и институции, т.е. социален капитал; (4) качество на
живот – инфраструктура и опазване на околната среда. Подобна последователност
се основава на философията на устойчивото развитие на селските райони.
1.1. СЪСТОЯНИЕ НА ИКОНОМИКАТА В ОБЩИНА ЦЕНОВО
Данните от междинната оценка показват основния структурен проблем
в икономиката на Община Ценово – много висок относителен дял на аграрния
сектор, т.е. ниска степен на диверсификация, като произведената продукция от
селското и горското стопанство има дял 70 %, а приходите от продажби – 61,7 %
от резултата общо за трите сектора. Аграрното производство поради едностранната
си структура (преди всичко зърнени и технически култури) е силно механизирано и
не създава достатъчно работни места за жените и юношите от местното население.
Делът на индустриалните предприятия е 21,9% при произведената продукция
и 18,7% от приходите от продажби. Делът на услугите при двата показателя е 7,6% и
19,6%, т.е. на практика близък до този на индустрията. Общият брой предприятия на
практика нараства със 7,6% за периода 2012 – 2015 год. Този ръст се дължи
вероятно на новоразкритите «бизнеси» на млади фермери в Община Ценово, тъй
като доказаният ръст в предприятията на селското и горско стопанство е 19%,
а броят фирми в индустрията и услугите остава постоянен.
Нетните приходи от продажби на предприятията за периода 2012 – 2015
година нарастват общо с 35% за трите сектора, т.е. средно с 8 – 9 % годишно.
Идустриалните предприятия имат най-голям ръст на приходите от продажби (620%
за периода, т.е. усреднено по 150% годишно) и този ръст до известна степен се
дължи на увеличение на броя заети в сектора. Ръстът на приходите от земеделието
за периода е 18%, без да се увеличава заетостта, т.е. налице е увеличение на
производителността на труда в сектора – Таблица 1_Приложение.
За разлика от негативната тенденция в периода 2005 – 2010 год., анализирана
в ОПР 2007 – 2013, броят заети лица остава сравнително постоянен. Ръстът
на заетостта в индустриалния сектор е 32,6%, но при земеделието и услугите
заетостта остава постоянна. Следователно, необходимо е да се разкриват нови
МСП и в индустриалния сектор, въпреки че територията има дадености за устойчиво
развитие преди всичко на селското и горското стопанство.
В периода след 2012г. нарастват разходите за възнаграждения в индустрията
и земеделието, средно с 4% годишно. Най-голям за периода е ръстът в индустрията
(90%) и земеделието (24%). В сектора на услугите възнагражденията намаляват
с 30%, като спадът е относително по-голям от намалението на броя заети в сектора.
Средната работна заплата за периода е около 4700 лв./год., т.е. около
минималната работна заплата! Тя остава най - ниска спрямо останалите общини в
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областта. Тъй като средната заплата в Област Русе изостава от средното ниво за
страната, то в края на периода «ножицата» между средната заплата за България и
община Ценово се увеличава още повече.
Благоприятно за икономиката на общината е значителното нарастване на
инвестициите в дълготрайни материални активи (ДМА) - 10,8% за изследвания
период (Таблица 2_Приложение). Най-значителен е бруто ръстът на инвестициите
в аграрния сектор, като този резултат е вследствие от доброто усвояване на
ЕЗФРСР през последните четири години на Първия програмен период 2007 – 2013
год. Необходимо е да се увеличават инвестициите за производство и преработка на
плодове и зеленчуци, иновативни животински продукти, за селски туризъм и др.
Индустриалният сектор в общината бележи спад от 30 % на разходите за ДМА
през изследвания период 2012-2015 год., докато трите предни икономически
показателя показват значителен ръст. Вероятна причина за спада на ДМА е
особеният характер на индустриалните предприятия в общината – с ниска
фондоемкост и висок дял на труда. Това налага необходимостта от засилена
подготовка и разработване на проекти за иновации и технологична модернизация на
производството в периода до 2020 г. с финансиране от тази ОП.
Посочената по-горе особеност на общинската икономика за силна зависимост
от земеделието се потвърждава от факта, че от фирмите в общината с над 9 души
заети над 60% като брой са в сектора на земеделието и горското стопанство.
Тези на-голями по заети фирми са осигурявали 73,5% от общия брой заети към 2017
год. Важно е да се отбележи също, че броят заети в тези предприятия през 2016 год.
е останал същият както в ОПР от 2013 год. – Таблица 3_Приложение.
Въпреки потенциала на общината за развитие на екологичния и селския
туризъм, може да се обобщи, че този подотрасъл не се развива в съответствие
с ОПР за 2014-2020. Не се използват предпоставките за развитие на екосистемни
услуги и екотурисъм въз основа на наличните защитени зони. Не са изследвани чрез
подходящи предпроектни и маркетингови инструменти възможностите за развитие
на рекреационно селище, съчетаващо еко, етно и уйкенд туризъм на територията на
общината. Единствени постижения са маркирането и изграждането на две екопътеки
в долината на р. Янтра през 2013 – 2014 год.
Може да се ообобщи, че в Община Ценово има неизползваеми ДМА
(общински земи – частна общинска собственост, сгради и съоръжения) които могат
да се използват за разкриване на нови хранително-вкусови производства, на
производствени и битови услуги и др. Според нас обаче, това са „необходими
условия“, а „достатъчни условия“ за развитие на икономиката на Общината биха
били следните основни предпоставки:
(1) да се подбере и подготви ядро от млади предприемачи за иновации
в земеделието и индустрията, и да се развият нови преработвателни МСП и услуги;
(2) да се повиши още повече капацитетът на общинска администрация
и на местната общинска служба „Земеделие“ за информационно обслужване
на предприемачите и оказване на помощ за подготовка на бизнес проекти.
(3) да се ускори подготовката на инвестиционен профил за предлаганите
от Общината активи за инвестиции в областта на земеделието и свързаните с него
производства и да се рекламира в страната и трансграничния регион с Румъния.
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• ТЕНДЕНЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКОТО ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЩИНАТА
Анализът на тенденциите е изпълнен въз основа на структурата от ОПР 20142020 г. като е използвана информацията от Областната дирекция „Земеделие“
и Общинска служба „Земеделие“ – Бяла, офис с. Ценово – Таблица 4_Приложение.
Първият важен признак е наличието на положителна тенденция за увеличение
на обработваемата земя с трайни насаждения, което е важно от гледна точка на
заетостта на човешките ресурси в земеделието и създаването на условия
за развитие на МСП и преработващата индустрия за земеделска продукция.
Обработваемата земя се увеличава с 9,9%, за сметка на намаляване
на необработваемата земя за периода с 18,4 %. Земеделските площи се увеличават
с 3,8%. Чувствително се увеличават трайните насаждения (+7,6% за периода).
Положителна е и тенденцията за увеличаване на средният размер на имотите
от 6,5 дка на 7,0 дка (+7,7%) за един имот за периода от три години. Може да се
предположи, че този процес засяга основно производството на зърнени и технически
култури, което по принцип не води до повишаване на добавената стойност
и заетостта. Въпреки повишената енерговъоръженост обаче, не се е повишило за
периода равнището на прилаганите технологии като торене, растителна защита,
прилагане на биологични методи на производство и др.
При общо 42573 дка общинска земя, 17775 дка (41,7 %) е общинска частна
собственост. Средният размер на един имот е 25,7 дка. При подобен среден размер,
имотите частна общинска собственост са подходящи за отдаване на дългосрочна
аренда (например над 10 год.) на млади фермери.
Тенденции за изменение при трайните насаждения и зеленчуците
Около 5 хил. дка, т.е. 33 % от овощните насаждения са заявени или са вече
сертифицирани като биологично производство. Този подсектор се развива устойчиво
в разглеждания период на ОПР 2014-2020 като проекти на млади фермери.
Негативна е обаче оценката за осигуреността с преработвателни мощности за
плодове и зеленчуци в Общината.
За разлика от овощните насаждения, площите за производство на
типичните видове зеленчуци в периода 2011 – 2015 г. са намалели 3,5 пъти, а на
картофи 3,3 пъти. Единствено оранжерийното производство има слаби признаци за
възстановяване. Няма заявления за сертифициране за биологично производство.
Напояваните към 2011 год. площи са едва 267 дка, а понастоящем няма отчетено
напояване в зеленчукопроизводството.
Причините за продължаващия спад в зеленчукопроизводството са устойчиви
– липса на пазари за фрагментирана по тонаж продуктова листа и ниска партидност
(изпълване на един камион с един вид продукция), нежелание на земеделските
стопани да се сдружават за маркетинг и предпазарна подготовка и съхранение на
продукцията, липса на напояване, висока себестойност на продукцията.
•

• Тенденции за изменения в животновъдството
Налице е тенденция за слабо намаляване на едрия рогат добитък (крави
и биволи), докато намалението на броя овце и кози е 30 % за периода 2011 – 2013
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год. Намалява около 3 пъти и броят на регистрираните (получаващи субсидии)
ферми за едър рогат добитък. Благоприятно за конкурентоспособността на тези
стопанства е, че средният брой крави/биволи в едно стопанство се увеличава
от 8,22 до 21,67, и така се доближава до препоръчвания брой 30 – 50 животни
за осигуряване на рентабилност на стопанството. Така те са над минимума за
допустимост по Мярка 4.1 на ПРСР за „Инвестиции в земеделски стопанства”.
Към 2013 г. в общината е налице е ръст 50 % на броя пчелни семейства
спрямо 2011 год., а последните данни са за средно 56 кошера в едно стопанство.
Следователно, стопанствата с кошери са допустими по Мярка 6.3 „Стартова
подкрепа на малки земеделски стопанства”, с брой от 32 до 125 кошера. Тези
стопанства са склонни към иновации, като през последните години има
6 регистрации за биологично производство, т.е. 9 % спрямо общия брой пчелини.
• Състояние на горското стопанство в Община Ценово
Положителна е тенденцията за увеличение на площта на горския фонд
в Община Ценово, която към края на 2016 г. е 3,5 пъти повече от 2013 год. Тази
тенденция може да доведе до увеличението на производството на съществуващото
предприятие „Еколес 2002“ в с. Ценово, което поддържа през периода 38 работни
места, както и чрез странични поли от увеличен добив на билки и горски плодове.
•
Състояние и развитие на преработвателните предприятия
За съжаление, тази съпътстваща земеделието дейност има относително
малък дял в общинската икономика. Въпреки заложените в ОПР 2014 – 2020 г.
мерки, липсват проекти за преработка на плодове и пчелен мед от намиращия се в
подем подсектор. Не се използват и възможностите за разширяване на събирането
на диворастящи плодове и лекарствени растения, предпоставки за което създава и
увеличаващия се 3,5 пъти фонд от горски насаждения. Подобно е и положението с
култивирането на лечебни растения, което би помогнало за увеличаване заетостта
на жените. В подкрепа на това е необходимо да се изпълнят планираните в ОПР
проекти за самонаемане чрез МСП за преработка и реализация на билки.
От представените по-горе тенденции за изменения в сектор „Земеделие“ на
икономиката на Община Ценово могат да се направят следните основни изводи:
1. Налице е устойчив ръст на площите с трайни насаждения в размер на
7,6% за първите три години на ОПР 2014-2020 г., определена заслуга за което има и
ръководството на общината чрез предоставянето на частни общински имоти за това;
2. Продължава спадът на площите и производството на зеленчуци, което
при липсата на подкрепа по ПРСР за възстановяване на напоителна инфраструктура
ще доведе до неизпълнението на мерките за увеличаване на това производство;
3. Поголовието от едър рогат добитък (крави и биволи) намалява слабо, но в
същото време положително е, че се увеличава 2,5 пъти условният среден брой
животни в една ферма, което се очаква да доведе до повишаване на
конкурентоспособността на тези стопанства, включително чрез проекти по ПРСР;
4. Устойчиво се развива пчеларството, а това дава определени
предимства за участие в мярка 6.3 „Стартова подкрепа за малки стопанства“.
5. Налице е добър старт на иновациите, като биологичното производство
при овощните насаждения има дял от 33%, а при пчелните стопанства - 9% дял.

8
6. Горският фонд е нараснал 3,5 пъти за три години от изпълнението
на плана и това разкрива и възможности за други съпътстващи дейности в него.
7. Не се използват възможностите за създаване на МСП за преработване
на земеделска продукция, за което има заложени мерки в ОПР - Ценово.
1.2.
•

СЪСТОЯНИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ В ОБЩИНА ЦЕНОВО
ИЗМЕНЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
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Може да се обобщи, че човешкият капитал в общината забавя своето
развитие, причина за което е сравнително ограниченото финансиране за това и
намаляване на селското население, което по принцип е с ограничени образователни
възможности. Икономическото активното население е 30 %. Значителна част
от населението е разположено в общинския център при относителен баланс
на половата структура. Намалението на населението от една страна се дължи
на трудова миграция, а от друга е пряко следствие на възрастовата структура
на населението и икономическите и социални условия в общината. Хората под
трудоспособна възраст са намалели 2,3 пъти – Таблици 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11
в Приложение.
Продължава да е валидна неблагоприятната демографска картина за община
Ценово. Най-много са хората на възраст 65 – 69 год., а най-малобройната е групата
на децата в предучилищна възраст. Налице е тенденция за намаляване на
учениците, което води до извода за очаквани бъдещи затруднения по организацията
на учебния процес и заетостта на учителите в общината.
Малобройността на населението във възрастовите групи 0 - 9 г. и 10 – 19 г.
ще доведе не само до необходимост от нова организация на учебния процес за
основно и средно образование, но и до липса на достатъчно кадри за
производството и сектора на услугите. С оглед на поетапното преодоляване на тези
негативи е необходимо да бъдат предприети планирани мерки за
ранното
професионално ориентиране на децата още в основните училища, съобразено както
с тенденциите за развитие на бизнеса така и със спецификата на района и
възможностите за предприемачество.
Продължава да е валидна констатацията за недостатъчно образователни и
квалификационни мерки за осигуряване заетост на безработните. Води се активна
общинска политика преди всичко за осигуряване на субсидирана заетост, докато
диалогът с работодатели от местната индустрия е сравнително ограничен.
Въпреки предприетите мерки, образователно-квалификационната структура
на заетите в общинската икономика може да се оцени като незадоволителна.
Поради ниският темп на инвестиции в преработвателна промишленост, въпреки
политиките на Агенция по заетостта и общинска администрация, безработицата в
общината остава висока, като спада незначително от 30,8 % през 2012 г. (спрямо
броят на икономически активните лица) до 28 – 29 % в началото на 2017 год. Този
показател е значително по-висок спрямо средния за Област Русе, който се изменя от
12 – 13 % през 2012 – 2013 год. до 9,2 % през 2015 год. Делът на жените6

/ Разделът е разработен с участието на д-р Наталия Венелинова
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регистрирани безработни остава постоянен – 50 % към 2017 год. Много висок е
делът безработни без квалификация – 45 - 46 % през 2016–2017 г.
Все още е слаба активността на НПО и бизнеса като основен фактор за
местното развитие и за усвояване на средствата от европейските фондове.
Възможно е това да се промени при успешно кандидатстване заедно с Община
Свищов по Мярка 19 „ВОМР“ на ПРСР.
Въз основа на анализа на тенденциите за изменение на населението и
човешките ресурси в Община Ценово към началото на 2017 год. могат да се
напраявят следноте обобщаващи изводи:
1. Намалението на населението по селища и като цяло в в Общината, от една
страна, се дължи на трудова миграция, а от друга се предопределя от
възрастовата структура на населението и социално-икономическите условия.
Застаряването поставя на дневен ред необходимостта от мерки за стимулиране на
МСП, както и ориентация към социална политика, в подкрепа на населението в
трудоспосбна възраст, което да бъде стимулирано да остава в общината.
2. Необходимо е дълбочинно проучване и оценка на възможните източници на
сравнителни предимства на общината, оценка на очакванията и потребностите на
населението в трудоспособна възраст. Въз основа на това следва да се разработи
средносрочна или дългосрочна програма с пакетни мерки за въздействие в:
А) Повишаване атрактивността на населените места, за които е установен
потенциал за развитие;
Б) Изработване на специфичен икономически профил на общината;
В) Развитие на гъвкава инвестиционна политика за привличане на трудоспособно население чрез създаване на условия за развитие на човешкия капитал.
•

КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА

Състоянието на социалната инфраструктура, определяща равнището
на качеството на живот е показано в резюме в Таблици 12, 13, 14, 15 и 16
в Приложение. По-надолу привеждаме основни изводи за състоянието на качеството
на живот и необходимостта от развитие на социалната сфера, както следва:
А) налице е тенденция за влошаване на здравето на населението на фона
на тревожни демографски фактори като отрицателен естествен прираст
и отрицателна стойност на съотношението между жители в трудоспособна и
нетрудоспособна възраст. Това следва да се разглежда като хоризонтален
проблем по отношение на всички политики в общността, което оказва дългосрочно
влияние върху тяхното планиране и реализация;
Б) Налице е добре функционираща мрежа от социални услуги в общината.
Развитието следва да е насочено към запазване и модернизация на социалната
инфраструктура, която да подпомага в бъдеще развитието на останалите политики;
В) Основно предизвикателство пред община Ценово е запазването на
състоянието и съществуването на училищата, възсттрановяването на работата им в
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пълен капацитет, както и осигуряването им с кадрови капацитет за качествен
образователен процес;
Г) Понастоящем има възможност зазвитие на механизмите за добро
управление на собствеността, в полза на прив;личането на инвестиции, чрез
маркетиране на неизползвани терени. Необхо0димо е стратегията за управление на
общинската собственост да се коо5динира със стратегията туризма в общината.
Необходимо е също да се разработят инструменти за управление на собствеността,
които да позволяват достъпност и актуализация на информацията, мониторинг и
стратегическо управление на общинската собственост, така че да бъдат
гарантирани устойчиви приходи в общината.
В заключение на анализа за тенденциите на изменение в сферата на
социалния капитал и качеството на живот в Община Ценово може да се изтъкне, че
като допълнителна възможност за финансиране се очертават и програмите за
трансгранично сътрудничерство Interreg VA Румъния – България (през 2017 – 2018
год.) и транснационално сътрудничество Interreg Danube. Това налага работа за
повишаване капацитета на административния персонал и за разработването на
маркетингови инструменти като инвестиционен (бизнес) профил на територията.
1.3. СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИЯ КАПИТАЛ И ИНФРАСТРУКТУРАТА
Поради липсата на достатъчно ресурс и кадри, селищната структура има
слаби административни функции в кметствата, което изисква да се осигури система
за дистанционен достъп на селищата до основни видове административни услуги.
За съжаление, състоянието на регионална достъпност на Общината и вътрешната
транспортна и комуникационна инфраструктура остават далеч от изискванията.
Съществен проблем е липсата на инвестиционен интерес за подобряване на
транспортната свързаност и друга довеждаща инфраструктура в общината.
Поради това е необходимо общината да се ориентира към мерки за развитие на
инвестиционния потенциал чрез инструменти за финансов инженеринг и ПЧП.
Все още остава неразвита идеята за изработване на кадастрална карта на
територията на община Ценово, което пречи за провеждане на ресурсно-ефективна
политика по управление на територията. Не се използва възможността за развитие
на механизми за добро управление на собствеността и привличането на инвестиции,
чрез маркетиране на неизползвани терени. Стратегията за управление на
общинската собственост трябва по-пълно да се координира със стратегията за
туризма, което да позволи
достъпност и актуализация на информацията,
мониторинг и управление на собствеността и да се генерира инвестиционен интерес
и повече приходи в общината.
Местоположението на общината оформя и едно важно предимство – много
добро състояние на околната среда и липса на потенциални екологични
замърсители. Налице е обаче заплаха за специфичните местообитания на местни
български ендемити поради разораване на ливадите и превръщането им в
обработваеми земи. Има необходимост от постоянни и дългосрочни мерки за
тяхната защита. Предвид специфичните консервационни мерки на защитените
видове и обитания, е необходимо да се проучат и оценят възможностите за

11
развитие на екосистемни услуги като част от комплексен туристически продукт,
основан на комбинация от еко, селски и етно туризъм.
Територията на общината се характеризира с добре изградена и правилно
експлоатирана енергийна инфраструктура, с със силен акцент върху енергийната
ефективност и използване на ВЕИ.
За съжаление, налице е тенденция за
влошаване качеството на техническата и социалната инфраструктура в повечето
села, въпреки направените инвестиции в периода 2007 – 2013 г. Налице е тенденция
за физическо и морално износване на водопреносната мрежа, съпроводено с големи
загуби на питейна вода. Поради увеличаване на автомобилния парк и пътния трафик
(Русе – Свищов и Бяла – Свищов) се увеличава замърсяването на въздуха.
Поради ниската гъстота на населението в общината, ще се увеличава рискът
от липса на достатъчно инвестиции в инфраструктура. Характерен пример е липсата
на финансиране за канализация и пречиствателна техника в ПРСР 2014 – 2020 г.
Тези неблагоприятни тенденции и рискове налагат да се разработят пакетни
мерки за комплексно въздействие с цел както развитие на гъвкава инвестиционна
политика и създаване на условия за развитие на човешкия капитал, така и за
повишаване на атрактивността на селищата, които имат потенциал за развитие.
В заключение на анализа за състоянието на природния капитал и на
инфраструктурата в община Ценово може да се изтъкнат следните изводи:
А) Предвид на специфичните консервационни мерки на защитените видове и
обитания на природния капитал е необходимо да се извърши тяхната валоризация с
цел развитието на комплексен туристически продукт, основан на комбинация от еко,
селски и етно туризъм в общината;
Б) За стабилно развитие на вътрешната транспортна и комуникационна
инфраструктура и постигане на регионална достъпност е необходимо да се използват
инструменти за регионално развитие като Т Г С, Програма Дунав, Целево
национално финансиране, Инструменти на финансовия инженеринг и др.
Б) Необходимо е да се разработват инициативи базирани на публично-частни
партньорства като инвестиционни профили и активна политика на тяхното
маркетиране. При тези действия на хоризонтален принцип следва да е водеща
интеграцията между икономическите дейности и опазването на природния капитал,
т.е. да се прилага екосистемния подход.
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2.

АКТУАЛИЗИРАН S W O T – АНАЛИЗ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

Съгласно методическите указания на МРРБ от 2011 година, като база за
актуализация на SWOT анализа се използват изводите от оценката за валидност на
този вид анализ в Междинната оценка за плана за развитие на общината.
Актуализираният SWOT анализ отчита както някои промени във външната социалноикономическа среда и на вътрешните фактори на развитие на общината, така и
стремежа на консултаните да изчистят някои грешки и пропуски в плана. Целта е при
актуализацията на анализа да се отчетат реалистично ресурсите (съществуващия
потенциал) на общината, изводите, тенденциите и проблемите.
Правилно структурираният и реалистичен като формулировки SWOT–анализ
е предпоставка за евентуално прецизиране на формулировките (при необходимост)
на основната цел, приоритетите и специфичните цели и мерки в стратегическата
част на Актуализирания план за развитие на общината. 3
Актуализираният SWOT–анализ на Община Ценово, показан в табл. 2.1
по-долу е разработен въз основа на Междинната оценка към началото на 2017 год.
Анализът се основава на състоянието на факторите на развитие към момента на
актуализация на документа. Вътрешните фактори се отразяват в частта „силни и
слаби страни”, а външните – в частта „възможности и заплахи”. По-надолу се
привеждат основните аргументи за актуализацията на SWOT анализа.
За осигуряване на приемственост със SWOT- анализа от Междинната оценка
на ОПР 2014 - 2020 г., в Таблица 2.1 се използва същата номерации, като
невалидните характеристики на вътрешната и/или външната страна са изключени.
Новите формулировки в SWOT–анализа на територията на Община Ценово са
следствие както от посочените в междинната оценка (МО) непълноти и пропуски
в плана за развитие на общината, така и от проведените обсъждания с общинския
мениджмънт през м. Юни 2017 год. и особено от анализа на актуализираната
Стратегия за местно развитие (СМР) в края на м. Август 2017 год. 7
На първо място е необходимо да се изтъкне, че съгласно МО от м. Юни 2017
гoд., не се очакват неблагоприятни изменения в социално- икономическото развитие
на страната, на региона и на територията на Община Ценово в перспектива до края
на програмния период, с изключение на намаляване на населението.

3

/ Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за
регионално и местно развитие. МРРБ, Ноември 2011 год.
7

/ Виж извършеното от проф. Николай Найденов по Задание на Община Ценово „ Изследване
предпочитанията на представители на заинтересованите страни в сдружение „МИГ Ценово – Свищов“
за разработване на проекти по оперативните програми на ЕС“
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Таблица 2.1
SWOT анализ от ОПРР - 2013, редактиран за нуждите на
актуализирания план за развитие 2017 – 2022 год.

1. Силни страни
1.1.
Благоприятен климат, почви и
релеф на територията за рентабилно
земеделие, вкл. биологично земеделие,
за развитие на екотуризъм и изграждане
на инфраструктура с места за отдих
1.2. Общината е разположена в район за
трансгранично сътрудничество с Румъния
установени връзки с румънски общини за
съвместни проекти в ОПР 2014 - 2020
1.3. Липса на екологични замърсители в
Общината, много добро състояние на
околната среда в района
1.4. Изградена е ефективна енергийна
инфраструктура, с потенциал и силен
акцент върху използване на ВЕИ

2.

Слаби страни

3.1. Отдалеченост на общината от основните
пътища, недобро състояние на транспорт-ната
и комуникационната инфраструктура.
3.2. (невалидна, всъщност „заплаха 4.8)
3.3. Поради 3.1 по-горе, труден достъп на
земеделските производители на пазара на
земеделска продукция
3.4. Малка гъстота на населението в
общината, водещо до липса на инвестиции за
ВИК инфраструктура

3.5. Незадоволителна образователноквалификационна структура на заетите в
общинската икономика
1.5. Близост между общинския център и 3.6. Висока безработица в Общината, въпреки
политиките на Агенция по заетостта и
останали селища в общината
общинска администрация
1.6. Наличие на предпоставки за развитие 3.7. Липса на образователни и квалификацина производства съпътстващи традици- онни програми и мерки за заетост на продължително безработни, заетост в иновационни
онното земеделие – особено валидна,
ако се заложат проекти по Мярка 4.2 и 6.4 подсектори на земеделието и преработващата
на ПРСР, вкл. СМР на МИГ
индустрия (слаби страни No 3.7 и 3.8)
1.7. Благоприятни почви, значителни
3.9. Неефективно производство поради
ресурси от земи и традиции за зърнопро нарушена връзка между наука, производство и
изводство и животновъдство за крави и
пазар (връзка със заплаха от външната
свине (обединява No 7, 11, 12 и 13)
социално-икономическа среда)
3.10. Голям брой разнородни собственици и
1.8. Наличие на общинска политика по
ползватели на земята, липса на организации
заетостта за частично неутрализиране
неблагоприятно влияние на икономичес за сдружаване на местните производители;
ката среда (отчасти валидна, без МИГ) (обединява предишните No 3.10 и 3.11)
1.9. Мотивация и активен диалог между
Общината и Бизнеса за преференциални
мерки и програми за наемане на рискови
категории безработни (отчасти валидна
особено без финансиране от МИГ)
1.10. Невалидна, повтаря 1.9
1.11. Обединена към 1.7
1.12. Обединена към 1.7
1.13. Обединена към 1.7

3.12. Намаляване на броя животни
3.13. Разрушени мелиоративни и поливни
съоръжения в земеделието;
3.16. Физически и морално износена
водопреносна мрежа, големи загуби на вода
3.15. Тенденция за увеличаване на автомобилния трафик, и допълнително замърсяване
на въздуха (валидна, като заплаха)
3.17. Подценяват се възможностите за проекти
по ОП, съфинансирани от ЕС (нова слаба
страна, преди „заплаха 4.1“)
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1.14. Инициативен мениджмънт и специализирана администрация в Общината
за инициативи и подкрепа на местното
развитие, (засилва Страна 1.2 –нова)

3.18. Влошаване качеството на техническата
и социална инфраструктура в селата въпреки
направените инвестиции по ОПР 2007–2013
г. (нова слаба страна, преди „заплаха 4.4“)
3.19. Слаба активност на НПО и бизнеса за
местно развитие и усвояване средства от ЕС
(нова слаба страна, преди „заплаха 4.5)
3.20. Липса на финансова независимост
(преформулирана от „заплаха 4.6)

2. ВЪЗМОЖНОСТИ

4. ЗАПЛАХИ

2.1. (невалидна, всъщност е цел?)
2.2. (невалидна, всъщност
повтаря до голяма степен 2.1)

е

4.1. (отпада, „слаба страна 3.17“ по-горе)
цел, 4.2. Изисква се внедряване на стандартите на
ЕС при производството на стоки и услуги,
което е трудно за производството

2.3. „Възможности за финансиране
закупуването на земеделска техника за
растениевъдството и на животновъдни
ферми от фондовете на ЕС и бюджета“

4.3. Недостатъчни инвестиции от ПРСР и
други програми за развитие на културноисторическото наследство и туризма в района

2.4. (повтаря предишната 2.3, тук е
обединена в нова „възможност 2.3“)
2.5. (невалидна, не е възможност, а цел
на проект по ТГС с Румъния)
2.6. (невалидна, всъщност е цел)
2.7. (невалидна, всъщност е цел в ОПР)
2.8. (невалидна, всъщност е цел в ОПР)
2.9. (невалидна, всъщност е цел в ОПР)
2.10. Наличие на подкрепящи схеми в
ПРСР 2014-2020 за опазването на
културното и историческото наследство

4.4. (отпада, преформулирана е като „слаба
страна 3.18“ по-горе)
4.5. Заплаха от продължаваща зависимост на
общините за финанси от Държавния бюджет
4.6. (невалидна, „слаба страна 3.20“)
4.7. (невалидна, „слаба страна 3.19“)
4.8. По-голям от средния за страната климатичен риск поради голяма амплитуда между
макси - минимални годишни температури
(предишна „слаба страна 3.2“)

2.11. до 2.23 – невалидни възможности 4.9. Тенденция за увеличаване автомобилния
парк и пътния трафик през общината,
всъщност са цели, като 2.15 и 2.17
допълнително
замърсяване на въздуха
съвпадат с 2.12.
(предишна „слаба страна 3.15“)
2.24. Запазване на структурата на
образователната система и увеличаване
на финансовия ресурс на училищата
2.25. Оползотворяване на възможности
за значителен ресурс по Програма
INTERREG V Румъния – България чрез
силна страна 1.2 и 1.14.
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•

ДОКАЗАТЕЛСТВА И ОБОСНОВКИ ЗА СИЛНИТЕ СТРАНИ

Доказателство за Силна страна 1.2 е фактът за ползотворно сътрудничество
на Община Ценово по Interreg V „Ръмъния – България“, благодарение на което се
очаква финансиране по проекти за (1) „Валоризация на природните и културноисторически забалежителности“; (2) „Изграждане на туристически информационен
център и на районно търговско изложение за здравословни хранитрелни продукти“.
Развитие на Силна страна 1.3 „Липса на екологични замърсители в общината,
много добро състояние на околната среда“ може да се търси в намерението
за съвместен проект по ТГС с Румъния за „Превенция на управлението на риска
от наводнения от р. Янтра чрез картиране на заливните зони в общината.
Доказателство за Силна страна 1.6 би било залагане до края на програмния
период на проекти за развитие на производства, съпътстващи традиционното
земеделие по мерките за „Преработка и маркетинг на земеделска продукция“ и за
„Неземеделски дейности“. Като пример може да се посочи възможността да се
ползва финансиране за подобни проекти от МИГ „Ценово–Свищов“ в размер на
около 2 млн. лв. за периода до 2020 год.
Силна страна 1.7 обединява 1.7, 1.11, 1.12 и 1.13 от досегашния ОПР.
Силни страни 1.8, 1.9 остават отчасти валидни поради липсата на активни
доказателства, особено като се има предвид, че за развитие на човешките ресурси
в СМР на МИГ „Ценово – Свищов“ биха се заделили ограничени ресурси за проекти,
индикативно в размер до около 900 хил. лв. общо за двете общини. Силна страна
1.10 повтаря 1.9 и може да се изключи.
Предложена е от Консултанта една допълнителна, но може би най-важната
Силна страна 14 – за наличието на инициативен общински мениджмънт
по инвестиции и местно развитие, чрез което се постига ефикасно и ефективно
администриране на специализираната администрация на общината и сътрудничество с партньори от общини в Румъния, с Община Свищов, с Русенския
университет „Ангел Кънчев“ и консултантски организации от страната. Благодарение
на това се очаква финансирането на съвместни проекти с общини от съседна
Румъния, проекти за изграждане на мощности за съхраняване и първична
преработка на плодове и зеленчуци и други очакващи финансиране проекти.
•

ПРЕФОРМУЛИРАНЕ И РЕДАКТИРАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ

Както изтъкнахме в МО през м. юни 2017 год., голяма част от формулираните в
първоначалния ОПР от 2013 год. „възможности, т.е. шансове от външната среда“ са
невалидни, тъй като са всъщност цели на развитието, а някъде и конкретни мерки.
Така, от 23 броя възможности, само две са всъщност добри възможности от
външната социално-икономическа среда. Това е довело до формулиране на много
голям брой мерки и отчасти проекти в ОПР за периода 2014 - 2020 год. и трябва да
бъде коригирано в Актуализирания документ на ОПР. За целта в горната таблица 2.1
са оставени само действителните или потенциалните според нас възможности.
Възможности No 2.3 и 2.4 всъщност са възможни цели за развитие поради
една наистина „възможност“ от ПРСР и националния бюджет – за осигуряване на
финансиране за развитие на земеделието. В този смисъл 2.3 и 2.4 трябва да се
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обединят като „Възможности за финансиране закупуването на земеделска техника
за растениевъдството и на животновъдни ферми от фондовете на ЕС и бюджета“.
Валидни са възможности No 2.10 за използване на мярка 7.2 на ПРСР
за опазване на културното и историческото насдледство и за създаването,
подобряването или разширяванетона всички видове малка по машаби
инфраструктура. Остава валидна положителната тенденция за запазване
структурата на образователната система и увеличаване на финансовия ресурс на
училищата – Възможност 2.24.
Според нас трябва да се формулира още една съществена възможност –
No 25, да се използва силната страна 1.14 и добрите връзки на сътрудничество
с румънски общини за оползотворяване възможностите за значителен ресурс
по Програма INTERREG V Румъния – България.
• ДОПЪЛВАНЕ НА СЛАБИТЕ СТРАНИ, КОИТО СА ПРИЕТИ ЗА ЗАПЛАХИ
Такива според нас са: (3.2), тъй като климатичният риск е външна
характеристика (заплаха); (3.4) която води до опасност от липса на инвестиции за
подобряване на канализацията; (3.9) тъй като е следствие от опасност на външната
за Общината среда; (3.15) тъй-като е тенденция от външната среда.
Списъкът на слабите страни е допълнен и с други заплахи от оригиналния ОПР
от 2013 год. Такива са „новите“ слаби страни, както следва:
(1) „Подценяват се възможностите за проекти по Оперативните програми,
съфинансирани от ЕС“;
(2) „Влошаване качеството на техническата и социалната инфраструктура
въпреки направените инвестиции по ОПР 2007 – 2013 г.“;
(3) „Слаба активност на НПО и бизнеса за местно развитие и усвояване
средства от ЕС“;
(4) Липса на финансова независимост на Община Ценово“.
•

ИЗКЛЮЧЕНИ НЕПРАВИЛНО ФОРМУЛИРАНИ ЗАПЛАХИ

Такива са: (4.1), която е слаба страна на бизнеса и човешките ресурси; (4.4.),
също слаба страна, при това обективно следствие от липсата на достатъчно
инвестиции (външна причина); (4.6) и (4.7), също слаби страни. Това ни дава
основание да преценим, че общо взето броят на слабите страни не се променя,
въпреки че част от първоначалните са фактически външни причини (опасности).
•

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗА БАЛАНСА НА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ И ОТРИЦАТЕЛНИТЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ФОРМУЛИРАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА

А) ЗА СИЛНИТЕ И СЛАБИТЕ СТРАНИ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО
Общо взето, слабите страни на територията са малко повече от силните
страни. До известна степен това се дължи на «преформулирането» на «заплахи»
4.1, 4.4, 4.5, 4.6 като слаби страни. Слаби страни 3.5, 3.6, 3.7 и донякъде 3.19 засягат
преди всичко развитието на социалния капитал в общината. Това изисква да се
използват ефикасно вътрешните възможности на силни страни 1.8, 1.9 и особено на
формулираната от нас силна страна 1.14 «наличие на инициативен мениджмънт и
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специализирана администрация за инициативи и подкрепа на местното развитие»,
при използване шансовете от европейското и трансгранично финансиране. Особена
роля според нас би трябвало да играе изпълнението на една успешна Стратегия за
местно развитие на Община Ценово и Свищов в рамките на едноименната МИГ по
Мярка «ВОМР» на ПРСР.
Б) ЗА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ И ЗАПЛАХИТЕ ЗА ОБЩИНА ЦЕНОВО
Отпадат по-голямата част (общо 21 броя) от формулираните в предишния
SWOT – aнализ добри възможности (шансове), поради факта, че те всъщност са
били цели или конкретни мерки на развитие на общината.
Заплахите за развитието в новия анализ се намаляват с два броя, тъй като
четири предишни заплахи (4.1, 4.4, 4.6, 4.7) се преформулират като слаби страни,
а за сметка на това две „слаби страни“ – 3.2 и 3.15 са преформулирани като заплахи.
Изложеният по-горе анализ на баланса между вътрешните фактори от една
страна, а от друга– външните фактори на развитие, поставя едно предизвикателство
при актуализиране на стратегията за следващите години, а именно тя да се
формулира и изпълни при сегашния сравнително ограничен размер на материалния
и социалния капитал на Общината и положителното въздействие от използването на
фондовете на ПРСР 2014 – 2020 год. и на Interreg V Румъния - България.
3.

АКТУАЛИЗИРАНА СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО И БАЛАНСИРАНО
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2022 ГОДИНА

Тази част от актуализирания план за развитие на всяка община следва да се
изпълни в съответствие със стратегията за развитие на административната област,
в която се намира общината и като се отчитат стратегическите насоки от SWOT
анализа за Общината. Актуализацията на стратегията за развитие на общината
следва да отчита в необходимата степен изискванията на прилаганите финансови
инструменти към момента с цел получаването на финансова подкрепа за проекти за
развитие. В тази връзка следва да се осигури съответствие на подбраните
приоритети в Общинския план за развитие с приоритетите на Оперативна програма
„Регионално развитие” и на Програмата за развитие на селските райони.
При актуализирането на заложените цели и приоритети от действащия план
за развитие на общината се препоръчва да се прецени: 4
(a) кои от тях са актуални към момента, съобразени са с потребностите на
района на общината и съответстват на актуализирания документ на Областната
стратегия за развитие на Русе;
(б) кои цели и приоритети намаляват или губят своята значимост, като в
крайна сметка съобразно оценката за валидност на SWOT анализа се прецени дали
някои да отпаднат или да се промени формулировката им;
Тъй като до края на периода за планиране и изпълнение на мерки (проекти)
съобразно приоритетите на ПРСР, ОП „Развитие на човешките ресурси“ и ОП
„Региони в растеж“ за програмен период 2014 – 2020 год. остават 3 – 4 години не
4

/ Методически указания за актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и
местно развитие. МРРБ, Главна дирекция „Регионална политика и системи за управление”, 2011
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може да се очаква радикална промяна на стратегическата част на ОПР.
Актуализираната стратегия ще изисква по-голяма конкретизация и адаптиране към
конкретните условия и инструменти за нейната реализация, осъщественна чрез
редактиране и преформулиране на някои от мерките и проектите. Подходящо е при
необходимост да се конкретизират спрямо първоначалния ОПР от 2013 год. и
целевите групи и/или бенефициенти по всяка една от мерките, което би осигурило
по-ясна представа за очакваното въздействие върху развитието на общината.
3.1.

МИСИЯ, ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

Представеният в Раздел 2 актуализиран SWOT–анализ на общината показва
недвусмислено, че за община Ценово са валидни типичните за селските райони в
България прeдизвикателства на местното развитие - ограничени възможности за
иновативна съпътстваща земеделието индустрия, висока безработица,
застаряване на населението, бедност и др.
Без стратегия и активни политики на развитие, общината не би имала
достатъчно възможности за своето развитие. Изводът е, че чрез формулирането
на мисия, визия и стратегическа цел за развитие, социалният капитал в
Общината може не само да ползва добрите резултати от политиките за устойчиво и
балансирано местно развитие, а от обект на въздействие да се разглежда по-скоро
като двигател, т.е. като субект на това развитие. Постигането на балансирано
развитие предполага мобилизиране на всички налични ресурси в общината и
привличане на външни такива като know-how, добри практики и финансиране.
•

МИСИЯ И ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ЦЕНОВО

При определяне на актуализираната стратегическа цел, мисия и визия на
Община Ценово за периода 2017 – 2020 г. са отчетени резултатите от Междинната
оценка (МО) от м. Юни 2017 г., SWOТ анализа от Раздел 2 по-горе, оперативните
програми, финансирани от фондовете на ЕС и опита от изпълнението на
Областната стратегия на област Русе.
Направените в МО задълбочен анализ и препоръки показват необходимостта
от обосноваване на актуализираното съдържание на мерките при структурата от
стретегическа цел, приоритети и специфични цели на сегашния план за развитие.
Мисията на Общинския план за развитие на Община Ценово за периода до
2020 (2022) година се формулира по следния начин:

МИСИЯ: Устойчив и балансиран растеж и развитие на община Ценово
Визията на Община Ценово за оставащия певриод 2017 – 2020 г. и по-нататък
се формулира така:

ВИЗИЯ: Постигане на мисията чрез стимулиране и разгръщане на
икономическия потенциал, балансирано пространствено развитие,
инвестиции в публична и социална инфграструктура и защита на
природното и културно наследство в общината
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Така формулирана, визията отговаря на формулировките в „Стратегия
„Европа 2020“, Националната стратегия за регионално развитие и Стратегията за
развитие на област Русе, а именно „постигане в територията на интелигентна,
устойчива и приобщаваща икономика с високи равниоща на заетост,
производителност и социално сближаване“.
При извеждане на стратегическата цел на плана и приоритетите в ОПР е
приложен принципът на необходимостта и приемствеността. Заварените
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ, ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ от ОПР,
разработен през 2013 год. и оценен като „в общи линии сполучлив“ покриват
обхвата на новото съдържание на актуализирания документ на ОПР за периода
до 2020 (2022) година. Специфичното и различното е, че се променя съдържанието
на мерките по отделните специфични цели, като се включват само тези проекти,
за които би имало осигурено финансиране от перативните програми, от Бюджета
за изпълнение на Стратегията за местно развитие на МИГ „Ценово – Свищов”
и евентуално от бюджета на Община Ценово.
Стратегическата цел на ОПР на Община Ценово е, както следва:

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: Устойчиво и балансирано подобряване
на местната икономика и средата за живот на населението, чрез
развитие на социалния капитал, инфраструктурата и екологията.
3.2.

АКТУАЛИЗИРАНИ ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ

Специфичните цели и мерките в първоначалния общински план за развитие
(ОПР) на община Ценово от 2013 год. са структурирани в следните 5 приоритета:
1. Приоритет 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие;
2. Приоритет 2. Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на
човешкия капитал;
3. Приоритет 3. Техническа и инженерна инфраструктура;
4. Приоритет 4. Екологично развитие;
5. Приоритет 5. Укрепване на административния капацитет и развитие на
нови професионални умения.
Детайлизирането на стратегията за устойчиво и балансирано развитие на
Община Ценово за оставащите две години от Първия програмен период, а именно
2012 – 2013 год. изисква да се подбере структурата и формулират актуализираните
приоритети, специфични цели и мерките за тяхното изпълнение. 6 7 8
Още при сравнителния анализ на структурирането и съдържанието
на Областната стратегия за развитие на област Русе (ОСтр) от една страна и ОПР –
Ценово, извършен в междинната оценка (МО) - Раздел 1.3, стр. 14 е показано, че
на втората стратегическа цел СЦ2 на ОСтр съответстват два приоритета в ОПР –
6/ Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2010-2015)
7/ Стратегия за управление на общинската собственост на община Ценово за периода 2008-2011
8 / Програми и мерки за заетост и обучение, финансирани от ДБТ и ЕСФ / ОПРЧР / НПДЗ - 2012 г.
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Ценово, съответно П2 и П5, чиито специфични цели и мерки са близки по насока
и съдържание. Поради това и съгласно предложението на стр. 13 в МО двата
приоритета могат да се слеят в един обобщаващ приоритет и да се получи пълно
съответствие между двата стратегически документа – единият на областно,
а другият на общинско равнище.
Необходимостта от подобно сливане се показва и от факта, че Приоритет 2
цели фактически укрепването и развитието на човешкия капитал, а Приоритет 5 –
развитието на общинска администрация, чрез същата функция – умения. Сливане
е възможно и между приоритетите 3 и 4, чиято функция е свързана
с функционирането на икономиката и с качеството на живот на населението на две
места от територията – първо предимно вътре в селищата, а второ – предимно
извън тях, на реката, в местата за крайселищна почивка и др.
Поради това, при формулирането на актуализираните приоритети
е предприето окрупняване на приоритети 2 и 5 в един обобщаващ Приоритет No 2
„РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА И
СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“ и на приоритети 3 и 4 в един
обобщаващ Приоритет No 3 “ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА И ЕКОЛОГИЧНО
РАЗВИТИЕ“.
Според нас, подобна триада от приоритети съответства на триадата от
устоуйчиво и балансирано развитие на „МАТЕРИАЛНИЯ“, „ЧОВЕШКИЯ“ И
„ПРИРОДНИЯ“ капитал.
На фиг. 3.1 по-долу е показана структурата на актуализираната стратегия на
Общинския план за развитие на община Ценово, за периода 2017 – 2020 г. Както се
вижда, Приоритет 1 за икномическото развитие на Общината се реализира чрез
6 /шест/ специфични цели, Приоритет 2 за развитието на социалния капитал – чрез
7 /седем/ СЦ и Приоритет за инфраструктурата и екологията (природния капитал) –
3 /три/ СЦ.
Съдържанието на актуализирания план за развитие на Община Ценово, като
стратегически цели, мерки и индикатори за оценка на изпълнението на мерките е
показано в Таблица 3.2. по-долу. При обсъждане на актуализирания документ и
неговото изпълнение до края на програмния период е необходимо да се имат
предвид следните основни моменти:
1. Необходимо да се проучат отчетите за встъпителните обучения, проведени
при разработването на Стратегията за местно развитие на планираната
МИГ „Ценово- Свищов“, тъй като те имат отношение към мерки от ОПР.
2. При конкретизирането на Програмата за реализация на ОПР – Ценово до
края на програмния период, да се имат предвид и проектите, включени в
Подраздел 3.5 на Доклада за междинната оценка.
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Фиг. 3.1

СТРУКТУРА НА СТРАТЕГИЯТА НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН
2017 – 2020 години

МИСИЯ
Устойчив и балансиран растеж и развитие
на Община Ценово

ВИЗИЯ
Постигане на мисията чрез стимулиране
и разгръщане на икономическия потенциал,
балансирано пространствено развитие,
инвестиции в публична и социална
инфграструктура и защита на природното
и културно наследство в общината

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ
Устойчиво и балансирано подобряване
на местната икономика и средата за живот
на населението, чрез развитие на
социалния капитал, инфраструктурата
и екологията.

Приоритет 1

Приоритет 2

Приоритет 3

Интелигентен
растеж и
икономическо
развитие

Развитие на
социалния капитал
чрез укрепване
на капацитета и
създаване на
професионални
умения

Техническа (бизнес)
инфраструктура
и екологично
развитие
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ПРИОРИТЕТ 1
Интелигентен растеж и икономическо
развитие

ПРИОРИТЕТ 2
Развитие на социалния капитал
чрез укрепване на капацитета и
създаване на професионални
умения

ПРИОРИТЕТ 3
Техническа (бизнес) инфраструктура
и екологично развитие

Специфични цели

Специфични цели

Специфични цели

1. Повишаване на
производ-ството и
продукцията на местната
икономика

1. Укрепване капацитета
на общинската
администрация и
подобряване координацията при изпълнение
на общинския план
за развитие

1. Обновяване и доизграждане на техническата
и бизнес инфраструктура,
стимулираща развитието
на конкурентноспособна
общинска икономика
и повишаване доходите
на населението

2. Изграждане на
подходяща бизнес среда
и повишаване
инвестиционния интерес
към общината
3. Оптимално използване
на природните ресурси за
развитие на земеделието
4. Подобряване на
маркетинга, организацията
и качеството на
производство в аграрния
сектор
5. Разнообразяване на
икономическите дейности
и повишаване качеството
на живот в селата
6. Развитие на
алтернативен туризъм

2. Подобряване на
организацията
и качеството на
предоставяните
от общината
административни услуги
3. Засилване на вътрешнообщинското и междуобщинското
сътрудничество
4. Постигане гъвкав пазар
на труда и социална
интеграция
5. Повишаване качеството
на образованието
6. Подобряване на
здравните услуги и на
свободния достъп до тях
7. Развитие на културата,
спорта и младежките
дейности
8. Развитие на социалните
услуги и интеграцията на
уязвимите групи

2. Изграждане,
разширяване и
поддържане на техническа
инфраструктура,
подобряваща жизнената
среда
3. Трайно подобряване на
екологичното състояние
на Община Ценово
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Таблица 3.2
ПЛАНИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 ГОДИНА, ПО ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И МЕРКИ
ПРИОРИТЕТИ

Цели и мерки

1. Интелигентен растеж и икономическо развитие
2. Развитие на социалния капитал чрез укрепване на капацитета и човешките умения
3. Техническа (бизнес) инфраструктура и екологично развитие

Индикатори за оценка

Източник на
информация

Стойност
към 2017 г.

Целева
стойност

2

5 по план

0

1 прогноза
било 2
Прогноза 5
било 3
7 прогноза
било 14
5 по план
(виж СМР)

Приоритет 1. Интелигентен растеж и икономическо развитие
Специфична цел 1. Повишаване на производството и продукцията на местната икономика
1.1. Създаване на условия за
1.1.1. Брой МСП в общината, които
Община Ценово;
стимулиране на МСП в общината
получават бизнес услуги
ежегодно
1.2.1. Брой регионални клъстери и
НСИ; Областна
1.2. Участие на местния бизнес в
мрежи, в които участват местни МСП
стратегия; ежегодно
регионални клъстери и мрежи
1.2.2. Брой срещи и организационни
Община Ценово;
дейности за подкрепа на партньорства
ежегодно
1.2.3. Брой фирми, участващи
Община Ценово;
в регионални клъстери и мрежи
ежегодно
1.3. Подкрепа за фирми -производители 1.3.1. Брой МСП, получили финансова
Община Ценово;
от общината
помощ за обучение
ежегодно
1.4. Създаване на бизнес център за
1.4.1. Брой проучвания за стартиращи
информация, обучение и съвети на МСП фирми с нужда от бизнес инкубатор

Община Ценово;
Interreg RO - BG

3
0
0
0

Прогноза 2

Специфична цел 2. Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване инвестиционния интерес към общината
2.1. Повишаване конкурентоспособността чрез маркетинг, поощряване на
инвестициите и координиране иниициа
тивите за икономическо развитие.

2.1.1. Стойност на местните и
чуждестранни инвестиции, хил. лв.
2.1.2. Равнище на средната годишна
работна заплата, лева

Община Ценово;
ежегодно

0

1460 хил. лв.
по план

НСИ

8570

10 607 като
област Русе

24
2.1.3. Брой на безработните лица

Бюро по труда

486
към 31.04.17

до 500 по
план

2.2. Подкрепа за развитие на бизнес и
пазарната инфраструктура

2.2.1. Брой изградени обекти на
местната бизнес инфраструктура

Администрация ТСУ;
ежегодно

1

2 по план

2.3. Подкрепа на ново технологично
развитие

2.3.1. Брой нови МСП в бизнес
паркове, индустриални зони
и бизнес инкубатори в Общината

Община Ценово;
ежегодно;
Областна стратегия

0

3 прогноза
бил0 10

2.4. Развитие на информационно
общество, подпомагащо бизнеса

2.4.1. Брой публикации на сайта
на общината

Община Ценово;
ежегодно

6

9 по план

Специфична цел 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на селското стопанство
3.1. Развитие на растениевъдството
и животновъдството

3.1.1. Брой стопанства за
растениевъдство и животновъдство

Общинска земеделска
служба, ежегодно

102 раст. стоп.
63 жив. стоп

прогноза 180
вкл.мл. ферм
било 580

3.1.2. Обработваеми земеделски
площи, декари

Общинска земеделска
служба, Изпълнено

165 660

165 000 план

Община Ценово;
ежегодно

3

5 по план

3.2. Подобряване достъпа до земеделските стопанства и естетизиране на
ландшафта на територията

3.2.1. Брой реализирани проекта за
подобряване извънградската среда;

3.3. Подмяна и увеличаване
на трайните насаждения

3..3.1. Обща площ на трайните
насаждения, дка

Общинска земеделска
служба, ежегодно

19 160

22 000 прогн
било 13297

3.4. Оптимизиране на поливното
земеделие

3.4.1. Поливни земеделски площи,
дка

Общинска земеделска
служба,

0

Прогноза 500
било 3000

3.5. Засаждане нови и възстановяване
съществуващи горски масиви.

3.5.1. Новозалесени площи в горското
стопанство, дка

Общинска земеделска
служба, ДГС – Бяла;

500

600 прогн.
било 500
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Специфична цел 4: Подобряване на маркетинга, организацията и качеството на производство в аграрния сектор
4.1. Осигуряване актуална информация
и повишаване научното обслужване в
аграрния сектор

4.1.1. Брой публикации на сайта
на общината

Община Ценово;
ежегодно

6

12 прогноза
било 6

4.1.2. Брой проведени обучения

Общинска земеделска
служба, ежегодно

0

2 прогноза
било 4

4.2. Подпомагане приспособяването на
фермерите към нарастващите
изисквания на стандартите на ЕС

4.2.1. Брой обучения за стандарти за
кръстосано съответствие и други в
земеделието

Общинска земеделска
служба, Отчети МИГ;
ежегодно

0

3 прогноза
чрез ВОМР
било 10

4.3. Укрепване на съществуващите
и създаване на нови браншови
организации на производители

4.3.1. Брой организационни
инициативи на органите за местно
самоуправление

Общинска земеделска
служба, ежегодно
Община Ценово;

0

2 прогноза
било 4

4.4. Изграждане на земеделски
тържища

4.4.1. Брой проекти за тържища на
земеделските производители

Община Ценово;
Отчети МИГ; ежегодно

0

3 прогноза
чрез ВОМР
било 15

Специфична цел 5: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на живот в селата
5.1. Привличане на инвестиции за
преработка на плодове и зеленчуци

5.1.1. Стойност на инвестициите, лв.

5.2. Подпомагане на частни инициативи
в създаването на микропредприятия
5.3. Подпомагане на частните
инициативи в областта на туризма.

50 000

0

50 000 план

5.2.1. Брой срещи – обучения за
подпомагане частните инициативи

Община Ценово;
Общински съвет

0

2 прогноза
било 5

5.3.1. Брой новосъздадени местни
туристически продукти и/или услуги

Община Ценово;
Отчети МИГ; ежегодно

5

Прогноза 7
виж ВОМР
било 5
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Специфична цел 6: Развитие на алтернативен туризъм
6.1.Професионална промоция и
реклама на туристически продукти и
предлагане

6.1.1. Брой срещи за промоция и
реклама на туристически продукти

Община Ценово;
ежегодно по 1

Нов
индикатор

Прогноза 4

6.2. Създаване на актуализирана
общинска програма за алтернативен
туризъм (2017 -2020)

6.2.1. Брой разработени актуални
програми за алтернативен туризъм

Община Ценово;
изпълнена

1

План 1
актуална

6.3. Създаване на туристически продукт
„Археологически и исторически училища
на терен”

6.3.1. Брой новосъздадени местни
туристически продукти и/или услуги

Община Ценово;
ежегодно

1

3 план

6.4. Информиране на населението за
финансови източници за изграждане на
семейни туристически фирми

6.4.1. Брой междуинституционални
координации за развитие
на туризма

Община Ценово;
ежегодно

3

7 план

НССЗ - Русе

Приоритет 2. Развитие на социалния капитал чрез укрепване на капацитета и създаване на професионални умения
Специфична цел 1: Укрепване капацитета на общинската администрация и подобряване координацията при
изпълнение на общинския план за развитие
1.1. Подобряване взаимодействието
между кмета и ОбС чрез обединена
група за подкрепа изпълнението на ОПР

1.1.1. Брой заседания на обединена
общинска група за наблюдение

Община Ценово
ежегодно

2

3 прогноза
било 1

1.2. Създаване на програма и обучение
за подкрепа на местната икономическа
активност и социалния климат

1.2.1. Брой общински служители
участвали в програми за обучение

Община Ценово
ежегодно

23

70 план

1.3. Създаване капацитет за планиране,
програмиране и управление на
усвояването на фондове на ЕС,
национални и местни източници

1.3.1. Брой групи за наблюдение и
оценка на планове програми

Община Ценово
ежегодно

1

3 прогноза
било 5

1.3.2. Брой отчетни доклади по
реализацията на общински политики

Община Ценово
ежегодно

2

4 прогноза
било 7
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Специфична цел 2: Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от общината административни услуги
2.1. Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и
бизнеса и развитие на електронно
управление

2.1.1. Брой въведени системи за
административни и технически услуги

Община Ценово;
Изпълнено

1

1 план

2.1.2. Брой въведени електронни
административни услуги

Община Ценово
ежегодно

1

3 прогноза
било 15

2.2. Развитие на общинския
информационен център

2.2.1. Брой въведено електронно
движение на документи за граждани

Община Ценово;
Изпълнено

1

1 план

Община Ценово;
Изпълнено

1

1 план

Община Ценово;
МИГ „Ценово –
Свищов“; ежегодно
Община Ценово;
МИГ„Ценово–Свищов“

0

20 план
дейност на
МИГ
2 план

Специфична цел 3: Засилване на вътрешнообщинското и междуобщинското сътрудничество
3.1. Създаване на система за
партньорство за общински политики на
общината и заинтересованите страни

3.1.1. Разработване на комплекти от
правила за дейността на
обществения съвет

3.2. Обучение на местните партньори за
подпомагане партньорството и
управление на съвместни програми
3.3. Създаване на подходи за
насърчаване на местното развитие

3.2.1. Брой участници в програми за
обучение на МИГ „Ценово – Свищов“
3.3.1. Брой създадени общински
сайтове по конкретна проблематика

1

Специфична цел 4: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция
4.1. Изграждане на информационна
система за търсената от инвеститори
работна сила и предлагани специалисти

4.1.1. Брой сключени договори с
работодатели по мерките за
насърчаване на заетостта
4.1.2. Брой безработни лица включени в мерки насърчаване на заетостта
4.1.3. Брой безработни лица включени в квалификационни курсове

4.2. Развитие на професионални умения
4.2.1. Брой включени лица
в подкрепа на икономическа активност
в квалификационни курсове
и адаптивността на човешките ресурси

Община Ценово;
Бюро по труда

1

3 прогноза
било 7

Община Ценово;
Бюро по труда
Община Ценово;
Бюро по труда

58

100 план

58

75 план

Община Ценово;
Бюро по труда

52

75 план
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Специфична цел 5: Повишаване качеството на образованието
5.1. Модернизиране на сградния фонд
и оборудване на училищата

5.2. Включване на информационни и
комуникационни технологии в училища

5.1.1. Брой компютри на 100 (сто)
ученика в училищата

Община Ценово
ежегодно

1

10 прогноза
било 25

5.1.2. Брой санирани сгради на
училища и детски градини;

Община Ценово

0

1 прогноза
било 2

5.1.3. Брой обновени интерактивни
класни стаи
5.2.1. Брой места с достъп до
Интернет на 100 (сто) ученика

Община Ценово
ежегодно
Община Ценово
ежегодно

0

3 прогноза
било 10
10 прогноза
било 25

0

Специфична цел 6: Подобряване на здравните услуги и на свободния достъп до тях
6.1.1. Брой лекари

Община Ценово
Изпълнено

6

6 план

6.1.2. Брой стоматолози

Община Ценово

2

6.1.3. Брой предложени мерки за
Община Ценово
решаване на проблема
6.1.4. Брой решения на Общинския
Община Ценово
съвет по конкретната политика
Изпълнено
Специфична цел 7: Развитие на културата, спорта и младежките дейности

0
2

4 прогноза
било 6
1 прогноза
било 2
2 план

3

3 план

2 600

5000 прогн.
било 10 000

9

9 план

9

10 план

6.1. Провеждане на общинска политика
в областта на социалните услуги

7.1. Развитие на културата, опазването
и експонирането на културноисторическото наследство

7.1.1. Брой нови или модернизирани
културни и туристически обекти
7.1.2. Брой посетители в туристически
и културни обекти /забележителности

7.2. Развитие на местата за спорт/отдих 7.2.1. Брой нови или реновирани
детски и спортни площадки
7.3.1.Брой изпълнени координационни
7.3. Развитие на младежките дейности
мерки в образованието, заетостта,
здравеопазването, толерантността и
конкурентоспособността

Община Ценово
ежегодно
Община Ценово
ежегодно
Община Ценово
Изпълнено
Община Ценово
ежегодно
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Специфична цел 8: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи

8.1. Развитие на социалните услуги

8.2. Интеграция на уязвими групи

8.1.1. Брой места за настаняване за
социални услуги в общността

Община Ценово
Изпълнено

30

30 план

8.1.2. Брой места за настаняване в
социални заведения резидентен тип

Община Ценово
Изпълнено

10

10 план

8.1.3. Брой настанени лица
(семейства) в жилища
8.2.1. Брой на лицата обслужвани със
социални услуги

Община Ценово
ежегодно

0

1 прогноза
било 3

Община Ценово
ежегодно
Община Ценово
ПУ на МВР - Бяла

318

600 прогн.
било 1025

11

до 15 прогн.
било 25

8.2.2. Общ брой противообществени
прояви в общината

Приоритет № 3. Техническа (бизнес) инфраструктура и екологично развитие
Специфична цел 1: Обновяване и доизграждане на техническата и бизнес инфраструктура, стимулираща развитието
на конкурентоспособна общинска икономика и повишаване доходите на населението
Община Ценово
ОПУ – Русе - НАПИ

0

4 прогноза
било 16

1.1.2. Подобрени общински пътища в
лошо състояние - в километри
1.2.1. Брой домакинства/предприятия
обслужвани от нови/подобрени
системи за газифициране и ВЕИ

Община Ценово
ежегодно

11

16 план

Община Ценово
ежегодно

1

10 прогноза
било 100

1.3. Създаване на специализирана
устройствена схема за развитие
на туризма в общината

1.3.1. Брой реализирани общински
политики в областта на туризма

Община Ценово;
изпълнена

1

1 план

1.4. Подобряване на туристическата
инфраструктура и информация

1.4.1. Брой изградена техническа и
комуникационна инфраструктура към
туристически обекти

Община Ценово;
изпълнена

5

5 план

1.1. Подобряване параметрите и
състоянието на транспортната
инфраструктура с регионално значение
1.2. Подобряване на енергийната
ефективност на сградите

1.1.1. Рехабилитирани третокласни
пътища в лошо състояние

30
Специфична цел 2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа инфраструктура, подобряваща жизнената среда
2.1. Създаване и прилагане на
стратегически подход при управлението
на техническата инфраструктура

2.1.1. Осигурена питейна вода от
пречистващи съоръжения с нови
довеждащи водопроводи – в км.

Община Ценово
ежегодно

16

25 план

2

5 план

2.2.1. Изградена нова
канализационна мрежа – километри

Община Ценово
ежегодно
Община Ценово
ежегодно

0

3 прогноза
Било 15

2.2.2. Брой изградени пречиствателни станции за отпадъчни води

Община Ценово
ежегодно

0

1 план

Мобилни оператори

98

План 98

2.1.2. Дял (%) от населението осигурено с питейна вода – по Наредба 9
2.2. Изграждане на канализационна
мрежа и осигуряване пречистването
на отпадъчните води

2.3. Подобряване на съобщителните
връзки като обхват и качество

2.3.2.Осигурено мобилно покритие (%)

Специфична цел 3: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Ценово
3.1. Екологичен мониторинг на въздуха,
водата и почвата.

3.1.1. Брой изградени / доставени
пунктове за мониторинг на средата

Община Ценово
РИОСВ - Русе

0

1 план

Община Ценово
Изпълнено

2

2 план

3.2. Програмни мерки

3.2.1. Брой актуализации на Програма
за опазване на околната среда
3.2.2. Брой проекти за подобряване
качеството на питейната вода

Община Ценово

0

1 план

3.3.1. Брой нова техника за
сметосъбиране и рециклиране
3.3.2. Брой изградени паркове

Община Ценово
Изпълнено
Община Ценово
Изпълнено

1

1 план

1

1 план

3.3.3.Почистени речни корита - декари

Община Ценово

0

1 прогноза,
било 3

3.3. Технически и технологични мерки

4. АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
Индикативната финансова таблица (ИФТ) е задължителен структурен
елемент на Общинския план за развитие. Тя съдържа експертна оценка на
финансовите ресурси, които е необходимо да бъдат мобилизирани за изпълнение на
целите на развитието на общината за времето на оставащия планов период. В този
смисъл Таблицата представлява макро рамката на възможните източници за
финансиране на реализацията на заложените приоритети и мерки.
При изготвянето на ИФТ е спазен принципа на съфинансиране и
допълняемост на местните собствени финансови ресурси със средства от
Европейските фондове, държавния бюджет и други публични и частни източници на
финансиране на мерките от актуализирания документ на ОПР - Ценово. При това са
адресирани възможностите за финансиране по компоненти, както следва:


Определените в табл. 3.2 приоритети за устойчиво интегрирано местно
развитие през периода до 2020 год.;



Общия по приоритети и разбит по мерки обем от финансови средства;



Източниците на финансиране за изпълнение на приоритетите за развитие;



Относителният дял на планираните средства по източници на
финансиране спрямо общия обем на необходимите средства за периода;

Индикативната финансова таблица на актуализирания документ за ОПР Ценово напълно съответства на актуализираните цели, приоритети и мерки и е
съобразена с препоръките от Доклада за междинната оценка на плана. По принцип
тя определя стартовата финансова рамка на актуализирания план за развитие и
като действен финансов инструмент, предоставя възможности на администрацията
да извършва предварителна подготовка и да осигурява необходимата проектна
готовност за реализация на заложените приоритети през оставащия планов период.
Разписаните в индикативната финансова таблица цели, мерки и проекти са
подчинени на дефинираните приоритети, като за една част от тях е разписано
ресурсно осигуряване като индикативна сума. За друга част от цели и мерки липсва
ресурсно осигуряване, тъй като реализацията им изисква логистични действия без
пряко финансиране. За мерките, за които не е планиран финансов ресурс, трябва
да се търси финансиране при изпълнение на ОПР в рамките на плановия период.
Индикативната финансова таблица
е структурирана по съставните
елементи на актуализирания ОПР, следвайки градацията „Отгоре – Надолу“:
• Приоритет
• Специфични цели в рамките на всеки приоритет
• Мерки за постигане на набелязаните специфични цели
В хоризонтален план са позиционирани основните източници на финансиране,
композирани по отделни групи, както следва:
•



Публично финансиране, в това число: (1) Средства от републиканския
бюджет; (2) Средства от общинския бюджет.
Частно финансиране
Финансиране от европейските фондове
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Друго безвъзмездно финансиране - средства от национални програми.

Съдържащите се в индикативната финансова таблица числови стойности
на практика определят предварителните финансови параметри на актуализирания
план за развитие на Община Ценово и са окрупнени в таблица 4.1.
Детайлната индикативна финансова таблица е показана в Приложение 2.
На фигура 4.1 е показан относителният дял на различните източници във
финансовото осигуряване на плана за развитие. Вижда се, че относителният дял на
от европейски фондове е изключително голям (76,5 %), което създава значителен
риск за изпълнението на плана, поради хипотезата за невъзможност да се защитят
и финансират всички необходими проекти.
Таблица 4.1
Структура на необходимото финансиране за изпълнение на
актуализирания план за развитие на Община Ценово (хил. лева)

ПРИОРИТЕТИ

ПРИОРИТЕТ 1
Интелигентен растеж и
икономическо развитие
ПРИОРИТЕТ 2
Развитие на социалния
капитал чрез укрепване
на капацитета и
създаване на
професионални умения
ПРИОРИТЕТ 3
Техническа (бизнес)
инфраструктура и
екологично развитие
ВСИЧКО:

О Б Щ О ОБЩИНС
КИ
БЮДЖЕТ

РЕПУБЛИКАНСКИ
БЮДЖЕТ

ЕВРОПЕ ДРУГИ
ЙСКИ
ИЗТОЧФОНДО
НИЦИ
ВЕ

ЧАСТНО
ФИНАНСИРАНЕ

5563

320

1108

3290

10

835

3625

200

595

2830

0

0

18650

920

2392

15188

0

150

27838

1440

4095

21308

10

985

В същото време, изпълнението на плана за развитие се очаква да натовари в
много по – малка степен общинския бюджет (само 5,17 %) от общо необходимите
средства), което в относителен дял не е значимо, но в абсолютна стойност (1 440
хил. лева) би могло да затрудни изпълнението, както на бюджета, така и на самия
план за развитие.
Относителният дял на участие на отделните приоритети в общата финансова
рамка на плана за развитие на Община Ценово е показан на фиг. 4.1.

33
Основното финансиране на набелязаните в Актуализирания документ мерки
е предвидено да бъде от Европейските фондове и програми – 21 308 хил. лева.
Фигура 4.1. Относителен дял на участието на различните източници
във финансовото осигуряване на плана за развитие

4% 0%

5%

15%

ОБЩИНСКИ БЮДЖЕТ
РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖИТ
ПРОЕКТНО ФИНАНСИРАНЕ
ЧАСТНО ФИНАНСИРАНЕ

76%

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ

Фигура 4.1. Относителен дял на приоритети от общото финансирне

13%
67%
ПРИОРИТЕТ 1
ПРИОРИТЕТ 2

20%

ПРИОРИТЕТ 3
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Очевидно е, че основният финансов ресурс е насочен към Приоритет 3
“Техническа (бизнес) инфраструктура и екологично развитие” с относителен
дял от 67 % спрямо общия обем на финансирането. Това е напълно естествено и
лесно обяснимо, тъй като по-голяма част от него са така наречените “твърди мерки”.
Тези мерки са свързани с изграждането и поддържането на инфраструктурни
обекти, които всъщност са най–съществения измерител за физическо развитие и
екологична устойчивост.
Другите два приоритета по финансово натоварване са относително равни
(съответно 20 % и 13 %, което е логично, тъй като голяма част от мерките не
изискват пряко финансиране, или пък там където то е необходимо е с ниски
финансови параметри.
Представеният по-горе анализ на обема и разпределението на необходимите
финансови средства по източници на финансиране показва, че би имало риск за
изпълнението на планираните мерки от индикативната финансова таблица, ако не
се осигурят достатъчно средства от външно публично финансиране. Причината за
това е, че Община Ценово няма достатъчен финансов капацитет за самостоятелно
финансиране на мерките от актуализирания ОПР. Следователно, ще бъде
необходимо да се заделят достатъчно средства за разработване и съфинансиране
на изпълнението на проектите.
Предвид на тенденцията за постепенно намаляване на чисто грантовите
схеми за подпомагане на проекти в ЕС, в Община - Ценово трябва да се анализират
и подготвят реалистични схеми на публично-частно партньорство (ПЧП). Като
алтернативи за съфинансирането на инфраструктурните проекти вероятно ще бъде
необходимо да се ползва и заемно финансиране чрез кредити от фонд „ФЛАГ“,
банкови заеми, целеви субсидии и помощи от държавния бюджет и др.
В заключение на изложението за съображенията при разработване на
Индикативната финансова таблица и особено за анализа на нейните конкретни
параметри може да изтъкнат следните обосновани от анализа изводи и препоръки:
1.
При разработването на Индикативната финансова таблица е спазен
принципът на съфинансиране и допълняемост на местните собствени финансови
ресурси за изпълнение на актуализирания план за развитие със средства от
държавния бюджет, Европейските фондове и други уместни публични и частни
източници на финансов ресурс;
2.
Предвидените финансови средства за изпълнение на актуализирания ОПР –
Ценово са съобразени с факта за преимуществено изпълнение на мерки от
Приоритет (3) спрямо мерки по приоритети (1) и (2), което е следствие от различната
значимост и капиталоемкост на дейностите.
3. Като се има предвид, че обемът на предвидените финансови ресурси по
приоритетите, специфичните цели и мерките на актуализирания ОПР – Ценово се
базира на сравнението с нормално изпълняваните мерки от действащия ОПР, може
да се счита, че по-нататъшното изпълнение на Плана за развитие съобразно
параметрите на Индикативната финансова таблица ще бъде ефикасно и
ефективно.
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5. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ И ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
5.1. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА
Особено внимание при разработването на актуализирания документ за ОПР –
Ценово е отделено на прецизирането на съществуващите в плана от 2013 год.
индикатори, така и на допълване с някои нови индикатори. За целта са анализирани
изискванията и конкретните примери в Методическите указания на МРРБ (МУ –
МРРБ), както и в Предварителната оценка на първоначалния ОПР-2013 год.,
разработена от „И – Финанси“ ЕООД.
Съгласно методическите указания (МУ – МРРБ), системата от индикатори
(показатели) за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР е основен
инструмент за обективна оценка на степента на изпълнение на мерките и проектите
в плана. Съобразно опита от разработване и управление на проекти,
формулировката на всеки от използваните индикатори трябва да отговаря на т.нар.
S M A R T изисквания, т.е. „да бъде конкретна; измерима (оценима); постижима по
принцип, (съобразно същността на мярката); реалистична (т.е. да бъде в
компетенциите на отговорника за нейното изпълнение) и обвързана с времето. 3
Съобразно МУ на МРРБ и практическия опит, при разработването на
общински планове за развитие и техни оценки, се използват два вида индикатори –
индикатори за резултат и индикатори за въздействие.
Чрез индикаторите за резултат се оценява успехът (постигането на
фактически резултат) на планирана мярка или отделен проект. Тези индикатори
измерват междинните резултати в сравнение с първоначалните количественно
поставени цели и се прилагат на всеки етап от изпълненито на плана за развитие,
т.е. имат конкретен тактически характер. Резултатът от оценката е ясен (видим)
като продукт от извършваните дейности по изпълнение на заложените мерки, и тези
индикатори са показател за ефективността и ефикасността от изпълнение на
проектите в рамките на мерките.
Чрез индикаторите за въздействие се оценява изпълнението на целите за
развитие на целевите групи и местната общност, които наблюдават и оценяват
изпълнението на приоритетие и специфичните цели за развитието на общината.
По този начин те оценяват и стратегическите цели общо за общината, както и могат
да се използват за оценка на постигане на целите на йерархични нива, разположени
над нея – регион, страната като цяло и т.н. Тези индикатори са измерими в течение
на определен период след приключване на проектите по отделните мерки,
следователно те имат обобщаващ стратегически характер.
Системата от обективно проверими и реалистично измерими индикатори
в актуализирания документ на ОПР-Ценово съответства на заложените цели.
Конкретните индикатори се базират в общи линии на първоначалния ОПР – 2013,
но са прецизирани и допълнени съобразно препоръките на Доклада за междинна
оценка от Юни 2017 год. При това, стриктно са спазвани посочените S M A R T
изисквания към техните формулировки.

3

/ Найденов, Н., Управление на проекти, Русенски университет, 2005, 2011, 2014.
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Матрицата на индикаторите в Актуализирания ОПР – Ценово от 2017 год. се
вижда от съдържанието на таблица 3.2 «Актуализирани приоритети, цели и
мерки“ ( стр. 23 ). В случая е използвана релацията «Отгоре – Надолу, т.е.:

Приоритет > Специфична цел > Описание на индикатора и надолу
Източник на информация > Базова (2017) и Целева стойност (2020 г.)
Както се вижда от Таблица 3.2, формулировките на индикаторите са:
 конкретни (засягат МСП, регионални клъстери, фирми, проучвания и т.н.);
 измерими (брой, стойност – хил. лв., декари и др.);
 постижими и реалистични (ясни като действие от Община Ценово);
 обозрими (обвързани) с времето (стойност 2017 г. – планова 2020 г.)
Чрез изпълнението на планираните в Таблица 3.2 мерки (колона 1),
оценявано по посочените индикатори за резултат (колона 2) по информация от
изпълнителя с конкретна честота (колона 3) при реална базова стойност към
2017 год. (колона 4) и целева планирана за 2020 год. стойност (колона 5)
СЕ ПРЕДПОЛАГА ПОСТИГАНЕ НА СЛЕДНИТЕ ПО-ОБЩИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ
В РАМКИТЕ НА ТРИТЕ ПРИОРИТЕТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО:
Приоритет 1 „ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ И ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА
ОБЩИНА ЦЕНОВО“ до края на периода.
Общи въздействия (специфични цели):
1. Повишаване на производството и продукцията на местната икономика;
2. Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на инвестиционния
интерес към община Ценово;
……………………………………………………………………………………………..
7. Развитие на алтернативен туризъм.
Приоритет 2 „РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНИЯ КАПИТАЛ ЧРЕЗ УКРЕПВАНЕ НА
КИАПАЦИТЕТА И СЪЗДАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ“
Общи въздействия (специфични цели):
1. Укрепване капацитета на общинска админситрация и подобряване на
координацията при изпълнение на общинския план за развитие;
2. Подобряване на организацията и качеството на предоставяните от
Община Ценово административни услуги;
...................................................................................................................................
3. Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи.
Приоритет 3 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И
ЕКОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ“
Общи въздействия (специфични цели):
1.Обновяване и доизграждане на техническата (бизнес) инфраструктура,
стимулираща развитието на конкурентоспособна икономика;
2. Изграждане, разширяване и подобряване на техническата инфраструктура,
подобряваща жизнената среда
3. Трайно подобряване на екологичното състояние на Община Ценово
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Индикаторите за оценка на очакваното въздействие на екологичните мерки
от Специфична цел 3 по-горе и по-специално на тези за ограничаване на вредното
въздействие от изменението на климата, представени в Приложение 7 на
Методическите указания на МРРБ от м. Октомври 2011 год. и разработения от нас
нов Раздел 8, биха могли да се използват за пълното интегриране на
Актуализирания план за развитие на Община Ценово 2014 – 2020 с политиката
за устойчиво екологично развитие на регионите «над» Община Ценово –
административни области, страната като цяло и Европейския съюз. За целта
могат да се ползват конкретните индикатори за резултат и тези за въздействие,
показани в края на Раздел 8 – стр. 46. Тъй като обаче в общините, а вероятно и
на национално равнище няма опит както по формулирането на конкретни базови и
целеви стойности, а така също по наблюдението и отчитането на тези до голяма
степен «нови» по тип индикатори, целесъобразно е те да се анализират към края
на програмния период (2019 – 2020 год.) и да се включат при изготвянето на
последващата оценка на плана за развитие.
В заключение на Раздел 5.1 за индикаторите за наблюдение и оценка на
изпълнението на Актуализирания документ на ОПР Ценово в периода 2017 – 2020
год. може да се изтъкне, че:
1. Системата от индикатори е достатъчно съобразена с Методическите
указания на МРРБ и (както се вижда от Таблица 3.2) включва ясни, уместни,
конкретни и възможни показатели, повечето от които са преди всичко «Индикатори
за резултат на равнище «Община»;
2. Уточнени и представени в Таблица 3.2 са базовите стойности на
индикаторите към момента на актуализация на план, както и целевите им стойности
към края на периода на изпълнение на плана за развитие.
3. Уточнени са конкретните надеждни източници на информация за измерване
или (отчасти) за субективна оценка на индикаторите за успех, преобладаващата
част от които са на равнище «Община» или общинско НПО / предприятие.
4. Горните изводи по (1), (2) и (3) дават основание да се прогнозира, че ходът
на оценката за изпълнението на плана за развитие се очаква да бъде устойчив във
времето и обективен за резултатите, а в крайна сметка и да доведе до постигане на
стратегическите цели за развитие на Община Ценово – т.е. да се оцени и
комплексното въздействие на системата от индикатори върху степента на развитие
в края на програмния период.
5.2. НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА АКТУАЛИЗИРАНИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Наблюдението и оценката на изпълнението на общинския план за развитие
е комплекс от действие на определени субекти, наречени органи за наблюдение,
с които действия се осъществява постоянен контрол по изпълнението на
поставените цели, приоритети и мерките, свързани с тях. Наблюдението се насочва
към
осигуряването
на
необходимите
предпоставки
за
постигане
на
законосъобразност, целесъобразност, устойчивост и ефективност на провежданите
дейности по изпълнението на плана.
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Системата за наблюдение и оценка на ОПР - Ценово е изградена в
съответствие с нормативните изисквания и стандарти като включва формите и
способите за събиране на информация, органите за наблюдение, както
и съответната организация на работата. Тя успешно изпълнява и ролята за
осигуряване на публичност при изпълнение на ОПР.
За да функционира достатъчно ефективно системата за наблюдение трябва
да поддържа непрекъснат процес по събиране, предоставяне и анализ на
достатъчна по обем и качество информация за хода на изпълнение на плана през
целия планов период. С тази информация се подпомага вземането на управленски
решения за регулиране и корекция на действията по изпълнение на плана.
Елементи на системата за наблюдение и оценка:
1. Субекти за наблюдение;
2. Правила за работата на субектите
3. Източници, методи и способи за осигуряване на информация;
4. Индикатори за наблюдение;
5. Правила за осигуряване на публичност и прозрачност.
Основна фигура в процеса за наблюдение и оценка на общинския плана за
развитие е Кметът на общината, в качеството си на едноличен орган на местното
самоуправление. Тук следва да отбележим, че същrят не се разглежда като субект
от системата за наблюдение и оценка, защото неговите управленски решения и
действия са обект на наблюдение и оценка. Кметът обаче, изпълнява определени
функции по организацията и информационното осигуряване на този процес.
С негова заповед се определя екип, който разработва правила за наблюдение и
оценка на изпълнението на плана за развитие. Правилата съдържат срокове и
форми на документи за събиране на информация, подготовка на справочни
материали и анализи, както и годишните отчетни доклади. Годишните отчетни
доклади се съставят по определен от кмета ред и се представят пред Общинския
съвет за обсъждане и приемане.
Цялостният процес по наблюдението и оценката на изпълнението
на плана за развитие трябва да протича при спазването на следните принципи:
 Всеобхватност на наблюдаваните обекти;
 Откритост и прозрачност;
 Независимост и безпристрастност;
 Наличие на ясни правила и процедури за провеждане на мониторинг;
 Партньорство и взаимодействие на всички заинтересовани страни;.
Компоненти на системата за наблюдение и оценка:
1. Органи за наблюдение
◘ Общинският съвет, като основен орган за наблюдение в изпълнение на
своите правомощия трябва да поддържа следните функции:
 Изисква регулярно информация и данни по изпълнението на плана
(най-вече под формата на годишни отчетни доклади на кмета) на базата
на които провежда институционален контрол по реализацията на
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заложените в плана мерки, респективно върху степента на постигане на
целите;
Осигурява координация на дейностите по наблюдението между
централните и местните органи на изпълнителната власт, на всички
заинтересувани страни на принципа на взаимно партньорство;
Осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията
и правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните
помощи, обществените поръчки, опазването на околната среда
и насърчаването на равните възможности и социалното включване;
Обсъжда и одобрява отчетните документи внасяни от страна на кмета;
Взема целесъобразни решения за повишаване ефективността на
процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми и
пропуски;
Определя и предприема действия за осигуряване на публичност
относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира
прозрачност;
Поддържа обратна връзка и взаимодействие със субектите на
гражданското общество и бизнеса (граждани, НПО и юридически лица)
за проучване на общественото мнение.

Констатациите от междинната оценка на ОПР недвусмислено показват, че е
налице пълно съответствие с принципа за регулярност по отношение приемането на
отчетните документи от страна на Общинския съвет, с една единствената
забележка: Липсва корективният ефект от страна на общинските съветници,
поради отсъствието на критичен елемент подкрепен с определени препоръки
и допълнения спрямо процеса на изпълнение на Общинския план за развитие.
◘ Обществен съвет за наблюдение и контрол
Общественият съвет в общината е постоянно действащ консултативен и
контролен орган от представители на всички заинтересовани страни – бизнес
структури, гражданско общество, държавни институции и отделни експерти по
конкретни секторни политики. В това си качество, обществения съвет изпълнява
точно определени функции - провежда годишни събрания и приема свои доклади
с оценка на резултатите от изпълнението на Общинския план. Формира заключения
и прави предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.
Констатациите от междинната оценка на плана за развитие на Община
Ценово отчитат добро взаимодействие на Обществения съвет с общинската
администрация, с което успешно се реализира и изискването за осигуряване на
партньорство, публичност и прозрачност.
Добре би било при взаимодействието на обществения съвет с останалите
заинтересовани страни да се прилага определен инструментариум за действия,
който може да използва следния арсенал:
 Информиране – информационни потоци с направление «администрация –
граждани и граждански организация» , при които местните власти подготвят и
предоставят информация за всички процеси по изпълнението на плана за развитие,
в т. ч. степен на достигане на целите, разходване на финансови ресурси, пречки и
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проблеми при реализацията на определени мерки, процедури по обществени
поръчки за възлагане на изпълнението. Възможно е информирането да се
осъществява чрез регулярни брифинги и пресконференции, радио съобщения,
Интернет страницата на общината, отговори на отделни запитвания и други;
 Консултиране – това е двупосочна връзка, при която гражданските
организации осъществяват обмен на информация с държавните и общинските
институции. Консултациите могат да включват различни форми- оценки на
бенефициентите, събиране на обратна информация и отзиви, срещи в общината,
фокус групи, конференции, кръгли маси и обсъждания.
 Ангажиране или активно участие (вземане на съвместни решения) –
връзка, основаваща се на партньорство с местните органи, при което гражданите и
НПО вземат участие в процеса на разработване на конкретни дейности и политики.
При него се признава ролята на гражданите в процеса на предлагане на варианти,
въпреки че отговорността за окончателното решение или формулирането на дадена
политика се поема от съответния компетентен орган.
◘ Общинска администрация
Общинската администрация изпълнява организационни и обслужващи
функции, с които подпомага действията на Кмета на общината, който организира
и ръководи процеса на наблюдение и контрол на Общинския план за развитие.
Осигуряването, подготовката и обработката на необходимата за наблюдение
отчетна информация и данни се осъществяват от длъжностни лица, чиито функции
са разписани в Устройствения правилник на администрацията и са възложени на
определно структурно звено.
Администрацията подготвя и разработва Годишните доклади за
наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие, представени от кмета
за отчет пред другите органи за наблюдение и пред обществеността. Тези доклади
подпомагат и външните експерти, които провеждат междинната и последващите
оценки на плана за развитие. Администрацията осигурява с необходимата
информация и останалите органи за наблюдение.
Препоръчваме, с оглед осигуряване на качествено текущо наблюдение
за изпълнение на плана за развитие, през следващите години от плановия
период да се разработват и годишни програми за реализация на заложените
мерки – по източници на финансиране и времеви периоди, което досега
отсъства в практиката на администрацията.
◘ Външни експерти
Използването на външна (независима) експертиза в процеса на
наблюдение и контрол на О П Р е нормативно определено по отношение
изготвянето на предварителна, междинна и последващи оценки. Това
нормативно изискване включва субекта на външния оценител в процеса на
оценяване с оглед осигуряването на обективен неутрален поглед върху
изпълнението на плана и върху факторите и обстоятелствата, които му въздействат.
Възлагането на провеждане на междинната и последващата оценки се
извършва при спазване на надлежния ред, чрез предварителен конкурентен избор
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на външни оценители. При избора на външни оценители се следва принципа за
наличие на доказана експертиза, а не само подбор на икономически найизгодната оферта. Противната практика обикновено води до ниско качество на
изпълнението и на съставените документи.
2. Регламентиращи документи и инструментариум
◘ Механизъм (правила/ за наблюдение и контрол на изпълнение на
общински политики
Документът регламентира правилата и технологията за провеждане на
наблюдение и контрол по изпълнението на общинските политики и стратегическите
документи. В този документ се определя обхвата на мониторинга, етапите
и процедурите за неговото осъществяване, участниците (заинтересованите страни)
и инструментариума за включването им контролния процес, показателите
/индикаторите/ за оценка на степента на изпълнение, съставяните документи
и технологията по представяне на резултатите, изводите и препоръките.
Правилата се разработват от администрацията и се въвеждат в изпълнение
със заповед на кмета.
◘ Правилник за работа на Обществения съвет за наблюдение и контрол
Документът урежда статута, състава, функциите и правилата за работа
на Обществения съвет за наблюдение и контрол.
За да изпълнява Общественият съвет успешно ролята си на инструмент
за пряка връзка и координация между кмета, администрацията и представителите
на местните общност по въпросите на местното развитие е необходимо в неговия
правилник да се уреждат следните въпроси: (1) реда и периодичността на
провежданите от съвета заседания; (2) правомощията на неговия председател;
(3) Задълженията и правомощията на участниците; (4) Реда за внасяне на
предложения, становища, препоръки, резултати от наблюдения, теми за
разисквания и начина за вземане на решения; (5) Формите за публично
оповестяване на работата на обществения съвет и на неговите решения.
Обществения съвет за наблюдение и контрол провежда регулярни събрания
всяка година, както и извънредни при оказала се необходимост.
◘ Документи и информация


Годишни доклади

Годишните отчетни доклади се съставят от оправомощени длъжностни лица в
администрацията и се представят от кмета пред Общинския съвет и обществеността
за обсъждане и приемане. Те са основният носител на информация и данни от
изпълнението на плана за развитие.
Годишните доклади са основата за провеждане на междинни и последващи
оценки на ОПР и качеството им рефлектира и върху качеството на оценителните
доклади. В съдържателен план се съставят систематизирано по приоритети,
стратегически цели и мерки, което улеснява проследяването на изпълнението на
плана. За информиране на местната общност и гражданите годишните доклади се
публикуват на Интернет – страницата на общината.
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Годишни инвестиционни програми

Съставянето на годишни инвестиционни програми е добра управленска
практика на администрацията и подпомага от информационна и организационна
гледна точка процеса по изпълнение на плана за развитие.


Програма за реализация на плана за развитие

Програмата е неизбежен елемент на общинския план за развитие.
Докато ОПР е стратегически документ относно политиката за постигане на
устойчиво интегрирано развитие на общината, програмата за неговата реализация
има оперативен характер и конкретизира начина, практическите мерки и дейности,
както и времевия период на тяхната реализация. Ако планът е устойчив документ и
се актуализира при съответната оценка, то програмата за реализация може да бъде
актуализирана периодично, в работен порядък, в зависимост от конюнктурата и
необходимост от осигуряване на по-висока ефективност и ефикасност.
Структурира се по приоритети и включва конкретни проекти, прогнозните
им стойности и сроковете за изпълнение.


База от данни

Добра управленска практика е поддържането на база от данни, свързани
със съставянето и изпълнението на плана за развитие. Базата от данни се поддържа
от администрацията на електронен носител и предоставя неограничени
възможности за пълна проследимост на всички събития, практически действия,
ресурси и резултати от изпълнението на плана в хронологичен порядък, в т. ч. и
статистически данни. По този начин тя способства за безупречно информационно
осигуряване на цялостния процес по разработване, изпълнение и контрола на ОПР.
Като отделен информационен модул в базата от данни е полезно да се
поддържа информация и за проектите на общината с приблизителна структура:
 Реализирани проекти;
 Проекти, в процес на реализация;
 Проекти, в проектна готовност;
 Проекти, в процес на подготовка за реализация.
6. ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Провеждането на държавната политика за регионално и местно развитие се
основава на нормативно регламентирания принцип за осъществяване
на партньорство, публичност и прозрачност на действията на всички нива.
Партньорството се осъществява, чрез осигуряване на пълноправно
и равнопоставено участие на всички заинтересовани страни в този процес –
държавни и местни административни органи, представители на неправителствения,
гражданския и бизнес сектори, физически лица.
Кметът на общината и неговата администрация осигуряват достатъчна
информация за актуализирания план за развитие на общината чрез всички
комуникационни средства за масово осведомяване, чрез официалната Интернет –
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страница на общината и посредством обявления в сградите на общинската
администрация и кметствата.
Този процес на партньорство и публично съгласуване се поддържа и
в периода на изпълнени на плана, като се осигуряват достатъчни и достъпни
инструменти и процедури за обсъждане на заложените в плана мерки,
за популяризиране на приоритетите сред съответните целеви групи,
за приемане на предложения за подобряване на взаимодействието между
заинтересованите страни.
Актуализираният план за
развитие на Община Ценово е разработен
в съответствие с принципа за партньорство, чрез включването на социално –
икономическите партньори още в началния етап на неговото съставяне.
Създаването на ефективни партньорства в процеса на планиране и изпълнение
разширява възможностите за привличане на допълнителни финансови средства
чрез участие в съвместни проекти.
За тази цел в плана за развитие са включени за реализиране мерки на база на
принципа “Публично – частно партньорство” на проекти с участието на общината и
бизнеса при разпределени ангажименти на участие.
Принципът на публичност и прозрачност изисква процедурите по
разработването, приемането, наблюдението и отчитаното на Общинският план за
развитие да се извършват в условията на пълна прозрачност, откритост и
публичност пред местната общност и гражданите.
Актуализираният план за развитие се публикува на официалната Интернет
страница на общината. На страницата задължително се публикуват и годишните
отчети за изпълнение на плана. В рамките на всеки разработен и реализиран проект
се предвиждат мерки и съответни действия за информиране на целевите групи,
в т. ч. и провеждане на. периодични информационни кампании.
Общинската администрация през целия планов период провежда политика за
непрекъснатото информиране и въвличането на социално-икономическите
партньори и заинтересованите страни в ефективното изпълнение, наблюдение и
оценка на актуализирания план за развитие, чрез използване на различни
инструменти:
•

Организиране и провеждане на обществени обсъждания

•

Провеждане на периодични срещи между заинтересованите страни;

•

Осигуряване на участие в съвместни проекти;

•

Привличане на представители на заинтересованите страни
в наблюдението на изпълнението на плана за развитие;

•

Организиране на форуми и други събития в рамките на съответните
проекти за идентифициране на проблемите и за мобилизиране на местните
ресурси.

В случаите на реализация на съвместни проекти с други общини се
организират и провеждат съвместни информационни кампании за огласяване на
целите и приоритетите на проекта.
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7. АКТУАЛИЗИРАНА ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН
РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ЦЕНОВО ДО КРАЯ НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД
Съгласно ЗРР, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания
на МРРБ, актуализираната Програма за реализация на ОПР – Ценово до края на
Програмния период има за задача да конкретизира начина, практическите мерки,
инвестиционните дейности и проектите за постигане на целите за развитие.
С Актуализираната програма за реализация на ОПР – Ценово са определени
актуалните пакети от мерки и проекти за реализация на осъвремените приоритети в
рамките на стратегическата цел и специфичните цели за развитие на Общината до
2020 (2022 год.). Актуализирани са финансовите ресурси, необходими за
изпълнението на проектите, както и конкретните изпълнители, и обвързаността с
перода от 4 до 6 години до края на програмния период – ПРИЛОЖЕНИЕ 3.
Актуализираната програма за изпълнение се базира на Таблица 3.2 за
приоритетите, стратегическите цели и мерките на актуализирания план за развитие.
В общи линии, Програмата за реализация на ОПР – Ценово в нейната финансова
конкретизация за индикативно финансиране на проектите съответства на
информацията от Индикативната финансова таблица (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) с логичната
уговорка, че списъкът на проектите в рамките на всяка мярка е ИНДИКАТИВЕН както
по описание, така и като финансова конкретизация. Поради това в общия случай,
Индикативната финансова таблица има максималистичен характер и позволява към
мерките от Програмата за реализация да се добавят нови индикативни проекти,
които биха били необходими за устойчивото балансирано развитие на територията
на Община Ценово и на общностите в нея до края на програмния пероиод.
Актуализираните проекти по мерките в ОПР са свързани със специфичните
цели, приоритетите и стратегическите цели на развитието. Програмата за
реализация позволява проектите да могат да бъдат представени и да бъдат
проследявани за всяка от годините на оставащия отрязък от програмния период.
Очакваните резултати от изпълнението на индикативните проекти са
целесъобразни съобразно заложените специфични цели в актуализирания ОПР и
се очаква да бъдат ефективни относно предвиденото финансово осигуряване.
Формулировките на проектите и обвързването им с изпълнители и времеви
период стгласно т.нар. S M A R T изисквания от теорията за управление на програми
и проекти позволяват изпълнението на всеки проект да бъде планирано
своевременно и оценявано съгласно предпписанията на Методическите указания и
конкретната практика в общинската администрация.
В заключение и като обобщение може да се изтъкне, че Програмата за
реализация на ОПР – Ценово за периода до 2020 (2022) година е в пълно
съответствие с изискванията за разработване от ЗРР, Правилника и Методическите
указания на МРРБ. Тя включва всички препоръчителни елементи – актуализирани
приоритети съгласно стратегическите цели, специфични цели, мерки и проекти,
обвъразни с необходимото индикативно финансиране и план за изпълнение по
годините от оставащия програмен период. Успешното изпълнение на Програмата за
реализация на ОПР се очаква да доведе до икономически ръст и развитие на
територията вкл. качеството на живот на местните общности в Общината.
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8.

МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ЗА
АДАПТАЦИЯТА КЪМ ВЕЧЕ НАСТЪПИЛИТЕ ПРОМЕНИ

Настоящият раздел в Актуализирания документ на ОПР – Ценово се
разработва съгласно актуализирания през 2016 год. Закон за регионалното развитие
(чл. 13 ал. 2). За целта на разработката са използвани както предписанията на МУ
на МРРБ от м. Октомври 2011 год., така и съвременни материали на водещи НПО по
проблема за ограничаване на изменението на климата и адаптацията към вече
настъпилите промени. 4
Промените в климата се дължат основно на три фактора (причини):
• глобалното затопляне вследствие на антропогенната (от човека) дейност,
водеща до отделянето на въглероден двуокис и метан в атмосферата;
• намаляването на валежните количества и водните запаси като цяло;
• замърсяването на въздуха с вредни газове.
Вследствие на това, наблюдават се тенденции, климатът, южно от Стара
планина, да става все по-средиземноморски, а на север - плодородните земи
бавно да се опустиняват. Промените в климата ще окажат влияние и на секторите,
които зависят от температурите и валежите. Това са селското стопанство,
лесовъдството, енергетиката и туризмът.
Съгласно наложилата се квалификация, възможно е да се използват три вида
мерки за ограничаване изменението на климата
• МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
• МЕРКИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПРИ БЕДСТВЕНИ ПОСЛЕДИЦИ
• МЕРКИ ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ЩЕТИТЕ чрез застрахователна система.
Втората група мерки се предприемат обикновено при необходимост, а третата
трябва да има и съществен оттенък на взаимодействие „държава – застрахователен
бизнес“. Поради това, и съобразно практиката на разработваните стратегически
документи за национално, регионално и местно (общинско) развитие, е възможно и
целесъобразно да се планира преди всичко МЕРКИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ.
В Раздел 3.2 на Актуализирания документ на ОПР – Ценово (стр. 18 – 29) са
включени две актуализирани екологични мерки, имащи отношение към проблема:
• Мярка 1.2 към Специфична цел 1 на Приоритет 3 с индикатор за резултат
„Брой домакинства/предприятия, обслужвани от нови/подобрени системи за
газифициране и ВЕИ“;
• Мярка 3.1 към Специфична цел 3 на Приоритет 3 с индикатор за резултат
„Брой изградени / доставени пунктове за мониторинг на средата“;
• Мярка 3.2 към горната специфична цел с индикатор „Брой актуализации на
Програмата за опазване на околната среда.
Необходимо е обаче в Община Ценово да се планират и реализират до края
на настоящия програмен период целенасочени инициативи и подходящи проекти за

4

/

Материали в пресата на Централно и източноевропейски екологичен център – София.
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превенция с цел ограничаване на измененията на климата. Това трябва да са преди
всичко стъпки за компенсиране и отслабване на измененията в климата.
Най-важните от тях са: (1) последователното провеждане на политика на
екологично (органично) земеделско производство; (2) енергийна ефективност на
сградите; (3) намаляване на емисиите от метан чрез утилизиране на отпадъците от
животновъдството и растениевъдството; (4) въвеждане на ВЕИ като слънчеви
батерии за обществени и частни сгради, малки вятърни електроцентрали и др.
В тази връзка, освен мерките и проектите от „актуализираната“ Таблица 3.2, в
актуализираната програма за реализация на плана по Приоритет 3 може да се
включи нова допълнителна Специфична цел 4 със следните мерки:
Специфична цел 4: Превенция на неблагоприятни изменения в климата
Мярка 4.1: Запознаване на населението със състоянието на антропогенно
натоварените територии в общината.
Проект: Проучване на видовете фактори, въздействащи върху климата и
конкретните суб-територии на въздействие. Индикативно финансиране – 30 хил. лв.
по Оперативна програма. Период на изпълнение на проекта: 2018 – 2019 год.
Индикатор за резултат: Относителен дял (%) на антропогенно натоварените
територии от общата територия на Община Ценово.
Индикатор за резултат: Изменение на емисиите парникови газове
(приравнени към въглероден двуокис), оценено от подвижния пункт за мониторинг на
околната среда по Мярка 3.1 към Специфична цел 3 на Приоритет 3.
Мярка 4.2: Рекламиране и популяризиране на възможностите за намаляване
на глобалното затопляне на територията на Община Ценово
Проект: Демонстрационен проект за утилизиране на биомаса от земеделското
производство в Община Ценово. Индикативно финансиране – 200 хил. лв. по ПРСР
или по Стратегия за местно развитие на МИГ „Ценово – Свищов“; Период на
изпълнение на проекта: 2019 – 2020 год.
Проект: Демонстрационна „пасивна екологична къща“ в проекти за селски
туризъм“ – 200 хил. лв. по мярка 6.4 на ПРСР или по Стратегия за местно развитие
на МИГ „Ценово – Свищов“; Период на изпълнение на проекта: 2019 – 2020 год.
Индикатор за резултат: количеството метан / въгледвуокис отделяно в
атмосферата над територията на проекта.
Индикатор за въздействие: Степен на постигане на националните цели за
използване на възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност – чрез
оценка на спестената енергия от прилагане на ВЕИ в Община Ценово и
пропорционално въздействие върху националната атмосфера.
В заключение на раздела за индикативните мерки за ограничаване на
неблагоприятното изменение на климата вследствие затопляне на атмосферата
и/или отделянето на емисии от вредни газове ще изтъкнем, че въпреки тяхната на
пръв поглед отдалеченост от сегашния дневен ред за развитие на материалния
капитал в общините, правилното и отговорно отношение към проблема ще доведе
до повишаване на качеството на живот на населението в Община Ценово.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Актуализираният документ на плана за развитие на Община Ценово 2014 –
2020 г. на Община Ценово е извършен от експерти на Асоциация за регионално
развитие на Област Русе (АРРР). Творческото участие на експертите при
разработването на актуализирания документ е, както следва:
• проф. Николай Найденов – Раздели 1, 2, 3, 5.1, участие в 7, 8; Въведение,
Заключение, Приложение 1, участие в Приложение 3; координиране на
изпълнението, научна редакция;
• маг. ик. Милко Балкански - Раздели 4, 5.2, 6, участие в 7; Приложение 2
„Индикативна Финансова таблица“; учасие в Приложение 3 „Актуализирана
програма за реализация“
• Наталия Венелинова – участие в подраздели 1.2 и 1.3.
В резултат на извършената Актуализация и на основание констатациите в
представения доклад за междинната оценка на плана от м. Юни 2017 год.,
експертите от екипа очакват устойчиво в период изпълнение Плана за развитие на
Община Ценово за оставащия програмен период до края на 2020 (2022) година.
Представеният актуализиран документ на ОПР на Община Ценово
подлежи на последваща оценка в края на програмноия период с оглед на
разработването на плана за следващия програмен период.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – ТАБЛИЦИ С ИНФОРМАЦИЯ КЪМ РАЗДЕЛ 1

АТЕЛИ НА НЕФИНАНСОВИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА ОБЩИНА ЦЕНОВО - Таблица 1_Приложение
ПредПроизведена
Нетни
Заети Наети Разходи за
приятия
продукция1 приходи от лица2 лица2 възнаграж
ДМА
тори
продажби
дения
Брой
Х и л я д и л е в а
Брой
Хиляди лева
170

21 318

24 641

490

345

2 021

16 062

68
16
86
169

18 075
863
2 380
21 581

17 287
1 003
6 351
27 033

284
46
160
483

222
33
90
343

1 376
119
526
2 081

13 817
1 767
478
17 227

68
16
85
169

17 611
1478
2492
22 743

18 309
1402
7322
28 603

262
63
158
501

205
52
86
352

1 418
208
455
2 205

15 099
1344
784
16 638

71
15
83
183

17 895
2553
2295
27 945

19 241
2607
6755
33 316

280
66
155
493

216
54
82
335

1 537
254
414
2 315

14 231
1402
1005
17 800

81
17
85

19 705
6115
2125

20 542
6227
6547

282
61
150

214
50
71

1 707
237
371

15 843
1244
713

О

О

О

О

Таблица 2_Приложение
Тенденции за икономическите показатели в периода 2012–2015 г.
Изменение на икономическия показател, %
Нетни
приходи от
продажби

Общо заети
лица в
общината

Разходи за
възнаграж
дения

Разходи
за Д М А

Селско и горско стопанство

+ 18,0

постоянни

+ 24,0

+ 13,2 %

Индустрия

+ 620,0

+ 32,6

+ 90,0

- 30,0

постоянни

- 6,3

- 30,0

+ 260,0

+ 35,0

постоянни

+ 16,0

+ 10,8

Вид на икономическия
сектор

Услуги
Общо за всички сектори

Таблица 3_Приложение
Брой заети в най-големите предприятия на община Ценово към 2016 год.
Наименование на предприятието, седалище и вид на
Брой
производството
заети
1. ППК „Старт – 93“с. Караманово (зърнени, технически, фуражни култури)
70
2. „Еколес 2002“ ЕООД – с. Ценово (горско стопанство и дърводобив)
38
3. „Полис инженеринг“ ЕООД – с. Ценово (строителство, тръбопроводи)
22
4. ЗКПУ „Янтра“– с.Ценово (селско и ловно стопанство и свързани услуги)
21
5. „Надежда 2008“ ООД – с. Белцов (селско стопанство)
14
6. ЕТ „Маринела Симитчиева“ – с. Ценово (хлебни и сладкарски изделия)
13
7. „Наутилус“ ООД – с. Ценово (магазин и заведение)
12
8. ЕТ „Сика–Симеон Монев и др.“ – Ценово (ПВЦ дограма, мебели)
12
9. ЗКПУ „Зора – Белцов“ – с. Белцов (селско стопанство)
11
10. ЕТ „Галина Александрова“ – с. Ценово (селско стопанство)
10
Таблица 4_Приложение
Изменение на разпределението на земята по фондове 2013 – 2016 г.
Вид на фонда
1.Селскостопански фонд
2.Горски фонд
3.Фонд „Населени места“
4.Фонд „Водни площи“
5. Фонд „Инфраструктура“
6. Обработваема земя
7. Необработваема земя
8. Депа за отпадъци
9. Земеделски площи
10. Земед. площи вкл. трайни насажд.
11. Общо имоти, броя
12. Среден размер на имотите, дка

Края на 2013
г., хил. дка

Края на 2016
г., хил. дка

Изменение,
%

203,06
4,92
9,35
7,59
1,05
159,57
1,087
96,00
159,57
171,73
26 434
6,5

221,53
17,14
9,55
8,64
1,15
165,66
0,888
96,00
165,66
184,82
26473
7,0

+ 9,1
+ 3,5
+2,1
+13,8
+8,9
+9,9
-18,4
0
+3,8
+7,6
0,1
+7,7
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Таблица 5_Приложение
Брой жители в община Ценово по населени места към 31.12.2016
Населено място
с. Белцов
с. Беляново
с. Джулюница
с. Долна Студена
с. Караманово
с. Кривина
с. Новград
с. Пиперково
с. Ценово

Брой жители
01.02.2011 г.
446
125
270
828
887
440
957
361
1 579

Брой жители
31.12.2016 г
371
100
215
749
780
379
850
280
1 450

5 923

5174

Община Ценово

Таблица 6_Приложение
Брой жители в община Ценово (2007-2016г.)
Брой жители

Година

Община Ценово

2013

2014

2015

2016

5554

5445

5325

5174

Таблица 8
Население по населени места и възраст към 31.12.2016 г. навършени години
Населено място/
Възрастови
групи

0-9

10-19 20 - 29 30 –39 40 -49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 80 – 89

90 +

с. Белцов
с. Беляново
с. Джулюница
с.Долна Студена
с. Караманово
с. Кривина
с. Новград
с. Пиперково
с. Ценово

8
3
2
72
61
5
44
4
102

17
2
7
66
55
5
56
6
135

24
10
20
83
73
13
72
9
133

29
4
13
72
61
17
94
21
149

35
9
16
95
88
32
105
17
186

70
20
32
107
88
62
129
39
233

93
16
42
99
125
72
142
74
215

66
22
48
116
144
107
134
68
191

24
14
33
34
79
61
65
38
94

5
2
5
6
5
9
4
12

Община Ценово

301

349

437

460

583

780

878

896

442

48
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Таблица 9_Приложение
Разпределение на населението по полова структура в периода 2012-2016 г. ( % )
2012

2013

2014

2015

2016

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Мъже

Жени

Мъже

Жени

49,9

50,1

50,2

49,8

50,0

50,0

50,3

49,7

50,4

49,6

Таблица 10_Приложение
Брой на населението под, в и над трудоспособна възраст за периода 2001-2016 г.

Население под
трудоспособна
възраст (брой)
Население
в
трудоспособна
възраст (брой)
Население над
трудоспособна
възраст (брой)
Коефициент на
възрастова
зависимост ( %)

2012

2013

2014

2015

2016

539

533

532

506

497

2842

2795

2733

2682

2629

2285

2226

2180

2137

2048

79,0

XXX

XXX

XXX

XXX

Забележка за трудоспособната възраст по години:
•
•
•
•
•

през 2012: жени от 16 до 60 години и 4 месеца и мъже от 16 до 63 години и 4 месец
през 2013: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца
през 2014: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.
през 2015: жени от 16 до 60 години и 8 месеца и мъже от 16 до 63 години и 8 месеца.
през 2016: жени от 16 до 60 години и 10 месеца и мъже от 16 до 63 години и 10
месеца.
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Таблица 11_Приложение
Самоопределяне на населението по етническа принадлежност в
община Ценово и по населени места към 01.02.2011 г.

Община
Населено място

Лица, отговорили
на доброволен
въпрос за
етническа
принадлежност

Етническа група
българска турска

ромска

друга

5 307

4 669

444

177

6

С. БЕЛЦОВ

437

436

-

..

..

С. БЕЛЯНОВО

125

125

-

-

-

С. ДЖУЛЮНИЦА

256

256

-

-

-

С. Д. СТУДЕНА

520

515

-

4

..

С. КАРАМАНОВО

711

696

-

14

..

С. КРИВИНА

465

460

3

..

..

С. НОВГРАД

922

644

273

..

..

С. ПИПЕРКОВО

359

316

41

..

..

1 512

1 221

127

156

3

Община ЦЕНОВО

С. ЦЕНОВО

Таблица 12_Приложение
Разпределение на лекарските практики в община Ценово
Населено място

Брой
лекарски

практика

Среден брой
население на една
лекарска практика

с. Ценово, с. Белцов

2

1013

с.Ценово

с. Долна Студена

1

828

с. Долна Студена

с. Новград,
с. Джулюница

1

1227

с. Новград

с. Караманово,
с. Пиперково

1

1210

с. Караманово

с. Кривина,
с. Беляново

1

595

с. Кривина

Източник : РЗИ – Русе

Център на
лекарската
практика
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Таблица 13_Приложение
Водоизточници и помпени станции в Община Ценово
Населено място

Наименование на
водоизточника

Разрешено водно количество
по разрешително за
водовземане, мкуб. /год.

с. Ценово

ПC "Ценово"

17673

с. Ценово

Изворите

43183

с. Караманово

ПС "Караманово-нова"
15768

Овчарски дол
Дърварски дол
с. Караманово

ПС "Караманово-стара"

с. Пиперково

ПС "Пиперково"
Русев геран
Спиридонов геран
Студен кладенец

с. Новград

ПС "Нов град"

118980

ПС "Беляново"

33975

Изтока
с. Джулюница

ПС "Джулюница"

с. Кривина

ПС "Кривина"

с. Кривина
Крьшлян
Източник: ВиК ООД – Русе
Таблица 14_Приложение
ВиК мрежа в Община Ценово по населени места
№

ОБЩИНА
ЦЕНОВО

Водовод Вътрешна
Домови
мрежа
отклоненения
м
м
бр

Мрежа от
съоръжения
м

Общо
мрежа
м

1

с. Ценово

15239

22957

726

6000

44196

2

с. Белцов

9366

11954

268

2296

23616

3

с. Д. Студена

1266

12831

378

3144

17241

4

с. Караманово

2405

28319

517

4456

35360

5

с. Пиперково

11308

11794

261

2280

25382

6

с. Новград

3090

18049

388

3304

24443

7

с. Беляново

6462

6173

85

744

13379

8

с. Джулюница

6770

7922

179

1552

16244

9

с. Кривина

5685

13817

310

2664

22166

61591

133816

3112

26440

222027

Всичко:
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Таблица 15_Приложение
Генериране на битови отпадъци в селищата на Община Ценово към 2013 г.
№ по ред

Землище

Отпадъци в тона

1.

Ценово

799

2.

Караманово

437

3.

Новград

432

4.

Долна Студена

390

5.

Белцов

205

6.

Кривина

204

7.

Пиперково

167

8.

Джулюница

116

9.

Беляново

59

ОБЩО:

2 809

Таблица 16_Приложение
Структура на битовите отпадъци към 31.12.2013 г.

Битови отпадъци

Количество, %

Органични кухненски

20.00%

Градински

33.00%

Хартия и картон

8.00%

Пластмаса

7.00%

Стъкло

4.00%

Текстил

2.00%

Гума, кожа

2.00%

Дървени отпадъци

3.00%

Метални отпадъци

2.00%

Други

19.00%

Таблица 7_Приложение

ие по населени места и пол в община Ценово и град Русе към 31.12.2016
2013

2015

2014

2016

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже

Жени

Общо

Мъже Жени

76549

147817

71647

76170

147055

71315

75740

145765

70758

75007

144936 70367 74569

2821

5554

2784

2770

5445

2723

2722

5325

2679

2646

5174

2607

2567

196

392

203

189

377

195

182

387

199

188

371

191

180

60

111

53

58

112

53

59

107

51

56

100

49

51

127

240

120

120

234

118

116

229

117

112

215

109

106

409

804

400

404

795

392

403

769

384

385

749

375

374

433

841

420

421

825

405

420

810

398

412

780

383

397

231

422

200

222

405

192

213

390

187

203

379

182

197

459

911

452

459

887

442

445

869

432

437

850

424

426

164

323

162

161

315

159

156

300

154

146

280

146

134

742

1510

774

736

1495

767

728

1464

757

707

1450

748

702

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА ЗА ПЕРИОДА 2017 – 2020 /хиляди лева/
Приоритети – П; Специфични цели – СЦ
ПРИОРИТЕТИ
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
МЕРКИ

ОБЩО

ПУБЛИЧНО ФИНАНСИРАНЕ

Общински
бюджет

Дял
%

5563

320

5,8%

1108

20%

332

77

23%

70

21%

1.1. Създаване на условия за стимулиране
на МСП

27

27

0

0

0

0

1.2. Участие на местния бизнес в
регионални клъстери и мрежи

60

10

50

20

20

0

1.3. Подкрепа за фирми производители от
общината

45

10

10

25

0

0

200

30

10

120

0

0

Приоритет 1
Интелигентен растеж и икономическо
развитие
Специфична цел 1
Повишаване на производството и
продукцията на местната икономика

1.4. Създаване на бизнес център за
информация,обучение и съвети на МСП
Специфична цел 2
Изграждане на подходяща бизнес среда и
повишаване на инвестиционния интерес

6%

Републикански
бюджет

195

Дял
%

ВЪНШНО ФИНАНСИРАНЕ

15%

Европейски
фондове

3290

165

890

Дял
%

Частно
финансиране

Дял
%

59%

835

15%

10

0.2%

50%

20

6%

0

0

67%

150

11%

Други
източници

1325

80

2.1. Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, поощряване
на инвестициите и координиране на
икономическото развитие.

10

40

5

5

10

10

10

2.2. Подкрепа за развитие на бизнес и
пазарната инфраструктура

700

40

80

540

40

0

Дял
%

1%
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2.3. Подкрепа на ново технологично
развитие

520

20

100

300

100

0

65

15

10

40

0

0

3135

80

3.1. Развитие на растениевъдството
животновъдството

170

20

120

30

0

0

3.2. Подобряване достъпа до
земеделските стопанства и естетизиране
ландшафта на територията
3.3. Подмяна и увеличаване на трайните
насаждения

200

20

40

140

0

0

2000

0

400

1200

400

0

3.4. Оптимизиране поливното земеделие

700

30

170

500

0

0

65

10

20

45

0

0

90

10

0

0

0

0

0

30

4.4. Изграждане на земеделски тържища
Специфична цел 5 Разнообразяване на
икономическите дейности и повишаване
качеството на живот в селата

2.4. Развитие на информационно
общество, подпомагащо бизнеса
Специфична цел 3 Оптимално
използване на природните ресурси за
развитие на земеделието

3.5. Засаждане нови и възстановяване на
съществуващи горски масиви
Специфична цел 4
Подобряване на маркетинга, организацията и качеството на произ-водството
в аграрния сектор
4.1. Осигуряване на актуална
информация и повишаване научното
обслужване в аграрния сектор
4.2. Подпомагане приспособяването на
фермерите към нарастващите
изисквания на стандартите на ЕС
4.3. Укрепване на съществуващите
създаване на нови браншови
организации на производители

2%

11%

750

15

24%

17%

1905

50

61%

55%

400

13%

0

15

17%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

20

5

0

60

10

10

30

10

0

390

17

0

0

и

4%

38

10:%

85

22%

250

64%

0

0

59
5.1. Привличане на инвестиции за
преработка на плодове и зеленчуци

350

10

30

60

250

0

5.2. Подпомагане на частни инициативи
в създаването на микропредприятия

20

5

5

10

0

0

5.3. Подпомагане на частните
инициативи в областта на туризма.

20

2

3

15

0

0

290

55

120

20

10

90

0

0

110

20

20

70

0

0

50

5

8

37

0

0

10

10

100

0

0

0

0

3625

200

6%

595

5

5

0
0

Специфична цел 6 Развитие на
алтернативен туризъм
6.1.Професионална промоция и реклама
на туристически продукти
6.2. Създаване на актуализирана
общинска програма за алтернативен
туризъм (2017 -2020)
6.3. Създаване на туристически продукт
„Археологически и исторически училища
на терен”
6.4. Информиране на населението за
финансови източници за изграждане на
семейни туристически фирми
Приоритет 2
Развитие на социалния капитал чрез
укрепване на капацитета и създаване
на професионални умения

18%

38

13%

16%

197

2830

68%

78%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Специфична цел 1
Укрепване капацитета на общинската
администрация и подобряване
координацията при изпълнение на ОПР
1.1. Подобряване взаимодействието
между кмета и ОбС чрез обединена група
за подкрепа изпълнение на ОПР
1.2. Създаване на програма и обучение
за подкрепа на местната икономическа
активност и социалния климат
1.3. Създаване капацитет за планиране,

100%

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0

0

60
програмиране и управление на
усвояването на фондове на ЕС,
национални и местни източници

5

5

100%

0

0

0

0

80

10

12%

15

2.1. Предоставяне на комплексни
административни услуги на гражданите и
бизнеса и развитие на електронното
управление

50

5

8

37

0

0

2.2. Развитие на общинския
информационен център

30

5

7

18

0

0

10

5

0

5

3.1. Обучение на местните партньори за
подпомагане партньорството и
управление на съвместни програми
3.2. Създаване на подходи за
насърчаване на местното развитие

10

5

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

Специфична цел 4.
Постигане на гъв-кав пазар на труда и
социална интеграция

50

20

30

10

0

20

0

0

20

10

0

10

0

0

750

20

Специфична цел 2
Подобряване на организацията и
качеството на предоставяните от
общината административни услуги

19%

55

69%

0

0

0

0

Специфична цел 3
Засилване на вътрешнообщинското и
междуобщинското сътрудничество

4.1. Изграждане на информационна
система за търсената от инвеститори
работна сила и налични специалисти
4.2. Развитие на професионални умения
в подкрепа на икономическа активност и
адаптивността на човешките ресурси

50%

40%

0

0

30

50%

60%

0

0

0

0

0

0

0

0

Специфична цел 5
Повишаване качеството на
образованието

4%

100

13%

620

83%

0

0

0

0
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5.1. Модернизиране на сградния фонд и
оборудване на училищата

700

20

80

600

0

5.2. Въвеждане на информационни и
комуникационни технологии в училищата

50

10

20

20

0

0

0

Специфична цел 6
Подобряване на качеството на здравните
услуги и на свободния достъп до тях

30

10

0

0

0

30

10

1930

70

1200

40

160

1000

0

0

700

20

120

560

0

0

30

10

20

0

0

0

770

50

700

40

145

510

0

0

70

10

10

50

0

0

18650

920

5%

2392

13%

151888

81%

150

12250

605

5%

1395

11%

10250

84%

0

9500

500

6.1. Провеждане на общинска политика в
областта на здравните услуги
Специфична цел 7
Развитие на културата, спорта и
младежки дейности
7.1. Развитие на културата, опазване и
експониране на културно-историческото
наследство
7.2. Развитие на местата за спорт/отдих
7.3. Развитие на младежките дейности
Специфична цел 8
Развитие на социалните услуги и
интеграцията на уязвимите групи
8.1. Развитие на социалните услуги
8.2. Интеграция на уязвими групи
Приоритет 3
Техническа (бизнес) инфраструктура и
екологично развитие
Специфична цел 1: Обновяване и
доизграждане на техническата инфраструктура, за развитие на конкурентоспособна общинска икономика и
повишаване доходите на населението
1.1. Подобряване параметрите и
състоянието на транспортната
инфраструктура с регионално значение

33%

20

67%

20
4%

7%

300

155

1000

0

0

0
16%

20%

1560

560

8000

0

0
80%

73%

0

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

1%

0

0

0

0

0

0

62
1.2. Подобряване на енергийната
ефективност на сградите

730

50

80

600

0

0

20

5

15

0

0

0

2000

50

300

1650

0

0

5850

250

2500

150

400

1950

0

0

3200

100

500

1600

0

0

150

0

0

0

150

0

550

65

50

5

7

38

0

0

3.2. Програмни мерки

320

30

40

250

0

0

3.3. Технически и технологични мерки

170

20

50

100

0

0

10

10

0

0

0

0

ВСИЧКО: 27838

1440

1.3. Създаване на специализирана
устройствена схема за развитие на
туризма в общината
1.4. Подобряване на туристическата
инфраструктура и на информацията
Специфична цел 2.
Изграждане, разширяване и поддържане
на техническата инфраструктура,
подобряваща жизнената среда
2.1. Създаване и прилагане на
стратегически подход при управлението
на техническата инфраструктура
2.2. Изграждане на канализационна
мрежа и пречистване на отпадъчни води
2.3. Подобряване на съобщителните
връзки като обхват и качество
Специфична цел 3: Трайно подобряване
на екологичното състояние на Общината
3.1. Екологичен мониторинг на въздуха,
водата и почвата.

3.4. Партньорство с бизнеса и
гражданското общество

5%

12%

5%

900

97

4095

15%

18%

15%

4550

388

21308

78%

70%

76%

150

0

985

2%

0

0

4%

0

10

0

0

0,1%
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР – ЦЕНОВО ЗА ПЕРИОДА 2017-2020 Г.

ПРИОРИТЕТ, СПЕЦ. ЦЕЛ (СЦ)
МЯРКА (М), ПРОЕКТ (П)

Финансиране,
хил. лв.

Отговорна
институция
(община)

Година на финансиране
2017

2018

ПРИОРИТЕТ 1: Интелигентен растеж и икономическо развитие
С Ц 1.1: Повишаване производството и продукцията в промишлеността и селското стопанство
М 1.1.1: Създаване на условия за стимулиране на МСП
27

Ценово, МИГ

П 1: Проучване на създадени и потенциални клъстери и мрежи в региона

20

Ценово, МИГ

П 2: Организиране на срещи и партньорства за участие на МСП в клъстери и мрежи

30

Ценово, МИГ

45

Ценово, МИГ

П 1: Анализ на потребностите и подкрепа на МСП за получаване бизнес услуги
М 1.1.2: Участие на местния бизнес в регионални клъстери и мрежи

М 1.1.3: Подкрепа за фирми производители от общината
П 1: Проучване и подготовка на проекти за обучение на МСП по техен интерес
М 1.1.4: Създаване на бизнес център за подкрепа на МСП
200
Ценово, МИГ
П 1: Проучване и подготовка на проект за бизнес център за подкрепа на МСП
С Ц 1.2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване инвестиционния интерес към общината
М 1.2.1: Повишаване конкурентоспособността чрез маркетинг, инвестиции и координиране на икономическото развитие
П 1: Разработване на бизнес профил на инвестиционните активи в общината и
проучване на потенциални инвеститори
М 1.2.2: Подкрепа за развитие на бизнес и пазарната инфраструктура

30

Консултанти

П 1: Проект за участие на местни производителите в регионални, национални и
международни изложения и панаири;
П 2: Проект за ежегодно търговско изложение за екологични хранителни продукти;
П 3: Подготовка на инвестиционен проект за база за предварителна обработка, текущо
съхраняване и пакетиране на плодове

50

Ценово

50

Ценово, МИГ

88

2019

2020

64
П 4: Създаване гаранционен фонд и фонд рисков капитал в подкрепа на местния бизнес

500

ОП „ИК”, МИГ

П 1: Проучване на площадки за изграждане на нови производствени предприятия

10

Ценово

П 2: Изграждане/обновяване на прилежащите комуникации към съществуващите
производствени предприятия
П 3: Разработване на общинска иновационна стратегия

300

Ценово

10

Ценово

П 4: Иновации в енергийна ефективност и опазване на околната среда

200

Ценово

П 1: Комуникационна стратегия за осигуряване на достъп до информация;

10

Ценово

П 2: Подпомагане на МСП за ефективно използване на И К Т за бизнеса;

5

Ценово

П 3: Подобряване достъпа до развитието на он-лайн публични и бизнес услуги

50

Ценово

М 1.2.3: Проучване на ново технологично развитие

М 1.2.4: Развитие на информационно общество, подпомагащо бизнеса

С Ц 3: Оптимално използване на природните ресурси за развитие на селското стопанство
М 1.3.1: Развитие на растениевъдствоото и животновъдството
П 1: Изготвяне на бизнес проекти за подкрепа на земеделски производители
П 2: Компетентна информация за породи, изисквания за качество, пазарни конюнктури

30
-

НССЗ, консул.
НССЗ

П 3: Разширяване на ветеринарната помощ за общината

100

Ценово

П 4: Инвестиционни бизнес проекти за отглеждане на култивирани билки.

40

Ценово, конс.

М 1.3.2: Подобряване достъпа до земеделските стопанства и естетизиране на ландшафта на общината
100
Ценово
П 1: Изграждане и стабилизиране на селскостопанските пътища
П 2: Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания, заслони, места за почивка

100

Ценово

М 1.3.3: Подмяна и увеличаване трайните насаждения с 3000 дка
П 1: Засаждане на нови 3000 дка трайни насаждения в Общината

1950

Зем. производ.

65
М 1.3.4: Оптимизиране на поливното земеделие
П 1: Създаване, методическа и организационна помощ на сдружения за напояване
П 2: Публичен проект за ремонт и обновяване на 500 дка напоителни полета
П 3: Актуализиране и картиране на микрорайоните, подходящи за поливно земеделие
М 1.3.5: Засаждане и/или възстановяване на 100 дка нови горски масиви

10

Ценово

650

Ценово, МЗХ

30

Ценово, МЗХ

65

Д Г С - Бяла

С Ц 1.4: Подобряване на маркетинга, организацията и качеството на производство в аграрния сектор
М 1.4.1: Осигуряване на актуална информация и ефективно научно обслужване
ОбЗС Ценово
чрез сайта на общината и 2 обучения от Об ЗС – Ценово и НССЗ – офис Русе
НССЗ - Русе
М 1.4.2.: Приспособяване на фермерите към повишени изисквания на стандартите
на ЕС чрез 3 обучения от Об СЗ , НССЗ – Русе и МИГ

-

ОбЗС Ценово
НССЗ - Русе

М 1.4.3: Укрепване на съществуващите и създаване на нови организации на
земеделски производители чрез помощ от Об ЗС, НССЗ и частни консултанти

30

ОбЗС Ценово
НССЗ - Русе

М 1.4.4: Изграждане и организиране на 3 броя земеделски тържища в общината

60

Ценово, МИГ

С Ц 1.5: Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на живот в селата
М 1.5.1: Привличане на инвеститори в предприятие за преработване на плодове
и зеленчуци чрез устройство на територия - земя, осигуряване на инфраструктура

350

М 1.5.2: Подпомагане инициативи за МСП чрез срещи, предоставяне на терен и др.

20

Ценово

М 1.5.3: Подпомагане на частни инициативи за създаване на местни туристически
продукти, услуги и др. чрез предоставяне на общински активи, облекчения и др.

20

Ценово

30

Ценово, МИГ

80

Ценово, МИГ

20

Ценово

Частни
инвеститори

С Ц 1.6: Развитие на алтернативен туризъм
М 1.6.1: Професионална промоция и реклама на туристически обекти и услуги
П 1: Интерактивен софтуер за информация и реклама на туристически услуги
П 2: Посетителски център и постоянна изложба на културни обекти на Община Ценово
М 1.6.2 Създаване на актуализирана общинска програма за алтернативен туризъм
П 1: Създаване и обсъждане на актуализирана програма за алтернативен туризъм

66
П 2: Валоризация на природните и културно-исторически забележителности и
разработване на интерактивна карта за опознаване на туристически маршрути,
свързани с различни видове туризъм и подходящи местни обекти в Община Ценово
М 1.6.3: Създаване на туристически продукт „Археологичски и исторически
училища на терен”
М 1.6.4: Информиране на населението за достъпните финансови източници за
изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически услуги

90

Ценово, МИГ

50

Ценово

10

Ценово

ПРИОРИТЕТ 2: Постигане на социална кохезия чрез укрепване и развитие на човешкия капитал
С Ц 2.1: Укрепване на капацитета на общинската администрация и подобряване на kординацията при изпълнение на ОПР
М 2.1.1: Подобряване на взаимодействието между кмета и Общинския съвет чрез обединена група за подкрепа изпълнението на ОПР
П 1: Регулярни заседания на обединената общинска група за наблюдение
0
Ценово
М 2.1.2: Разработване на програма и обучение за подкрепа на местната икномическа активност и социалния климат
П 1: Регулярни обучения на членовете на групата
М 2.1.3: Създаване на капацитет за планиране, програмиране и управление
местни източници

0

Ценово

на усвояването на фондовете на ЕС, национални и

П 1: Регулярни заседания на експертните групи за наблюдение и оценка

0

Ценово

П 2:Представяне на регулярни доклади по реализацията на общински политики

0

Ценово

С Ц 2.2 : Подобряване на организацията и качеството на предоставяните административни услуги
М 2.2.1: Предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите и бизнеса и развитие на електронното управление
П 1: Въвеждане на нови административни услуги по електронен път

50

Ценово

М 2.2.2: Развитие на общинския информационен център
П 1: Усъвършенстване на цялостния административния процес с въвеждане на нови
автоматизирани процедури

30

Ценово

С Ц 2.3: Засилване на вътрешнообщинското и между общинското сътрудничество
М 2.3.1: Обучение на местните партньори за управление на съвместни програми
П 1: Програми за обучение по управлението на съвместни проекти

10

М 2.3.2: Създаване на подходи за насърчаване на местното развитие
П 1: Редовни публикации в Интернет страницата на общината

0

Ценово, МИГ
Ценово

67
СЦ 2.4: Постигане на гъвкав пазар на труда и социална интеграция
М 2.4.1: Изграждане на информационна система за търсена/ налична работна сила
П 1: Разработване на автоматизирана информационна система за потребностите на
бизнеса от квалифицирани кадри
М 2.4.2: Развитие на професионални умения в подкрепа на икономическата
активност и адаптивността на човешките ресурси

20

Ценово

20

Ценово, конс.

П 1: Ремонт на сградите на общинските училища и детски заведение

600

Ценово

П 2: Доставка на компютърна техника и обзавеждане на кабинети

50

Ценово

50

Ценово

30

Ценово

П 1: Провеждане на квалификационни курсове
СЦ 2.5: Повишаване качеството на образованието
М 2.5.1: Модернизиране на сградния фонд и оборудване на училищата

М 2.5.2: Въвеждане на информационни и комуникационни технологии в обучение
П 1: Осигуряване на достъп до Интернет пространството във всички училища
СЦ 2.6: Подобряване на качеството на здравните услуги и на достъпа до тях
М 2.6.1: Провеждане на общинска политика за развитие на здравните услуги
П 1: Програма с мерки за развитие на здравните услуги в общината
СЦ 7: Развитие на културата, спорта и младежките дейности
М 2.7.1: Развитие на културата в общината
П 1: Ремонт и обновяване на сгради на културни домове, читалища и др.

600

Ценово, МИГ

П 2: Експониране и социализиране на терена на крепостта „Ятрус“ и други обекти

500

Ценово, МИГ

П 1: Изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки и игрища
М 2.7.3: Развитие на младежките дейности в общината

700

Ценово

П 1: Координация и изпълнение на мерки за развитие на младежките дейности
СЦ 2.8: Развитие на социалните услуги и интеграция на уязвимите групи

30

Ценово, МИГ

П 1: Проект за изграждане на къщи за настаняване на уязвими групи от населението

500

Ценово

П 2: Разширяване на обхвата на домашния социален патронаж

150

Ценово

М 2.7.2: Развитие на местата за спорт и отдих

М 2.8.1: Развитие на социалните услуги
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М 2.8.2: Интеграция на уязвимите групи от населението
П 1:Насърчаване достъпа на уязвими групи до образование и участие на трудовия пазар

70

Ценово

ПРИОРИТЕТ 3: Техническа (бизнес) инфраструктура и екологично развитие
С Ц 3.1: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, стимулираща развитието на конкурентоспособна общинска
икономика, респективно доходите на населението
М 3.1.1: Подобряване параметрите и състоянието на транспортната инфраструктура с регионално значение
П 1: Рехабилитация на пътищата от II-ри и III -ти клас в Общината – 4 км.

1500

АПИ

П 2: Ремонт и реконструкция на участъци от общинската пътна мрежа – 5 км.

2000

Ценово

П 3: Рехабилитация на улична мрежа и тротоари, благоустрояване центрове на селата

900

Ценово

П 1: Разработване на програма за енергийна ефективност и ВЕИ в общината

10

Ценово

П 2: Проекти за нови системи за ВЕИ и/или газифициране на 10 домакинства/фирми и
сгради общинска собственост – детска градина, административни сгради в Кривина и
Долна Студена, две търговски сгради в с. Долна Студена

420

Ценово

П 3: Подмяна на уличното осветление с енергоспестяващо

300

Ценово

20

Ценово

П 1: Изграждане на втора екопътека в общината -

350

МИГ

П 2: Обновяване на пътната инфраструктура в туристическите ареали

800

Ценово

П 3: Създаване на информационен и рекламен пакет за туристическите услуги

50

Ценово

П 4: Изграждане на инфраструктура за рафтинг, за спортен риболов и др.

300

Ценово

П 5: Изграждане на инфраструктура и промотиране на маршрут по р. Янтра от Бяла до
устието на воден поход посветен на четата на Хаджи Димитър

450

Ценово, Бяла

М 3.1.2: Подобряване на енергийната ефективност на сградите

М 3.1.3: Създаване на специализирана устройствена схема за развитие на туризма
М 3.1.4: Подобряване на туристическата инфраструктура и информираност

СЦ 3.2: Изграждане, разширяване и поддържане на техническа инфраструктура за подобряване на жизнената среда
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М 3.2.1: Създаване и прилагане на стратегически подход при управлението на техническата инфраструктура
П 1: Проекти за нови довеждащи тръбопроводи за питейна вода – 9 км за периода
П 2: Проекти за допълнително осигуряване на питейна вода – 3 км. по Наредба

1800

ВИК

600

ВИК

М 3.2.2: Изграждане на канализационна мрежа и осигуряване на пречистването на отпадъчни води
П 1: Доизграждане на канализационната мрежа – 3 км.
1200 Ценово
П 2: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води

2000

Ценово

50

Ценово
РИОСВ

20

Ценово, конс.

300

Ценово

П 2: Премахване на нерегламентираните сметища в общината

50
50

Ценово
Ценово

П 3: Картиране на заливните зони в общината и управление на риска от заблатяване
П 4: Почистване на 1 дка речни корита опасни за наводняване на отделни села

20
50

Ценово
Ценово

-

Ценово

10

Ценово
МОСВ

СЦ 3.3: Трайно подобряване на екологичното състояние на Община Ценово
М 3.3.1: Екологичен мониторинг чрез изграждане на система за непрекъснато
следене на замърсяването на въздуха, водата и почвата
М 3.3.2: Програмни мерки за подобряване на екологичното състояние
П 1: Актуализиране на общинската програма за опазване на околната среда
П 2: Проект за подобяване на качеството на питейната вода
М 3.3.3: Технически и технологични мерки
П 1: Въвеждане на разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки

М 3.1.4: Партньорство с бизнеса и гражданското общество
П 1: Актуализиране на процедури за правила за обществено обсъждане в процеса на
вземане на решения за опазване на околната среда
П 2: Подобряване капацитета на стопанските сектори за управление на дейности по
опазване околната среда, чрез доброволни екологични схеми в индустриалния сектор;
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O

TJIABA IIbPBA
O6run no.noxeH[s

rr,r. 1. c ra:u uapeg6a ce onpeAen pasMeplr Ha Mecrur,rre
AaHbur,r n o6rquna I-lenono
IIpI{ ycnoBl4-sra, rro peAa Ir B fpaHlrqr.rre, o[peAeneHu crc 3axona 3a Mecrur.rre AaHbur{ r.r raKcr.r.
{.n. 2. B 6ro4xera na O6rqnna I]enono [ocrbrrBar Mecrur.rre AaHburr, onpeAeneHr,r c rl,-r.
1, ar. I or 3axona 3a MecrHr{Te AaHBrr[ r,r raKcu.
{,r. 3. PasNaepbr Ha MecrH}ITe AaIrBrIr,r, cr,6upatu ot O6rquna I-leuono ce o[pe4errr B
6urapcxu nena.
TJIABA BTOPA

fianrr

Bbpxy HeABrrxrrMr.rre rrMorrr

rl.n. 4.
xuntI.a

Pa^:naeprr Ha AaHBKa BBpxy HeABr.rxrrMrire r,rMorr,r B o6rqprna I-leuouo
Bbpxy AaHbqHaTa orIeHKa Ha HeABrrxr.rMr4q r,rMoT.

rl.n.

5.

.{anrqHara oIIeHKa Ha HeABr4xlrMrrre r{Morr4 ce onpeAeJrfl clrJracHo 3axona sa

MecTIII{Te AaHbUII

rl.,r. 6.

e 1,2 sa

r4 TaKCI,I.

flautrr,r ce 3anJlarrla [p]I

ycnoBr{{Ta, B cporoBere r,r or nr{rlara, olpeAeneHr.r

B

3arona 3a MecrHLITe AaHbur{ v raKclr.

IIABA TPETA
[anrx BBpxy HacJreAcrBara
r{n. 7. Hacle4crneuoro lrMyulecrBo, c

rr3KJrroqeur,re Ha ocoo6o4euoro or AaHbK, ce
.ltt.
olpeAeru rl oqeH.sBa ct,rJlacHo
33 or 3aroua 3a MecrHI{Te AaHtuIr 14 TaKc[.
rlr. 8. O6naraeuara HacnercrBeHa Maca u pa3Mepbr Ha HacJreAcrBeHure AflnoBe ce
o[peAenrT no peAa na 3axoHa 3a MecTHI4Te AaHbrlr,r r4 Taxcl{ u 3aroua 3a HacJreAcrBoro.
rlr. 9. Pasuepbr Ha AaHBKa Bbpxy Hacne.rlcrBara n o6rqlrua I-leuoao e KaKTo cneABa:
1. sa 6parr lr cecrpr.r r.r rexHr{Te aeqa - 0,5 Ha cro 3a HacJreAcrBeH Arn HaA 250 000

nB.;

2.

za r,utla I,I3BIH IrocoqeHl{Te B T. I - 4 sacro 3a HacJreAcrBeH ArJr rtal,250 000 na.
{.t. 10. Ocso6oxrasar ce or AaH:EK Btpxy HacneAcrBara rrMyrrlecrBara, onpeAeneHr4 B
3aroga 3a MecrH[Te Aarrburr r,r raKcl{.
II1. 11. ,{autrtr ce 3aflrarrla [p]r ycnoBr,r{Ta r{ B cpoxoBere, oflpeAeJreur{ B 3aKona sa
MecTHI'ITe AaHSIIU I.I TaI(ClI.

IJIABA qETBbPTA
.{anrrc npu npugo6nBarre Ea rrMyuecrBa no AapeHrre rl rro
Y.n. 12.

Bb3Me3AeH HarrrrH

O6erttt ra o6traraue, AaHBqHo 3aAbJrxeHlrre Jrrirrla, ocHoBara 3a onpeAen{He Ha
or AaHbK r,rMyqecrBa ca oflpeAeneHr,r s 3aKoHa 3a MecrH Te

AaHBKa, KaKTO r.r OCnO6OAenUre
AAHbIII,I I]I TAKCA.

rln. 13. (1) llpu

.uapeHlle Ha r.rMyrrlecrBo, KaKTo a B cnJ raure to ttr. 44, a* 2 or 3axona
3a MecrHr4Te AaIIIIIU I,I Ta(cu AaHbKbr e o6ryrHa I-lenoro ce Harrr{cJr.rrBa BBpxy orleHKara Ha
rrpexBspn{HoTo rrMytuecTBo B cJreAHr{f p€BMep:
1 . npu 4apenue Mex,qy 6pau, u cec,rpu r.r rexHr{re Aerla - 0,5 Ha cro;
2. npw aapeuue Mexly Jrr.rqa r43BaH flocoqeHr.rre s r. I : 4 na cro.
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ot 2,5

(2) IIpu Bb3Me3,qHo npu4o6I,rnaue Ha r{MylrlecrBo AaHbKbr a o6rquua I-{enoro e B pa3Mep
cro Bbpxy oIIeHKara Ha [pexBbpnirHoro riMyrqecrBo, a [pr{ 3ilMr{rra - Bbpxy orlenKara

rua

Ha r,rMyrrlecrBoro c rro-Bltcoxa

(3) npr

croinocr.

4e:r6a ua r{MyrrlecrBo, Koraro npr{rexaBagr4.sr flpeArl Ael6ara A.sn ce
yroneMrBa, AaHbKbT Ce Haqr.rcJrrBa Bbpxy flpeBr{rrreHneTo.
rLr. 14. .{aHrrrr ce 3afiJlarrla [p]I ycnoB]rrra r4 B cpo(oBere, onpeAenenu s 3aKoua ga
MECTHI,ITC AAIIBUI{ }I TAKCI'I.

IJIABA TIETA
,{aHrr Bbpxy [peBo3Hrrre cpeAcrBa
tl.n. 15. O6exttr ua o6:raraHe,
Aelqapaq[]r

tfu.

Aau:brrno 3aAbJrxeHr{Te nrlrla r,t peAbr 3a rroAaBaHe Ha

aa onpeAeneHrl s 3arona 3a MecrHr.rre AaH6rI]r

16. (1) 3a

r.r

raxcr4.

,eru

anTouo6ara pa3Mepbr Ha AaH6Ka, cro6pasno MoruHocrra Ha
ABr,rrare,rr, Kopr.rrtrpaH c roesuqueur B 3aBrrcr{Mocr or roAr4Hara Ha [por.r3BoAcrBo, e (aKTo
cneABa:

1. to37 kW eKnroquremro - 0,41 ;rn. sa 1 kW;
2. uat 37 kW ao 55 kW BKrroqr,rrerHo - 0,48 lls. ra I kW;
3. ual 55 kW ao 74 kW rr.nroqurerruo - 0,65 lrg. sa I kW;
4. r,at 74 kW ao I l0 kW srrroqrrenro - 1,32 :ra. ga I kW;

5. naa I l0 kW - 7,47 r,e. sa I kW.
B sasuc[Mocr or roAI,IHara Ha [porr3BoAcrBo .4aHbKbr ce yMHoxaaa c
o[peAeneHr4 r .r,r. 55, a..,r. I or 3arona 3a MecrHtrre AaHBrIr,r r,r rarcr.r.

roeSuqlreHTr,rre

(2) larrtr:sr 3a peMapKera Ha JreKr.rre anrolro6unu e B piuMep:
l. rooapuo peMapKe - 6,00 m.;
2. rrvnuur peMapre - 12,00 rn.
(3),,{anrxlr 3a Mororre.qr{ e B pa3Mep or 15,00 rrB., a 3a Mororlr.rKJrer?r KaKTo cJreABa:
1. ao 125 ry6. cu Bxrrroqr.rrenHo - 15,00 m.;
2. r,at 125 lo 250 xy6. crra BKrroqr.trerno - 35,00 :ln.;
3. sat250 ao 350 xy6. crra Brurroqr.rrerruo - 45,00:rn.;
4. rraa 350 N 490 xy6. crra Brrrroqr.rrerrHo - 60,00 .nr.;
5. r,at 490 ao 750 xy6. crr,r BrJrroqr{rerrHo - 85,00 nn.;
6.sat 750 ry6. cu - I10,00.,re.
(4) ,{anrrrr 3a rpr{KoJrra na 6asara ua o6rqoro reuro e KaKro cJreABa:
1. ao 400 Kr BrJrroqrrreJuro - 4 ne.;
2. lr.at 400 Kr - 6 ns.
(5) flanrrrr :a a"nro6ycu, B 3aBr.rcr.rMocr or 6por rra Mecrara 3a cr,qaHe, e B pa3Mep:
l. lo 22 Mecra, BKJrrotllrreJrHo Mrcroro Ha BoAaqa - 50 na.;
2. r.aa 22 Mecra, BKJrrorrr,rreJrHo Mrrcroro Ha Bo4atra - 100 ns.
(6) [aulxrr 3a roBapeH asroN.ro6nr Ao l2 rona rexruqecKu Aoflycrr{Ma MaKcrrMaJrHa Maca e
B pa3Mep or 15,00 JrB. 3a BceKr{ 3a[otruar roH ToBapoHocr,rMocr.
(7) lanrrr,t 3a ceAnoBLI Breraq I{ BJreKaq 3a peMapKe B 3aBr.rc}rMocr or Aolycrr,rMara
MaKcI'IMiIrIHa Maca Ha cbcraBa or [peBo3Hr.r cpe.4crBa, or 6poa Ha ocr.rre H Br4pLa Ha oxaqBaHero
Ha BneKaqa' [ocoqeHl{ B cBI'IIeTencTBoTo 3a perplcTparlrnf Ha BneKaqa e KaxTo cJreABa:

, yJl.

qap ucBooozt4Ten" Ne
NQ 66,
66. ren: 08122/ 25-1
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Epofi ocr{

Ha

ceAJroBr{fl

,{ouycrrErr.ra MaKcrrMaJrua
Maca Ha cbcraBa oT

srera.I/srexa.ra sa

npeBo3Hr.r

cpeAcTBa,

peMapr(e

nocoqeHa

B

CBHAeTeJICTBOTO 7A
per[cTparlr{, Ha BreKarra
paBEa U V [O-M€UIKA
IIOBCIIE OT

OT

flanrr (r nn.)

3aABr.rxBarrla oc/ocl.r c
flHEBMATI'IqHO WJITI C

Apyru cr4creMr.r 3a
OKAqBAHE
HA

oKaqBaHe, flp]reTo
CKBI{BAJIEHTHO

3a

3aABrrxBarqaTa

HA

oc/ocu

IHCBMATI,ITIHOTO

A) c Aee ocu

l8
20
22
25

B)crpurroBeqe

18

8

20
22

28
64

147

25

190

342

26

342
342
331

600
600
399
65s
909

26
28
29

31

31

JJ

JJ

38

28

29

28
64

399
655
909

1381

38
36

38

640

1369
888

38

40

888

1228

t228

1817

1007

oc14

40

(8) ,{anrrrr 3a crreqlraJlll3rlpaHr,r crpor.rreJrHr{ MartrzHz (6erouono:u, 6eron-nolrnu u
apyru), aBToKparroBe:, crleqllanl,I3llpaErr peMapKera 3a npeBo3 Ha rex(r{ rura [ssrHra6apr.rrHr.r
ToBapr4 r{

Apyru cfleqtruurur{ aerouo6zlrl, 6es rpo;reft6ycr4Te,

B pa3Mep

na 50 Jrs.

(9) [anr,rrr 3a aBToKpaHoBe c roBapoloAeMuocr :aal 40 ToHa, crequrur

u3trpa1u

peMapKera 3a rlpeBo3 Ha rexKLI znIE ugnrnra6 apu tmrt roBapu c roBapo[oAeMHocr Ha,{ 40 rona s
pirMep ua 100 ns.
(10) flaurrrr 3a rpa(ropr{ B pa3Mep, KaKro cJreABa:
o'r 11 kW ao l8 kW nxnro.rzre,rHo - 6,00,rn.;
2. lr,at^ 18 kW ao 37 kW sKrrowrrerrHo - 8,40 ;rn.;
3. naa 37 kW 12,00 ns.

l.

-

(11) [anrxrr 3a Apyrlr c€rMoxoAulr Marrrr{Hr{ e B pa3Mep rta25 rrr-.
(12) flanrrrr 3a MoropHI,I tueftuu r4 qerr4prironecHrr [peBo3Hrr cpeAcrBa, orpeAeneHr.r B
qn.4 or Peuauenr (EC) Nel68/2013 r pa-ruep na 50-rrn.
(13) lantrlr 3a roBapHI{ arrouo6uru c AorrycrrrMa MaKcr{MirJrHa Maca Ha,q 12:rosa n
3aBI,IcLIMocr or AorlycrlMara MaKcr{MzrJrHa Maca, or 6pox na ocr.rre r{ Br.rAa Ha oKaqBauero, (aKTo
cneABa:

Epofi ocu ua | ,[onycrnrrla
MOTOpHOTO lMaca

MarcuMarrHa |

lanrr

(e

ln.)
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I1peBo3Ho

paBHa

cpeAcTBo

noBeqe oT

urfi4 IIO-MAJIKA

3aABr.rxBarqa

Apyrr4 cr{creMr.r

3a

c

OKATIBAHE

HA

IHCBMATI{IIHO I4JITI
c oKarrBaHe, [prreTo

3a,4BI{XBarrlara

oc/oav

OT

3A

ocloev

EKBI,IBAIICHTHO

HA IHEBMATI'IIIHOTO

A) c 4ne ocr.r

12

13

30

6t

l3

14

6l

168

14

15

168

237

237
536

15

E) c rpr.r ocn

15

t7

6l

106

t7
t9

19

106

2t

217
282

21

L'

217
282
434
282
286
446
708

23

B) c.rerupu ocu

25

27
29

25

27
29

434
675
286
446
708

l0s0

IiI1. 17.,{anrrrr :a:
1. xopa6ure, BlItcaHu.B pervcrpl,ITe Ha MaJrKure Kopa6u n 6rlrapcrrlre flpr{crarHlrrua r4 B
perl4crpl,ITe na o6rUunure ra ropa6ure, [JraBarqu rro BETperrrHrare BoAr,r 6es xoHrarr c
9epuo rr.rope r{ c pera ,{ynan, 6eg qxrr.rre }r cryrepr4re e B piBMep Ha L:rs. 3a BceKra
3arrorrHar 6pyro ron;
2. ropa6r.rre, 6e: rxT ure, cKyreplrre, Bre(aqr.rre I4 TracKaqr.rre, Brrrrcaur4 B perrrcrtpa Ha
roJreMI{Te ropa6u e 6r,rrapcxure flprlcTaHrrrrla e B p€BMep na I :rs. 3a BceKrr 3aloqHar
6pyro ron go 40 6py'ro roaa, BKJrroqureJruo r{ B pa3Mep na 0,10 irB. 3a BceKr.r 3aloqHar
6pyro ron naa 40 6py,ro rona;
3. AxeroBere - B pa3Mep ua 1 00 nn. sa 6poi;
4. ue, poxo.uru,rre r4 MoropHrlTe {xrra - B pa3Mep Ha 20 Jrs. 3a BceKr.r 3aloqHar 6pyro ron;
5. cryrepure - B pruMep laa2,70 JrB. 3a Kr,rJroBar;

6. n.tlercaqure r,r TracKaqr.rre - B pa3Mep wa0,74 nB. 3a Kr4noBar;
7. pevnnte HecaMoxoAHIr nJlaBareJrHr,r cbAoBe - B pa3Mep xa 0,50 JrB. 3a roH MaKclrMaJrHa
TOBapOIIOIeMHOCT.

9,r. 18. .(aurxr:r

3a rpaxAaxcKr.rre Br,3AlxolJraBareJrHr{ cpe.qcrBa e B pa3Mep, Kaxro

cne.4Ba:

I

.

2.

sa caMorerl,I B

c

ceprlrtpnrar 3a nerareJrua roAuocr r.r 3a
Bepronerrr - 20 tts.3a BceKLr 3aloqHar rou MaKcr{MaJrHo r,r3neruo rerno:
eKeIIJIoaraIIur{

Btur}rAeu

zatapantau - 12 m.;
:a 4elraurrau - 12 trs.;

3.
4. sa uoro4eJrrarrJraH - 20 m;
5. ra cso6oAen 6alon - 30 nn.;
6. ra nlauep - 30 ra.
9.n. 19. Ocao6oxAanar ce or

AaHbK npeBosurrre cpe.qcrBa

rro qJr. 58 or 3axona

sa

MECTHIITE AAHEqI,I II TAKCI{.

9.n. 20. (1) 3a nperosHl{Te cpeAcrBa c MorqEocr Ha ABr4rareJur .qo 74 kW B(JrrorrrrrreJrHo,
cua64enu c Aeftcreaqu Karanl,I3aropHr.r yctpoftcrna r,r HecborBercrBarrlr{ Ha eroJromqgr.rre

ZlS9 ueuo

Kareropl{Ll "Enpo 3", "EBpo 4", "Enpo 5", "Enpo 6" u "EEV,', onpeAenenl{rt uo qn. 16
AaHbK 3a cborBerHara roAralra oe 3arnar(a c 40 na cro HaMaIJreHr.re.
(2) 3a npeno3Hlrre cpeAcrBa c Motqgocr Ha ABr,rrarew, lo 74 kW sKnro.rurenHo r{
cborBercrBalrlr Ha eKoJIoruqHI4 Kareropltt "Erpo 3" E "Erpo 4", 3a c6orrercrBallrHTe
rrpeBo3Hr,r cpeAcrBa ua "Enpo 5" r.r "Enpo 6" ce 3autrarla,uaHbK c rraMilJleHr.re, o[peAeneuo c
qn. 59, ut.2 o't 3arosa 3a MecrHrrre laur,urr H Tar(cu.
(3) 3a arro6ycare, roBapHl,I:re asrol,{o6urr{, BJreKaqrlTe 3a peMapre }r ceAJroBr,rre BJreKaqr,r
c ABllrareJrri, cborBercrB4rru4 Ha e(oJIor[rrHLI Kareropuu "Enpo 3 " u ,'EBpo 4,, Lt 3a
cborBercrBarrll,ITe Ha "EBpo 5", "Erpo 6" z "EEV" [peBo3HIr cpeAcrBa ce 3anJlarqa AaHbK c
HaMaJreHr.re, olpeleneHo c .u. 59, a:r. 3 or 3arona 3a MecrHr{Te AaH6rIr{ r,r raKcr{.
(4) EronorlruHr.rre Kareropur.r "Eopo 3 ", "Erpo 4", "EBpo 5", "EBpo 6" H "EEV" ce
yAocroBepfiBar IIo HaqI,IHa, rlocoqeH s .ilr. 59, an. 5 or 3axona 3a MecrHr{Te Aanbr-lr4 r.r ra1cr,r.
Hl. 21.,{aurrrr ce 3a[Jrarqa rrpri ycnoBr,rrra, rro peAa u B cpoKoBere, oflpeAeJrerrr.r B
3aroua 3a MecrrlllTe IaHaqIr I,I TaKcIr.

IJIABA IIIECTA
flareuren AaHbK
I{tt.22.

Pa-rnrepr,:r Ha rrareuTHa, AaHbK B o6uluna I{enono e KaKTo cneABa:

Mecra 3a HacraHrBaHe c He floBeqe or 20 crau - AaHr,Kbr ce oflpeAen.{ 3a crar^
25 r,e2. 3ane4euux 3a xparreHe 14 pa3BneireHnf, - AaHbKbr ce oflpe.uen 3a Mflcro 3a
KoHcyMauE-{, BKJIIoqr,rreJIHo Ha orKpr{Tr{ nnou}I, rnrr.r sa o6exr:
a) pecropan:ru:
1 - 2 rsesAz
I .ns.
3 sne:4u
6 nr.
6) rare4enur :a 6rp:o
I.

I lz2zrezgu

o6c.nyxnane:

| - 2 zsezbu

I

3 :ner4ra

3 na.

ne.

n) nu:refirur 3aBeAeHr{fl c
I,I3KJIIOqEHIIC HA IIOCOIICHIITC B

6yxea "e":
I - 2 sue:4ra
3 snesAu
r) raSe-c.nagrapnr.r(r

2 re.
2 trr,.
:

| -2sseztu

I rs.

3 :nea4r,r
4) 6apone:
- AHEBHI,I:
2 zaezau
3 :ee:4u

3 :rs.

3 ns.
10 :rs.

- HOIIIHI{:
2 ssezgu
3 rre:.4a
e) 6roQeru, KapaBaua
laBI{JIIroHrr - sa o6exr:

5 ,rs.
r.r

20 trs.
75 trs.
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3. Trpronux Ha Ape6Ho Ao 100 KB. M rrerHa raproBcKa flJrorrl Ha o6exra AaHbKbr ce o[pe.ueJr{ 3a I rn. ru HerHa rrproBcKa rrnorq:
3 ns.
4. flnarenu napru.rHrr{ - AaHbKbr ce oflpeAen, 3a Mrrcro 3a rraprr.rpaue:
JreBa 3a 6poft uacro
5 ns.
5. ArpsgAelcru,r ycnyru:
50 nn.
6. III[sauKrr, Koxapcxr.r, KoxyxapcKr.r u [Jreraqrru ycnyrr4:
40 nn.
7. Trprosur, r.rspa6orra lr ycnyrlr 3a r.r3AeJrr,r{ o.r 6laropo4ur{ Merrurfi:
500 ns.
8. O6yuapcxr.r u ruanKapcKr4 ycnyru:
40 ne.
9. Mera:roo6]a6o:rnarqu ycnyrrl :
100.,rs.
10. Eprcuapcxu u SpasropcKr{ ycnyrr, Berepr.ruapno-<fpusropcru ycnyru AaHbKlT ce olpeAens :a pa6ouro M{cro:

60:rs.
1

1.

Mar lHoflucttu ulutu

Korr]rpHr.t

ycnyr[

- AaHbKbr ce o[peAenr ua 6poft

ycr"poftcrro:
180 :rs.
12. Kosrr.reruqHrz ycnyru, nocraBflHe Ha raryrrpoBKu - AaHlKbr ce oflpeAen 3a
pa6oruo Mrcro:
130 as.
13. Manr,rrrop, rreAlrKrop - AaHbKbr ce oflpeAen, sa pa6oruo M_scro:
60,rn.
I 4. r{aconnuxapcrr.r ycnyrur:

60 :rs.
1 5. Tanr.rqepcrlr ycnyrr4:
180 ns.
16. AsT olar.rrxr{; peMoHT, perynnpaHe

t luaucupate

Ha ryr!{rl:

190 ns.
I 7. AeropeuoHrHr,r, aBroreuere4xnfi cra, asro6o.rAxr.rfi cKr.r rr Aplrr.r ycrryrrl ro
TexHrlqecKoro o6clyxrane u peMoHTa Ha MoropHrr [peBo3Hr{ cpeAcrBa:
280 ns.
18. Pelronr Ha eneK'rpo- r.r BoAonpoBoAHr,r lrHcraJraru{u:
100 m.
19. CruxnapcKr{ ycnym:
100 ne.
20. llog4rpxaue ri peMoHr na 6u:roea rexHr{Ka, ypeArr, ayArro-Br.r3yiurHr.r ypeArz,
KJrr,rMaT}rqlr, peMoHT Ha My3r.rKanHr,r r,rHcTpyMeHTr.r:

47 ils.
21. OrAasaHe Ha nr.rAeoKacerr.r ur,:a 3art cv Ha eneKTpoHeH Hocr,rreJr rro4 HaeM:
300 m.
22. Kolarratl.,oHKl,r rr KoMtr€rHboHlr:
ot 3000 ns.
23. MacaxucrKr,r rr Macaxr4crr,r:
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500 ns.

24. fa,qarelu, excrpacencu u 6uoeneprorepaneBrr,r :
2000 ns.
25. Oororpatbcxu yc.nyru:
200:ra.
26. Ilocpe4nzqecxr.r ycnyru upll loKyflro-upo4ax6a,

3aM_,rua rr orAaBaHe rroA

HaeM Ha HeABI{XIIMI.I LIMOTI,I:

100 ns.
27

. Caunrapuu si,gru, Lraerr.r rroA apeHAa:

150 :rs.

28. K.,rrovapcru ycnyrur, peMour Ha 6panu, florpaBxa Ha qaHrr,r, Kur{roBe3ro.r

ycnyr[,
50

peMoHT Ha rrI€BHr{ Malrrusl,I:

-nn.

29. Penrour Ha traAbpr.r, peMoHT r.r 3apexAaHe Ha 3alirJrKr4, peMoHT Ha
BeJIOCT4[eAII, KOMLIHOT ICTaIIHL ycnyT[:
50 ns.
30. 3aroxnn xruu:
3000 ns.
3 I . Ilpo4ax6a Ha BecrHr{rl}r, ctrucaHr{{, 6rnrapcra u [peBoAHa
nr.rreparypa:
30.un.
32. Penaonr Ha KoMrrrorprr, KoMlrorbpHa rr Apyra eneKTpoHHa oQuc :rexuuxa
(xonupH4 a aparfi, $arc auaparu, fipr.rHrepu r.r 4pyru):
300 ns.
33. Vrpu c pa3BnerareneH fiJrr.r cnopreH xapaKTep - AaHbKbr ce onpeAenfl sa 6poft
cbop:bxeHr.rr:
a) pasrlexareJrHr.r urp€urHr,r aBToMarr4 r,r Apyru rrpu, $y,nxqr.roHr,rparrlr{ c MoHera
IIJII,I XETOH:

100:rs.
6) ur.truSp6oJr, reHr.rc Ha Maca, xBEpn{He Ha erpeJrrr, neiiur6ol
ltranra6acxer6on, 6pu4x, :ra6;ra:
8

r.r

cnr,rfi.q6on,

rs.

s) gan ga 6oyrranr u xeren6an - 3a r.rrparreH KoprrAop, u 6utspl, - 3a Maca:
40 ns.
34. @rrHec ueurpose u c[oprHr.r 3irn]r:
1,5 rs. sa I xs. u u 300 rrB. 3a eAr{H $urnec ypeg
35. Xr,rnaaqecro qlrcreHe, [paue r,r rnaAeHe - AaHtKar ce orrpe.qen_fl na 6pofi
cbopbxeHru c[opeA MqcroHrxoxAeHrrero Ha o6erTa:
133 ns.
36. Mennu.rapcr[ ycryru:
a) uennuqlr 3a 6panrHo - I 8 ns. Ha Jrr.rueeH cauTrrMerbp or AbJrxrrHara Ha
M4eBHaTa nI]IHr{f,;

6) Mennnrlr sa (bypax craqroHapHrz - 600.ns.
37. Ycnyrn c atpamrBeH xaparrep:
a) xopa6ve:ra
750 lrn. na 6poft;
6) no4rr.r
450 ns. na 6poft;
o) rxtn
900 ns. na 6pofi;
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r) IxeroBe

900 ns. Ha 6pofi;
30 re. Ha Mf,cro;
75 ns. Ha Mrcro;
150:rs. na 6pofi o6opygnane;

,{) nnaxvera
e) $afironu
x) ro4nra crr.r, BoAHrr lnaHepr{ u
crp<[ore, BoAHr.r Konena, BrurroqrrreJrH o
HaAyBaeMIr, BOAHr,r yBeceneHl{fl
s) suuult crlr (rx;rro.rr.rreJrHo cKr,rerunr.rpoaxa), 3lrMHlr KrHKH,

150 ns. ua 6pofi o6opy4naue;

cuoy6op.qone, ruefi ulr

u) nrprenexrpr,

150 lrn. Ha Mflcro;

Br.reHcKr{ KoJreJra,

6n'6cKarrlu ce KoJrr.rrrKl{, Berrocu[eAr.I ]I

pxKrrru
K) AercKE KoJrrrqrrr r{ Moropqera

150 ns. na 6poft;

crpen6uqa
300 m. na 6pofi.
38. O6yreuue Ha BoAarrr Ha MoropHr.r [peBo3Hr4 cpeAcrBa - AaHBKbr ce onpeAen.rr
ga 6pofi MoropHo [peBo3Ho cpeAcrBo B cne4Hrrre pa3Mepr,r:
a) uorone4u, MoroIIrrKJIerLI
200 ns.
6) apyru MIIC
400 ne.
39. Ycnyru "lh,rna norraorq" Ha rrbrHrr [peBo3Hr.r cpeAcrBa - or 2000 nn. sa 6pofi
.n)

MOTOpHo [peBO3HO cpeACrBO.

40. Ycnyru cbc 3eMeAencxa r{ ropcKa rexHr.rra - AaHbKtr ce ofipeAe;rs sa 6poft
TexHLIKa, KaKTO CneABa:

a) xou6afin - 330 nn.;

6) rpaxropu, TpaKTopHr.r peMaprera, ccrMoxoAnr.r uacrrra rr Apyr[ citMoxoAHr.r lr
c€rMoABlrxeqr{ ce Marrrr4Hr.r - 110 :rs.:
s) npuraqHrr, HaBecrr.r Ir crarllroHapHr{ Marrrr{Hr.r

- I I :rs.

r{.1. 23. (1) ,{anrvno 3a,qanxeHr,rre Jrrrqa, ycnoBr{ ura 3a HaqrrcrurBage Ha
AaHbKa,
AaHbqHlrre o6ner<qeHl{q u pelia 3a rIoAaBaHe Ha AeKnaparlur.rre ca o[peAeJrerrr{ B 3aroua sa
MecTH[ITe AaHbIII{ I4 TaKCI{.

(2).{anrrrr

ce 3a[narqa nprl ycnoBr4rra, rro peAa

r4 B

cpoxoBere, oflpeAeneur,r s 3aroHa

3a MecTHI.ITe AaIISUII I,I TaKCLI.

|JIABA CEAMA
Typucru.recrrr AaHbK

9.l.. 24. Pasnreprr Ha rypucrllqecKr,r,

AaHbK BbB Bcr.rqKr,r HaceJreHr{ Mecra Ha o6urana

I-{enono e:

l.

rareroprEr I sse:Aa - 0,20 la. 3a HorrIyBKa.
2. ra'reropua 2zr,ezpr- 0,30 ns. 3a HorqyBKa.
3. rareropur 3 snes4r - 0,50 ;rr. 3a HorrI)tsKa.
4. xareropur 4 gsesAr.r - 0,50 nn. 3a HorrIyBKa.
5. rareroplrx 5 sae4ra - 0,50 nn. 3a HoutyBKa.
{.r. 25. .{anrvuo 3aAlJrxeHr.rre Jraqa, [peAMerlT r.r peAbr Ha o6laraue, KaKTo r.r
cpoKoBeTe I'I ycJIOBLIfiTa 3a [JlarqaIe Ha AaHaKa ca onpeAeJleHn n 3alcona 3a MecTHI{Te AaHrTIII 14
TAKC}I.

e-

mai I : obshtina_cenovo@a bv.

bg

www.tsenovo. eu

UIABA OCMA
.(anrx Bbpxy raKcrrMerpoB rrpeBo3 Ha rrbrHrrqrl

vt.

26. fo4luuuuar pa3Mep Ha AaHbKa Bbpxy raKcr.rMerpoB npeBo3 Ha rrbrHrrqr{

B

o6rquua Uenoso e 300 ns.

I{tt.

27 . .{anrvHo 3aAbnxeHl{Te nl,Iqa, rrpeAMerbr r.r peAbr Ha o6narane, KaKTo rI
cpoKoBere I{ ycJIoBI{{Ta 3a rlJlarqaue Ha AaHbKa ca olpeAeJreH[ s 3aKoHa 3a MecrHrrre AaHbuLI ]r

TAKCI,I.

IIPEXOAHI4 I,I 3AKJIIOqI4TEJIHI{ PA3TIOPEABI{
$ l. B Hapea6a .]\& 3 3a MecrHrrre Aagbqrr, TaKcrr u rIeHr{Te Ha yc.,ryru r!3BbpmBaHrr
or o6quncrcara aAMrrHncrpaqus n o6uluua [enono ce [paBrr cneAHrrre r{3MeHeHr.rr:

1. 3auanuero

2.

na HapeA6ara ce r.r3MeH, KaKro cneABa: ,,Hape46a J\b 3 sa orpeAenrHero r.r
a,qMI'rHLIcrpLIpaHero Ha MecrHLITe raKcr{ r{ rreH[ Ha ycnyr]r, [peAocraBrHrl or O6rqzua
Uenoso".
9nen I or Hape46a'ra craBa:,,C rasu nape46a ce ypexAar orHorreHr,rf,ra, cBl,p3aur.r c
OIIPCACN'HETO I,I AAMIIHIICTPU PAHCTO HA MCCTHI4TC TA"I(C}I }I IICHI{ HA YCNYrI{,
[peAocraBrur.r or o6rquua I {enono."

3. r{-neu 2 ce o'nnreHr.
4. 9nen 3 upllAo6lrea

cneAHara peAaxrlr.r.fi: ,,B o6qr,rna I{enono ce cr6upar MecrH}rre
TaKclI, oflpe,qeJleHlr B .il. 6, a,'r. 1 Ha 3arona 3a MecrHr{Te AaHBrIr.r rl TaKcr.I...
5. B qreu 5 ce rpanxr cneAHr.rre r43MeHeHr{r:
a/ Attuseg 1 craea: ,,PasnaepIEre Ha MecrHr.r're raKcr{ u ueHr.rre Ha ycJryrrrre ce oflpe,4enrr
c :raslt uape46a [pI4 cna3BaHe Ha rlpt4 HUrr[r,rre, 3a.].rerHirJrlr s 3axoHa 3a MecrHrrre AaHT,rlr.r
u raxcu."
6l Atulr'eu2 u 3 ce orMeHrr.
6. B q;ren 6 gyuara ,,AaHBu[r" r.r 3arerirsra cJreA He, ce orMeH.f,T.
7. 9nen 7 ce orMenq.
8. r{reu 8 ce ornrens.
9. [g BT oprl na Hapea6ara r.r Bcnrrrr.r HeroB]i re(croBe /.ur. qr. 9 -S7a/ ce orMeHrr.
10. r{aen 58, aruuer 2 ce usN{eHq raxa: ,,Taxcara ce oflpeAen, B roAr4rueH pa3Mep 3a Bc-rxo
HaceJIeHo MrcTo c peuIeHLIe na o6rquncrr.u cbBeT Bb3 ocHoBa ua o4o6peHa nJraH-cMerKa
3a Bcf,I(a AeftHocr, BKJIIoqBarrIa ueo6xo4ulrure pa3xoAt4 3a Aer.rHocrr,rre, rrocoqeH[ B rul.
66, a* I or 3arosa 3a MecrHr4Te AaHBrIr{ r,r raxcr.r."
1 1. B qnen 59, wtulr.er. 2 uspal:st ,,B cborBerHoro HaceJreHo M{cro" ce 3aMeH, c
,,B
cborBerHr,rfi pafiou", a qr,rcroro ,,30 orcronepu" crasa ,,31 or:rouapr...
12. B .ureu 60 ce npanm cJreAHlrre rtMeHeHrrr:
a/ Atuses I upugo6ara creAHu.s rz4: ,,Taxcara ce 3alrarrla or Jrr4rlara no qn. I 1 or
3axona 3a Mecrur{Te Aar6ur,r u raxcu".
6/ Anlar,et 2 ce orMens.
g/ B anruIes 3 uspa:rr ,,Ir KoLITo He ca ocHoBHo xlulltrqe., ce orMeHr.
r/ B aluHes 4 4ynrure ,,ocHoBerr E" ce garuqasar.
13. HarcsxrAe s frasa Oclla na uapeA6ara c.ne4,,ln." ce 3aJrr.rqaBa 3arrtrc.br ,,1u2,,.
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14.

B .ur.69, 6yrna ,,6"

c.ne.q ,,30

rB." ce flocraB,

3arrer€ur r.r ce 4o6ana ,,a sa xaSe-anroMarr.r

60 ne. Ha L.{ecerl"
15. 9ren 76 ce o:rurens.

16.3arnaauero na f,rasa.{ene:ra ce r.r3Meu, rara: ,,Taxcu 3a AercKrucJrr.r, AercKr.r rpaArrHrr,
cllequaJll'I3l{paHa ITHCTIITyII}II'I 3a [peAocTaBrHe Ha coqlIaJIHI,r ycnyrl4, narcpu Lt lpytLt
o6quncru co UlriurHr.r ycnyrtr".
17. 9:reu 78a ce oruenr.
18. Toqxa 30 na qr. 80, aluuex 1 ce orMenq.
19.V.nen 8l n q.n. 82 ce o6oco6rBar B HoBa firana flerna4ecera A cbc 3aruraBr.re: ,,[pyrn
MecrHI{ TaKcI{, olpeAeJIeHI{ cbc aaKoH" r.r craBar cborBerHo qlen 105a u qlen 1056.
20.9nen 83 ce orvenc.
21. 9nen 84 ce o:rN{eus.
22.Hrcs97 uqne:c. 98 ce o:rNrensr.
23. B .ureH 1l I ce npaexr cneAHr.rre u3Meueurrfl:
a,/ B aaraueq I gylrara ,,.4oryuentu" ce 3€rMeH, c ,,aKTore".
6l B uuues 3 ornaga r,r3pa3a s cxo6ure ,.cflerlriraJrr.rcr uo ,,flpuxo4ure".
24. B .rreu 113 ce upanxr cJreAHr.rre r.r3MeHeHlrr:
a./ Or ocuoru[, Tercr Ha HopMara orlaAar AyMr,rre ,,:raxcu u".
6/ Toqra 9 ce oruens.
s/ To.ma 10 ce orir.reHr.
r/ Toqra I1 ce orMens.
d B roqxa 13 4yuara,,sa.nu" ce 3aMeH{ c r,r3pa3a,,na nolrerqenux".
e/ B roqxa 14 cnea,,ronver;" ce Ao6ans,, Kpbcr - 6 nn.;".
25.3auanuero na frasa Ocentua4ecera ce r43MeH, KaKTo cJreABa: .,I-lenr 3a rron3Barre Ha
paAlrorovxa"
26. B q:ren 1 l4 ce npaoar cJreAHr,rre r.r3MeHeHr{.r{:
a,/ B anlrues 1 uspasrr ..A6ouaves:rua raxca" ce 3aMeH, c ,,A6ouauenmr".
6/ B a:rr,rHeq 2 ,,ro4uutua a6onanaentra raKca" ce 3aMeH, c !,roAI{IIIeE a6ouaMeHr".
r/ B a.,ruHeq 3 gylrlrre ,,roAl{rrrHara a6ouauen:rna .raxca" ce 3aMeHrr c ,.roArrrrrHl,I{
a6oHaveHT".
I 15 nancm:s4e LI3piBa ,,roAlrrrrHara a6onaruenrna raxca" ce 3aMeHr c ,,roAr.rrrrut4r

27.8 qneu

a6onalrenr".
28. B .uen 116 aryam,,,TaKca" ce 3aMeH, c ,,rlesa".
29. fut lflecrrn ,,A4r,trur.rcrpa:u{BHo HaKa3arenHrr prrrropeg6u" ce orMeu{.
30.B uaparpaQ 3 or,{onrrurnrelru{re pa3[opeA6r.r ce ornrens:r r. l, 3, 4,7,8,9, 10, ll a
12.
31. [a ce .qo6aeu 'ureu 96 a Hapeg6a N3 sa N,recrHr4re Aarr6rlr.r, raxcr{ r{ qeur,rre Ha ycrr}ru,
r.r3BbprrrBaurl or o6rquncrara aAMr{Hr{crpaqrax n o6rquna I_lenono.
Pasnope46ara Ha ropeflocoqeHr4, qreH Aa rJracn cJreAHoro:
qn.96. I4saasaHe Ha Bcr.rqKr.r Apyru Br{AoBe yAocroBepeHu, rro r{cKaHe Ha rpax,qarrr{re:
(1) Brpsa noplqxa - cpoK 3a n3r6rrneune 4 qaca - 10.00 as.
(2) O6raxnoneHa roptrr(a - cpoK 3a r{3rbJrHeHrre 2 Arru - 5.00 .ns.
32. 9ren 85 upugo6wra cneAHara peAaxrlr{r: ,,Tarcu r{ cpo(oBe 3a r{3rrbJrneur.re Ha
aAMr,rHr.IcTpaTr.rBHr,r ycnyrlr rlo 3aroHa 3a MecTHr{Te AaHbIItr U raXCpt."..
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(1). I4sgaBaHe Ha yAocroBepeHl,Ie 3a

HaJrr,rqr{e

rurt rtt

ca Ha 3aAtJrxteHu.f, no 3aroua

ga

MECTHI,ITE AAHBUH I,I TAI(C[:

- 6rp:a [opbqrta - 10.00 m - cpox Ea r,r3rrbJrHeHr.re
- 4'taca.
- o6r,rrnosena rropbqlca - 5.00 ne. - cpoK Ha rr3[bJrHeHr{ e - 2 atu.
(2). ?bgaeaHe Ha yAocroBepeHr{e 3a AerurapzpaHr.r AarrHr.r:
- 6rpsa fiop:birKa - 10.00 nn - cpoK Ha ]r3[bJrueHrre - 4 qaca.
- o6[rcnoseHa rtopbqKa - 3.00 ;rr. - cpoK Ha r.r3[BJrHeHlr e - 2 guu.
(3). I4:gaaane lra yAocroBeperr.re 3a Abnxr{M lr rrJrareu Aarrbx Bbpxy HacneAcrBara:
- 6rpsa [opbtrKa - 5.00 m - cpoK Ha r,r3n6JrHeHr{e 4 \aca.
- o6[xnoseHa rrop:bq(a - 3.00 .rrs. - cpoK Ha r.r3flbJrueur.r e - 2 griu.
(4). I4:ganaHe Ha 3aBepeHo Korrue or [oAaAeHa AaHbrrHa AeKnapaqufl:
- 6rpaa flopbrrra - 2.00 ,rs. Ha crpaHr.rqa - cpoK Ha rr3rrbJrHeHr{e - 4 \aca.
- o6uxnoseHa rroplqKa - 1.00 :rn. Ha crpaHrrqa - cpor Ha r.r3flbJrueHr.re 2 pittu.
(5). ZsaaBaHe Ha rrpeflnc or AoK],r!{eHT 3a [JrareH AaHBK Bbpxy [peBo3Hlrre cpeAcrBa:
- 6rp:a nopbqKa - 5.00 :re. - cpox Ha ra3rrbJrHeHlr e 4 \aca.
- o6uxnoneua flopbqKa - 3.00 m. - cpox Ha r.r3rrbJrHeHr{ e 2 gyu.
(6). I,I:aaearre Ha yAocroBepenr,re 3a AaHbqHa oueHxa Ha npaBo Ha crpoex:
(a) @u:uvecru rr4rla:
- 6r,psa flopbrrKa - 15.00 m. - cpox Ha r{3rr6JrHeHr4e - 4 qaca.
- o6lrrnoeeHa flopbqKa - 10.00 ns. - cpor Ha r,r3[bJrHeHr{ e -2 A:rru.
(6) IOpuauvecKr.r Jr qa 6ea E4uo:rra.+rr,r rtproBurr ra 3enaeAe.ucxrE rrpor{3BoArrreJrrr:
- 6rpsa nopbqKa - 15.00 nB. - cpor Ha r43rr,JrHeHr.r e - 4
'aaca.
- o6uxnoseHa flopbrrra - 10.00 m. - cpoK Ha r,r3rr6.Jrueua e 2 gltv.
(7). Wzgaeaue Ha yAocroBepeHlre 3a Aanbrrua orIeHKa Ha flpaBo Ha rroJr3BaHe:
(a) Ou:uuecrr4 nlrqa:
- 6rp:a nopbqI<a - 15.00 nB. - cpoK Ha u3rrbJrHeHr4e - 4,aaca.
- o6uxnoneua nopbrrKa - 10.00 m. - cpoK Ha r{3rrbrHeHri e - 2 gttu.
(6) IOpuguuecKrr nuqa 6es Egnonr.rvuu rbproBrlr{ a 3enreAencrr.r rpor{3BoAr4reau:
- 6rp:a flopr,irra - 15.00 nr. - cpoK Ha r,r3[BJrueHr.re - 4 ,taca.
- o6r.rrnonena noplqKa - 10.00 m. - apoK Ha r.r3rrbJrHeHr.r e *2 AHLr.
(8). [I:4anane Ha yAocroBepeHlie 3a AaHGrrHa oueHKa Ha HeAB]rx]rM r{Mor r1 He3aBbprxeHo
cTpoI,ITeJrcrBo:
(a) <Dra:r.rvecrrl nrlqa:

- 6rpsa [op:birxa - 15.00 nn. - cpoK Ha r,r3rbJrrreH]re - 4 qaca.
- o6zxnosena nopbrrxa - 10.00 m. - cpo( Ha rr3[bJrHeHr.r e - 2 guu.
(6) IOpnar.ruecKr.r naqa 6er Egnonlrvuu rbproBrlr,r rn 3eue.4eacxlr [por{3BoAr{renr,r:
- 6rpra floplrrKa - 15.00:ls. - cpox Ha r.r3rrbJrHerrr4 e - 4,taca.
- o6uxnonena [opairKa - 10.00 .lrn. - cpoK Ha r{3[bJrHeHr.r e - 2 Ntu.
(9). I4:4anane Ha rlperruc or AoKyr{eHT 3a rrJrareH AaHbK BBpxy HeABrrxr,rMr{Te rrMorr.r
ga 6urosu orflaAbur{:
- 6rpsa floptirKa - 5.00 m. - cpoK Ha rr3rrtJrHeuue - 4 qaca.
- o6r.rxnoseHa rroptrrKa - 3.00 Jre. - cpor Ha r{3[bJrHeHr.r e - 2 auu.
33.9neH 86 ce orMens.
34.9nen 87 ce o:rNrens.
35.9nen 88 ce orMens.
36.9nen 89 ce orlreux.
37.9nen 90 ce o:rMeH.fl.

e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg www.tsenovo.eu
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TaKca

$ 2. Hacroxrqata uape46a e np[era Ha ocHoBaHr.re v.n. 1 ,

al. 2 or 3axoua

3a MecrHr,rre

AaHbrIu r{ TaKcr,r.

l9 sa MecrHr,rre Aarrbrlr.r BJrr.r3a B crrJra or 01 .01.201 8r.
l',1b3 :a Mecrur4re raKcr.r Il qeurr Ha ycnyr[, r.r3BbprrrBaur.r or o6qrncxa
s O6uuHa I{euoeo BJrr,r3a B cr{Jra or MoMeHTa na npuenrauero ii.

$ 3. Hape46ara

J,,/b

$ 4. Hapea6a
aAMr,rHr.rcrparlr.rs

IIPEACEAATEJI ua O6C-U
/Ta,runa leo

e-mail: obshtina_cenovo@abv.bg www.tsenovo.eu

H A P E A EA
J\t 3
3A OIPEAEJI,flHETO I4 MMI,IHI{CTPI4PAHETO HA MECTHIITE TAKCI,I II UEHI,ITE HA
ycJryru, [pEAocTABflHlr OT OETUTTHA UEHOBO
(nru., PeueuueJ\b273 no llpororo,r iI&.40 /22.12.2017 r.)

Ilpuera c Peurenne J\! 30 no flporoxo,r J\! 7/31.01.200g r.
I{ru., Pemenue J\! 110 no llporoxo.n J\b 16/29.07.200g r.
I{ru., Peurenue J\} 170 no Ilpororo.n Ns 30/29.01.2009 r.

I{*r.,

Pemenne JII 202 no flpororo.n J\! 33/25.02.2009 r.
I{sn., Peurenue Nb 231 no flporoxo.n J\! 40/30.04.2009 r.
[on., Peurenne J\b 295 no flporoxo,r J\! 53/26.11.2009 r.
I{ru., Pemenne .lt[r 305 no [po.roxo.n N 54/09.12.2009 r.
I{:u., Peruenre J\i 314 no flporoxo.r J\} 57/27.01.2010 r.
I{su., Peurenne }{! 360 no flpororo.l J\} 63/25.05.2010 r.
I{ru., Peruenue J\ir 371 no llpororo.rr J\b 64125.06.2010 r.
!on., Peurenne Ns 389 no [pororo.n Ns 67127 .07 .2010 r.
Hsu., Penrenue J\! 431 no Ilpororol Ns 72126.10.2010 L
I{sM. E gon., Peureuue J\ir 454 no Ilpororo;r Ns 79102.02.2011 r.
II:M. r gon., Peureuue J\b 521 no [pororco,r .}{} gg/31.0g.2011 r.
I{:u. u 4on., Pemenue J\} 74 no llpororo,r Ns l2l1g.05.2012 r.
Oru., Peruenue J\! 89 no llporoxo"r }l} 13/20.06.2012 r.
[ou., Pemerue Ns 96 no Ilpororcor ]lb 14128.06.2012 r. .
ll:u., PerueHr.re .}{I l2l no llporoxo.n J\b l7l23.0g.2012 r.
,{on., Peureuue J\! l8l ro Ilporoxor }{I 25/27.03.2013 r.
Iku., Pemenue N259 ro llporoxofl Ns32/23.10.2013r.
IIrm. Peuenue J\I279 ro llporoKon Ns3St27.l2.20l3r. IIru.
Peuenue Nc312 no llpororco,r Np40127.03.2014 r. [Irn.
PemeHue Nc320 uo Ilpororco,,r N"_42123,04,2014 r. Ilsil!. c
Pemeuue N395 uo Ilpororo,r J\i53/19.12.2014r.
I{rn.u son. c Peuenue J\i457 uo flporoxo.n Ns62124,06.2015r.
orM. c PerueHrre I&488 ro llporoKofl N67/1g.09.2015r.
trIsM. u 4on., penrenue .)\l} 23 uo [pororco;r J\] 5/23.12.2015 r.
I{sNr. r.r 4ou., Penreuue J\!l15 no Ilporomo.n Nl9/31.0g.2016r.
[Irn., Peuenue J\b273 no llpororco.n Ns40122.12.2017r.

I.,.JITIbPBI,I

oB IIIII ITOJTOII(EHI{g
IJIABA TIbPBA OEIIIH IIOIO}I(EHI,Ifl
.I.,r'1' c ra:u uape46a
YPe)xaar orHoIIIeHi{Ta, cBBp3a,rr c orrpeAenr,ero r{ a,qMrrrHrrcrpr'paHero Ha
MecrHI'ITe raKclr E IIeHI Ha ycJryruI, flpeAocraB.flHr.r o:r
o6rquua I{euono.(n:rvr., Peurenue}{bi73 no
lpororco.nJ\! 40 122.12.2017 r.)
tlr.2. (ornr., PeruesueJ\!273 no Ilporoxo
ll&40 I 22.12.20 17 r.)
9,r.3. (1) B o6rquna I{enoro ce cr6upar Mecrgr.rre raKc}I, onpeAeJreurr B.r:r.6,
al.1 Ha 3aroHa sa
MecrHr'rre Aarrburr u raxcu.(usn., pemeuueJ\b273 no Ilporoxo.rm
40122.12,2017r.)
1. 3a 6uronu ornaAtrlrr;
2' 3a no;r:raue Ha [a:tapu, TrbpxI{IIIa, .,a*a^pr4, Tporoap[, flnoilIaA,, r{ ynfitr,r,
nnarHa;
3. 3a norgna,e Ha Aerc*lr -f,cJII4, Aerc*n rpaArrrru, ,rrarepr{, cou,,anH, ycnyrr{
r.r ApyM;
4. 3a rexnu.recKr4 ycnyrr4;
5. 3a a4uuuzcrparrrBHrr ycnyrrr:
6. (oru., peurenue Ib9 no aAM. AeJro J\b5l/17.05.2017r.)
7. (oru., pelrenne J\! 454 no Ilporoxo.n Ne79/02.02.20i1
e
8. Taxca 3a npr.rrexaBaHe Ha Kf{e;
9. 3a orxyrrynaue ua rpo6url rraecra;
10. .{pyru MecrHrr raxca r.r raKcr.r oflpereJreHr.r c6c 3aKoH;
rl.,r'4. (1) Ha repuropltrra na
o6qr.rna,a ce cr6upai rr rprrxorr or rrpeAocraBeHri ycnyru, ro rleHrz
o[peAereHl'I c ra:u Hapea6a. (2) He ce otrpe.qenllr IIeHLI Ir ue ce cr,6upar ri*.,
,u o6rq].rHcxr ycnyrr{,
rrpeAocraBeHa sa sceo6uo [orT3BaHe.
IL[.S. (1) Parltepr'Ire Ha MecrHI,ITe raKcr.r r{ ueHure Ha ycnyrnre ce oflpeAenrr c rasfl Haper6a
npz
c[a3BaHe Ha IpI'IHUI'IIITe, 3a!'IerHanl{ e 3axoua 3a MecrHI{Te
AaHT,Urr u rarcu.(neu., Peruenue$273 no
flporoxo.irJ\ir 40 /22.12.2017 r.)
(2)(or:n., PeurenneJ\!273 no Ilporor oil&40122.12.2017 r.)
(3 ) (ornr., Penrenue.Iit2 73 no llpororc o nNs40
122.12.20 17 r.)
rl.r.6. Mecrirure raKcr,r H rlenr.r Ha ycnyrr4
ce olpeleJrrr n 6rarapcrra resa. Te ca flpocrrr r4
lponopquoHarlHll I{ ce 3aflna[Iar, r 6poii B KacLITe ua o6rquncrcara a.qMr.rHr.rcrpauur, ,r, 6ernacoBo
[o
cBorBerHara 6anrosa cMerKa. .(urnr., peurenEeNs2T3 no flporoxo,.rJ*40122:12,2017r.)
rl;r. 7. (oru., Peru enu e}fir2 73 no
Ilporor o ilNs4Lt22.1i.2017 r.)
r{,r.8. (oru., Pemenne}lb2 73 no Ilporox
o trNs4DI 22.12,20 17 r.)

AqN BTOPI MECTHI,T AAHbUI4
IJIABA BTOPA
Bbpxy
HEABI,IXI{MUTE I4MOTLI
AAHbK
(ornr., PeueuneN2 T3 no flpororo.n Ne40t 22.12,2017 r.)

AflJ]I BTOPI'I MECTHI4 AAHbIII4

,

IJABA TPETAIAHbK BbPXY

HACJTEICTBATA
(oru., PemenueJ\b273 uo Ilporoxol i|t:40t22.12.2017 r.)
A.flJI BTOPI{ MECTHT,T

IAHbrIlr

IJIABA TIETBbPTA AAHbK ITPII IPI4IOEIIBAHE
HA IIMyIIIECTBA IIO AAPEHI,IE II [O Bb3ME3AEH HAqI{H
(or*r., Pemeuuelb2T3 no flpororco"r Ne40t22.12.2017 r.)

Aqr BTOPI MECTHT,T AAHbur4
IJIABA IIETA AAHbK BbPXY IIPEBO3HIITE CPEACTBA
(oru., PemenueJ\!273 no Ilpororo.nllb

40122.12.2017

r.)

ArJr

BTOPT4 MECTHT,T

AAHbUr,r
TJIABA IIIECTA
TTATEHTEHAAHbK
(oru., PemeuueJ\I273 uo flporoxo,r Ne40/22.12.2017 r.)

AflT TPETI,I MECTHII TAKCII
IJIABA CEAMA TAKCA 3,{
EI,ITOBTT

OTIAIbIII4

rl"r.58.

(1) Taxca 6r'r:ros,n orrIaAGIIIr ce 3a[narqa 3a ycxyrr4Te no cr6upaHero, r{3Bo3BaHero
}r
o6esspexAaHero B rena llnll .upyrlr c6op6xeHr{{ na 6lr:ronure'orrraAbrlr{,
KaKTo , 3a florrr,pxaHero Ha
rrr4crorara Ha repllropHlrre sa o6uecrseHo
noJr3BaHe B HaceneHr.rre Mecra.
(2) Tar<cara ce olp_eAen, B ror[rreH pa3Mep 3a BcrKo HacereHo
M{cro c perxeHr.re na o6rqr.rucrura
cbBer BT'3 ocHoBa na o4o6peua uar-crer*a 3a Bcr(a geiluocr, BKrlorrBa[ra
neo6xo4raur.rre pa3xor]I 3a
Aefinoc:rure, [ocorIeHI'I s'{'|I.66, aa.1 or 3axosa 3a MecrHr.ITe ,qaHT,rIr4 a raxcr.r.(lr:u., penrenr.rep
273 to
lIpororco,rJ\! 40 I 22.12.20 17 r.)
1' ocurypxnaue Ha cbAoBe 3a clxpaHqBaHe ua 6lrrosure or[ar6ur{- xourefinepu.
xolpu z
APYIII;
2' ct'6upawe na 6urosl,re orriaA'ulr H Tpa,cflopr].rpaHero rzM ro Aenara r.rnr4 Apyr[
rrHcrzl,rarlr4rr H cBop6xeHlrx :a o6e:npexAaHero LIM;
3 ' npoyrnaue, [poeKTlipaHe, I43rpaxAaJre, [oAAbpxaHe,
e*crrnoararlur, 3a*pr.rBaHe rr
MoHI,rropIIHr Ha .qenara sa 6lrrogu or[aAT,IIr{ I,rJrr{
Apyru I,rHcraJIauI{It }LrIi cr,op6xeH][lfl.3a o6e:spexaaHe
na 6lr:roslr orflaABur,;
4' no'{,,crsa,e
or

Ha

yr[q,Irre

rIJIarHa, rlJrorr]arrrre, aurer,rre. nap*oBrrre

HacetreHr4Te Mecra, [pe.qHa3HaqeHu sa o6tuecrseHo nor3BaHe_

r4

Apyrrrre repr4Topr.I,

tIa.59.
(1) 3a ulroru, HaMr.rpa[I]r ce rr3B6H paftouure. B Kor{ro o6quuara e opraHri3ripiua
cl6l.rpaHe lr
r'r3Bo3BaHe ua 6llroeu orrra,{T,rl[, Ce cs6lrpa raxca 3a [or3BaHe
Ha Aerro 3a 6urosu ornaAallu ulu:tu za
loAr5pxaHero Ha ql'rcrorara Ha repl{Topuure sa o6rqecrBeHo [oJI3BaHe.
(2) lpaHrtllzte ua paionute u Br.rAbr Ha flpeAnaraHr{re ycnyrtr no qn. 5g B cborBerH}r{
pafioH,
KaKTO Ir qecrorara Ha cMeroI'I3BO3BaHe ce oflpe,uenrr cBc 3aloBeA
Ha KMera na o6ruuuara r.r ce o6ssrua,

ny6nuvHo Ao 31

orfloMBpr{ Ha [peAxoAHara roguna.(usu., pemeHueJ\]273

llpororco,rJ\! 40 /22.12.2017 r.)
IIJI.60.

rro

(1) Taxcara ce 3a[raua or nr{rlara uo ql.ll or 3arona 3a MecrHr.rre
AaHbrI[ u rarcr-r. (u:rr.,
PemenneJ\I2 73 uo llporoxorN40/22. 1 2.2017 r.)
(2) (o'ru., Pemeuue.Ilb2T3 uo llporox otrJft40122,12.2017r.)
(IItu- c Peutenue llb39S no lfpomoxon JteS3/19.12.20142.)
(3) 3a uuorure Kolrro HflMa Aa ce lr3noJr3Bar rrpe3 rlflJrara
roAr{Ha rr e rroAaAeHa Aer.,raparl,s 3a
ToBa Ao [aurura arMlrHl{crpaurrfl rlo MecroHaxoxAeHrre Ha rrMora
or coocrsenura trJur noJr3Bare,!fl
Ao 31 AercelrBpl| Ha npeAxoAHara roAlruar TaKca ce 3anJratrIa caMo 3a yc.,ryrnre o6egpexgaue
na

6lrros[re ornaAbllll lr rloAAbpxaHe Ira Aena :a 6[rosu orrraAbrl[ n Apyrrr cbop6xeHrrfl
o6ernpexqane na 6uronu orrIaAbIIIrr KaKTo rr 3a noAAbpxaHe rrrcrorara
Ha reprrroprrrrre

3a
3a

o6qecrneno rrorr3BaHe B HacerreHrrre uecra".(ullr., Pemenuei&273 no llporoxo,r.I&
lotiznaoilr.l
(4) Axo [pe3 roAr.ruara 3a Ko-,rro rlMorrr e ocro6ogeu or raxca,
Hacrbrr.r [poMrrra B
o6cro,TercrBara Ii IrMorbr craBa LI3[oJI3Baerrl ea co6crsa"r*u,
noAaBar.qe1napaq6s 3a roBa
"rqrrl
npe'4l{ 3anoqBalre Ha rIoJI3yBaHero' Karo B To3u cJryqafi
raraa
3a 6I,rrosu orrraAcur{ 3a ocrarbKa or
.qbnxar
reKyrqara roAuna. (usu., PemenreNs2T3 uo flporor< oilNs4}t22.12.2017 r,)
(5) B cnyvaute Ha ycraHoBrBaHe Ha HapyIueHuq rto ul. 123,ar. 3
or 3axoHa sa Mecrur.rre Aaxbrrr.r

.J

I'I

TaKcI{ c

BJUI3JTo

B cl{na HaKa:}areJIHo [ocraHoB]IeHlle, JILIIIaTa rlo

B II5JreH pa3Mep 3a

qrnaTa roAr{Ha.

iu.3 Abnxar raKca 3a 6I,IroeI{ or[aA]ul{

9,r.61.
(l) Koraro

ro KpzuI Ha ,,pelxoAllara rc.rr{Ha o6ulr.rncrra.ar c'Ber He e olpeAenr{n pa3Mep Ha
TaKcara sa 6ETosI'I orla.qbrll{ 3a reKylrlara ro,qrzna, TaKcara ce cr6lrpa
s,a lazaaeficisarqus plrap
3l 4exertlnpa Ha [peAxo,qHara roAr,rua.

^",

(2) Oao6penara rrraH-cMerra 3a
lpoBepKa or Clrernara flanara.

ofipe.qeJrrHe pa3xoArrre

sa o6qlrurre uo a,r. I [o.qnexr.r

Ha

l{.1.62.

(1) Parueplr Ira raKcara ce oflpeAenfl B
xI{JIrIUIHIrre, HeXILTIIIIHI,ITC rI

BIiTIHI.ITO IrMorLI Ha

JreBa rrpofiopqlroHanHo Bbpxy AaHbq,ara orIeHKa Ha
rpaxraHl{Te t,t ]opI.IA[qecKr{Te ,Irr4ua.

(2) (Oru., Perueune }lb 305 no Ilporoxo,r I& 54109.12.2009 r.)
(3) He ce troflycrar I{3MeI{eHI,If, B rIp}IerLITe or o6uuncxr.u cbBer Harrr4H Ha onpeAeJur,e [r p€BMep
rra raKcara ga 6r.rronr.r orrra.qbrlr4 B Terreur,re Ea rorauara.
9.rr.63. Tarcara ce aAMr.rHr,rcrp upa u u,6upaor o6ulancrara aAMuHrrcrparlrur.
H"u.64.

(1) ( uru. Peurenne ]'{u 457 no lrporoxo.n Np 62/24.06.2015 r.)Taxcara Moxe
da 6rAe nlrareHa

HaBeAH6X nfi Ha ABe paBHI-I BHOCKII B CJIeAHr.rTe cpoKoBe:
- .uo 30. rour
- .ao 30 oxroMBprr
Ha ro4rauara 3a Ko.{To ce ABrxI4 (2) Ha npean.,raruJrure B rrbpBr.r, cpoK 3a ur.rrara roArrHa ce
ripaBu orcrbfixa or 5 Ha cro.
rlr.64a.(uon, Penreuue J\bl15 no llpororo,r.Nblg/31.08.2016r.)
(1) He ce cr,6upa raKca 3a
6urosv orrlaAbul'I 3a ycnyrllTe, rlpeAocraBe,r.r Ha Mo.rrr.rrBeHr.r AoMoBe, xp€IMoBe r.r MaHacrrrrpr{, B r(orrro
ce Iz3BEpIxBa 6orocayxe6ua Aefinocr or 3aKoHHo perucrpflpaHr,rre Bepor.r3[oB e1a:rr fl B crpaHara,
3ae.qHo c no3eMJIeHr.ITe VMOTr.r, Bbpxy Kor.rTo ca [ocTpoeHH.
(2) ocso6ox.{aaaHero rlo an.l e upu ycJroBr.re, qe rlMorrrre He ce rroJ'r3Bar c6c cro[agcKa
qen, HecBbp3aHa c flprKara au 6oroc.ryxe6na AefiHocr

rl.r.65.

(1)3a nono rrPllro6ur LMor rar(ca Onronu or[aAbrlr4 ce cr6upa or Harraroro Ha Meceua,

[puAo6usaHero Ha r{Mora.
(2) 3a uoeo flocrpoeHa crpaAa r{ qacr or crpa,qa raKca ce A'Jrxrr or Meceqa. cneABarrl Meceua
[pe3
xoiiro e 3arrorlgaro lr:no;rssaHero fi
(3) 3a crpaaa [ornexaula ua cr6apxue, Taxca ce cr6upa BKJrrorrr.rreJ]Ho r.r 3a Meceua npe: roitro
e
rrpeycranoBeHo uguo,'rgnaueto fi .
c,ileABarrr

|JIABA OCMA TAKCI4 3A IIOJI3BAHE HA [IA3API4, TbPXI4IUA, TPOT0API{,
yj'II,Ir{HLI IIJIATHA, IIAHAIIPI4, TEPEHI4 C
ApyIo IIppAHA3HATIEHI{E
U PA3HOCHA TbPrOBI4q

lnoIIIMlI,

II.r.66.
(1) Tarcara ce 3arlJlarqa

3a [on3BaHe Ha rporoapr{, uroqa"urr, yn[rrHr,r [narrrq Mecra, Bbpxy Kor,rro
opraHu3r.rpitHu rla3apr.r (orrpurn u uorpuru), Tspxr{rqa, flamavpv, KaKTo r{ TepeHr.r c
apyro
rrpeAlrtBHaqeHr,re, Korrro ca o6rquncxa co6crseuocr.

ca

(2) Taxcara

".

,snlarrlo

ot

Qrsuvecxzre

ul wrw rcpr,rAutrecKr.rre

nr.rqa rroJr3Barrlr4 TepeHr,rre

B

3aBIIICI{MoCT OT 3OHaTa, B KO{TO Te Ce HaMr.IpaT.

(4) Tarcure ce o[peAeJurr Ha KB.M 3a AeH r,rna Meceq.
(5) Taxcure ce IrJlarrlar rlp,n a3AaBaHe Ea pa3pertreHnero 3a rrocoqeHr{rr B Hero flepuoA.
(6) npIE [oJI3BarIe ]Ia M{croro tloBeqe or Meceq rarcr,rre ce flnaruar MecerrHo, Ho
He [o-Kbc'o or
,{Ba Arrr,r [peArr 3anoyBture Ha Meceqa.
(7) Ilpouenrre B pa3Mepa Ea rIoJBBaIrara ,rnou ce orpa3rBar B u3AaAeHoro pa3peur.rrengo
[o
o6ur.lff pea.

{,r.67.
(

1) 3a uomnane Ha rIuBapLI 3a

raproBr{,

Ha

celcxocrorrarrcKa rrpoAyrqr{.rr, ce 3arr;raua

TAKCA:

a) sa aen _ 1.00
.irr(uru,,peurerrlleJ{b273

IIo
IIporoxo,n}&4 0 122.12.20
17r.)
6) Ha rraeceq - 20.00 :rs.
(2) 3a npoaaN6a crc xo;ra, rerJreHa or xrrBorrrHcKa rrra Ea.{eH 4.00 m.
(3) 3a npo4aN6a clc.nex anroruo6un u peMapKe Ha,qeu 7.00:rn.
(4) 3a npoaax6a crc ronapeu asroN,ro6ur u peMapKe Ha AeH i 5.00 m.
-

(5) Ilencnouepu - perl{crpllpau}r Karo

3a[naulaT TaKca

B pa3Mep

sa

rpor.r3BoAr.rrenr.r

Ha

ceJrcxocrorraHcKa ;,poAyKrlrz.r

50o/o oT raKcaTa.

rl.n.68. 3a norssaHe lra rra3aplr c qen r6proBi{, c [poMr.runeHr.r
croKr.r! TaKca ce 3arrna[Ia B pa3Mep:
a) na .uex - 3.00 ns.

(urn., PeurenueJ\b273

IIo
IIporoxo.rrN4 0 I 22.12.20
17r.)
6) Ha ueceu - 30.00 ,rn.
rl'r.69. (I{lru. Perueune J\b312 no llpororcon J\!40/27.03.2014 r.) 3a no,rseaHe Ha rporoapr4,
[nouIaAI4, ynI{tIHa [J'IaTHa n Ap]'I'I4 TepeHLI, H3BBH [a3apHu TepeHIt, 3a TtproBcKa leiinoc:r Ha oTKpr.rTo,

BKTIOqITeJHO 3a pa3rlonaraHe Ha Maclr, cTolToBe, Br{TpLrHrr n Ap)rru cpeAcTBa. ce 3arrnaula TaKca:
a) Ha IeH - 2.00 ,rs.

(u:nr., PeutenneJ\I2T3
IIo
Ilpororo,rJ\b4 0 I 22.12.20
17r.)
6) na lreceq - 30.00 re.,
a :a raQe-aarorurarra 60
,ra. ua rueceu. (gon.,
PerueuneN2T3 no
IIpo.ro xo,rllb4 0 I 22.12.20
17r.)
tl"rr.70. Ll:,lf,anuAu crc aary6eua pa6orocroco6Hocr or
7l Xo 1O0o/o 3arnarlar raKca B pa3Mep Ha
50oh or raKcara no w.67 ,68 u 69 or uape46ara.
91.71. 3a nolgsane Ha Mecra (repenu) Bbpxy Kor4To ca opraur{3apaHrr rraHarip[, cr6opu n
IIpa3HI'IuI4, crpen6]Iqa, MoropHlr JIIoJIKLI LI 3a rrpoAar6a Ha crorr,r, ce ian.,rarrla raxca ua aen
- l.2b ns.
r3M., PerueHueJ\!2 73 no [pororcon J{'n=40 122,12.20 17 r.)

I{.t.12.

(1) 3a

[on3BaHe Ha rporoapr{, rr:rorqaAr{, yJrrrqHrr fiqarua

rr Apyru o6rquncru repeulr

3a

pa3rronaraHe Ha cTpor{TenHr.r MaTeprran[, Tp,aHcrropTHa, ToBapHa Znr.r 3eMeAencKa TexHr.rKa r{ I,rHBeHTap, ,r
3acax,qaHe r{a 3eMeAencKr.r KynT}?r.r ce cr6upa raKca
1.00 irs. Ha Meceq. (ur*r., Pemenuelb2T3 no
IIp oro ro.rJlb 40 122,12.2017 r.)
(2) mxcara ce 3alrJrarrla rrpll u3AaBaHe [ra pa3pertrerrr{ero 3a rrocoqeur{.rr B Hero trepr,toA.
(3) raxcara He ce 3arrJlalqa 3a crpor,rrenxr.r MareplraJrrr [pl,r rroJryqeuo piBperrreHue 3a crpoex
B
cpoK Ao 3 ueceqa
rl.rr.73. 3a pa.:nocna rbproBl{f, B HaceJreur,rre
Mecra ce 3arrrtarr{a rarca B pa3Mep 10,00 nn. Ha AeH
Vtr.74.3a rasrynyaane Ha ceJlcKocroflarrcKrir rrpor{3Be.qeur.ra (opexu, Koxr{ r,r 4p.) n xneoruu, ua
o[peAeJreHr'ITe 3a ToBa MecTa, [pI{ ]I3Aa,qeHo pa3pellleHae oT (MeTa Ha HaCeJIeHoro rr,rxcto /cneA
rrpeAcraBrHe na Heo6xo4r,rullTe .qoKyr\{enT[/ - Ce 3alnarqa raKca B pa3Mep na 10,00 JrB. Ha AeH,
rlr.75. Kruettr ua o6uqtnara Moxe Aa orueMe p,Bperrreur{ero 3a rroJr3BaHe Ha
Mf,cro, Koraro ro rre
ce I'I3[OJI3Ba EO [peIHa3HaqeHI4 e, Koraro He ce I{3rIoJr3Ba OT JI[qerO, Ha Koero e rlpe,qocraBeHo, LIJILI Koraro
o6rqecreeHn rryxArr rraJrarar roBa.
r{.t.76. (oru., PeruenneJ\b273 no

-

-

[IporoKorNa40l22.l2.20t7r.)

5

IJIABAAEBETA
TAKCII 3A AETCKI4 flCJIVT,AETCKI4IPM}IHII, CIIEIII4AJII,I3I4PAHI,I IIHCTI,ITYIIIIII
3A TIPEAOCTAB.flHE HA COIITIAIHTT ycJryfll, JIATEPI4I4
Apyru OBIrIr,rHCKrr
COIII{AJIHI,I yCJIyI}I
(uru., PemenueN2T3 no flporoxo,r Na40122.I2.2017 r.)

Hn.77.
(l) (aon.r Peruenue Il! 295 no Ilpororo,r.Nb 53/26.11.2009 r.) llru. r son., Peurenne 1i 74 uo
flpororco,r Ib r2lr8.05.2012 r. 3a rIorI3BaHe Ha rleno,[HeBHr.r Aercrrr rpa.&rrHr4 3a rerla Ao 4-rogr.rruna
Bb3pacr ce cr6upa or poAarenr.rre uau sacroftnu{lrre Mecerrga raKca B pa3Mep na 35.00 m.
(2) Koraro ,[Be AeIIa or eAHo ceMeficrso eAHoBpeMeHHo rroceu{aBar erHo r4 nr.r
ABe ptBn}rrrHr,r
AeTCKII 3aBeAeHLL TaKCa Ce 3arrJlalqa:

a) sa nrpuo 4ere _ 100%
6) sa nropo aere - 50%
(3) Koraro Aeuara or eAHo ceraeficrso noceuaBarq[ Aerci(E 3aBerear4, ca floBeqe or
rBe, Taxca ce

3annaua:

a) :a nrpno rcre - 7 5o/o
6) :a nropo ,rere _ 50%

r) :a rpero u c,,'reABarrll,r leqa: He ce 3arlrau]a
(4) He ce 3arrlrarla raKca 3a:
a) aeua, qul'Iro porllre:rl{ ca c nainareua pa6orocnoco6nocr or 71 lo 100% 6) aeua
Ha 3arHHrur poAlrren nprl I{3nbnHeuue ua c,ryNe6eH AEnr, npoll3Bo.qcrBerru
aBapr{}r H rrpupoAHn 6e4ctnrzx.
B) aeqa c rexKr.r xpoHr{rrHr, :a6o:rseaHr.rs
r) .aeua 6er po.ur.renu - cupaur4
(5) fleqam c e.{r4H poArrren - nonycltpaur r{ Aerlara orrnexlaHi.r oT caMoTeH poAr.rTeJr 3anJrarqaT

or raKcara 3a [oJr3BaHe Ha AercKa rpa.qr.iHa.
(6) 3a nomraHe Ha HaMaJreHr{flTa rro ax 2, 3 rz 5 u ocso6ox.qaBaHero uo ar. 4 poArrreJuTe r.rr'rll
nac'rofiuuqur:e fiolaBar vo:r6a ga Ar.rpeKropa Ha .[eTcKoTo 3aBeleHrre, npHlpyxeHo c JoKyMeHTrr,
AoKa3Bau{r{ [paBoro ua upe$epenqlrxra.
(7) 3an.raruauero Ha HaMaJIeHI{, pa3Mep r.r:rrl oceo6oNAaBauero or raKca 3anorrBa or ]raqa.,-roro Ha
cileABarrru, Meceu, cneABau Meceqa Ha rroAaBaHe na ltol6ara.
(8) (I{ru. r{ Aorr., Peruenr.re J\! 74 no llporoxo;r J\t 12i18.05.2012 r.) Aeua na 5 u 6-ro4uruna
Bb3pacr B IIero.qHeBHI4 noIrorBI4TeiIHI4 rpyflrr, 3aAr,nxI.ITeJrHo o6yueuue. 3arrJalr{ar raKca B pi6Mep Ha
15,00 :re. Mecequo npe: yre6uara roAlrHa.
(9) npu orcbcrBl{e Ha AeIIara, rarca He ce 3alJrarrla 3a BpeMero rrpe3 Koero rqe orcBcrBar, rprr
ycnoBrle, qe poAl{renHTe ulu nacrofinulll{Te ca yBeAoMlrn}r ptKoBoAr{Terur Ha lercKoro 3irBeAeHr.re.
(10) Tarcara ce 3alJlarqa Ao 8 qucro Ha cJreABarrlriu Meceq u ce BHacf, B Kacara rrJrr.r B cMerKara Ha
o6qunara or AntxHocrrroro Jrr{rle cr6npaqo raKcara.
(11) (IIru. rI Aon.' Pemeuue J\b 74 no llpororo;r Ne 12lf8.05.2012 r.) 3a nonsnaHe rra
AercKr.r
rpaAI'IHI{ or AeIIa, upr'rgo6u.ur,r yAocroBepeu}Ie 3a 3aBBprrreHa rloArorBr.rrenHa rpyfla r{ floAnexa]Tlr{ Ha
[pEeM B nbpBl{ KJIac [pe3 TeKyrllara KEIneH.qapHa roAr{Ha, ce Abnxr4 MecerrHa raKca 3a IlepEo.ua or 01.06.
ao 31.08. B piBMep na 35.00 ne.

50oh

rlr.78.

(1) Jltlqara, [on3BaIq]I ycnyrl,Ire Ha AoMarrreu coqta reH [arpou€lx r{ Apyru
Qoprrau Ea coquanHo
o6cnyrxnaxe, 3alularrlar Meceqna raxca B piBMep Ha clorBercrB2rrlara ce pe€IIrHa I{3ApBxKa Ha e.{Ho
nfiue.
(2) Peannara r.r3AptxKa Ha eArro nuqe BrnrorrBa: MeceqHr.rTe pa3xoAr{ 3a xpaHa, TpaHc[opTHzTe
pa3xoArr 3a pa3Hac.f,He Ha xparraTa, KoHcyr!{lrpaHaTa eJr. eHepr[r, BoAa r{ ApyrE pa3xoAr{ IIo
o6cnyxnanero.
(3) {uxnrr.rara TaKCa ce 3aUrar{a OT Jrr{rrHr{Te AoxOAI{ Ha nrrrqeTo.

(4) Berepauzre or sofiu[re [oJr3Bar HaMaJreHrle 40yo or
AbJrxr.rMara raKca.
(5) Cauotnn nI{IIa 6e3 AoxoAI{ a 6nurxu poAurrHra, t4 rtu\a c HaMaJreHa pa6orocuoco6gocr
Har
90Yo, uyNaaeuln, ce ,n oT -ryxfla rroMorq, :anaarlai 50oh ot TaKcara to u. 2.
(6) [eua Ha Bs3pacr ,qo 16 roglruu c 50 na cro r.r Haq 50 na cro rpaino orpar rqeua Bb3Mox]rocr
3a colll{arHa aAaIITaIIH, I{ Aeua Ha BB3pacr or 16 lo 18 ro4r.ruu c 50 u rag 50 Ha cro HaM.ureHa
pa6orocnoco6Hocr ue 3arlJrarrlar raKca
(7) Ilrqara rro aJI. 6 noAanar Ao pbxoBoAr.{TeJrfl Ha .{ouaruen cou[nJ'reg na,rpouax uor6a
[plrApyxeHa c .qoKyMeHrr.r, Aor(a3Barrpr npe$epenqrama
(8) Taxcara ce cr6r'rpa ao 20-ro qlrcJro r{ ce BHacs B Kacara ua o6rqunara 4o 25-ro q}rcrro Ha
cneABarrlr{{ Meceu, or AJllxuocrHoro Jrr{ue cr6npauo raxcara
rlr. 78a (orru., PeureuueJ\b273 uo flpororo.n i}t:40122,12.2017r.)

IJIABA AECETA TAKCI,I 3A AOEI4B HA KAPUEPHI4 MATEPI,IAJI,I
tlr.79 (oru., Peruenue

J\b9 no aAM. Aerro

.)\I!SI/I7.05.2017r.)

IJIABA EAI,IHAAECETA TAKCI4 3A MMI,IHI4CTPATUBHI,I YCNY|I{
rlr.80.
(1) (I{:u., Peruenne.l\l}
uo flpororco,r

N

110 no flpororco,r Ns 16/29.07.2008r.) ( rr3M.rr ror. c Peruenne Nlr ,157
62124,06.2015 r.) 3a r.r:arpuraaue Ha ycnyrr,r no rpaxraHcKo cr,crorar.re r.r

CT,OTBCTHU TC TAKCI4:

1. [IrAasaHe Ha yAocroBepeHrre 3a paxqaHe

Eer raxca

-

oprrrnHa.,,r

2. I{rqanane Ha yAocroBepeHrre 3a paxraHe- Ay6;runar

Erpsa
-4.00:rs.-lreu
O6uxnoseHa - 3.00.:rs. -2 rlrru

3. I{rAasaue Ha yAocroBepeuue 3a crc.r'rroqeH rpaxAaHcxrr 6parc- oplrrlruan
Be: raxca
4. [IrAaaaHe rra yAocroBepeHue 3a cKJrrorreH rpaxAaHcxrr 6parc - gy6.rnxar

Br,psa
O6rrnoseHa

-4.00rs.-1aeH
-3.00:re.

-2luu

5. I{r4araue Ha rrpe[[c-rr3B.,reqeHrre or aKT 3a cMbpr - 3a nr,pBrr nbr
6es raxca
6. llrAarane Ha npeflrrc-H3BJrerrenr{e or aKT 3a cMr,pr 3a BTopr.r rr c.,,reABarq rrLT
Br,p:a
- 4.00 :rs. - laeH

O6raxHoseHa -3.00rs. -2lrru

7. vlzl.a;r,ame Ha yAocroBepeHrre 3a .r'r[[ca Ha cr,c'raBeH aKT 3a rparr(AagcKo cr,croflHr{e

Brp:a
O6rrnoseHa
8.

Ilr4anane

[Ir4arane

-2.00m. -7

Arru

Ha yAocroBepeH[e 3a rracJreAnrrrl[

Erpsa
O6urgoseHa
9.

-3.00:ro.-14eH

-6.00:rs.-3Aru.r
- 3.00:rs. -7 wru

Ha yAocroBepeHrre 3a ceuefino rroJrorr(enrre

Blpsa
O6lrrnoseHa

-4.00:m.-11en
-3.00:rs.

-7

arru

10. llsAaoaHe Ha yAocroBepeHrre 3a cenefrno Iro.lIollceHrre,

Erpsa

O6r.rxnonena
11.

-4.00m.-1geu

crnpyr/a

- 3.00 m. - 7 nu
Ilsaasaue Ha yAocroBepeHr.re 3a poAeHr{Te or uaftnara geqa

Brpsa

O6prrnoseua

-4.00ns.-1Aen
-3.00na.

-7

qttLr

12. Vlsprar.a.r.e Ha yAocroBepeHue 3a

crnpyr/a u poAcrBeHr

Bpb3Krr

rr Aeua

Erp:a

-4.00m.-I,qeH

- 3.00 m. -7 Auu
13. HsaasaHe Ha yAocl'oBepeHrre ra uAeHTr.rq'ocr Ha Jrrrqe c pa3fl[trH[ [Meira

O6rrnonena

Erp:a

-3.00ns.-1Aen
- 2.00 :rn. - 7 rnu

06axnoseua
14. [IrAasaHe Ha yAocroBeperr,fl 3a nacrofinnqecrBo ,, nonequreJrcrBo
6ee rarca 3 anu
15. IIsAanaHe Ha yAocroBepeHue 3a cemefino no.,,'roxenr{e 3a cxJrroqBaHe na 6par or
6r.nrapcrcu rpaxAaHHH n .ryx6una

Erp:a

-10.00ra.-lAeH

O6[rHoseHa
16.

-

5.00

ln. - T ruu

llrgaraue Ha yAocroBepenue 3a cHa6ganaHe Ha qyru rpxAaHr.rH c

cr{rroqBaue Ha rpaxlaHcrcu 6par n Peny6,rnxa Eurapux
Brp:a
- 10.00 rn. - I ,qeu
O6rrnoseHa
- 5.00 na.-1 gwu
17. I.Iz1aname Ha yAocroBepeur.te 3a rtocroqHeH aApec
Esp:a
- 4.00 :rs. - I .qeH
O6uruoseHa
- 3.00 ne. - 2 wru
18. 3anepra Ha yAocroBepeHrre 3a rrocrosHeH aApec

AoKyMeHT 3a

3.00 .rre.
19. Hsgarane yAocroBepeHue 3a rrpoMeurr Ha rrocroflHeH aApec
Erpra
- 4.00 rs. - I .qen
O6axnoseHa
- 3.00'rrs. - 2trF.u
20. I{:AaeaHe Ha yrocroBepeuue 3a Hacroqrl aapec

-4.00:rs.-lAes

Erpaa

O6urnorena
-3.00:rs. -2tp.u
2t.3anepxa Ha aApecHa Kapra 3a Hacroqul aApec
3.00 .ns.

2L.VlttasaHe yAocroBepeHrre 3a rrpoMeHrr Ha Hacroffrrl aApec
Erpaa
- 4.00 :ls. - I aeH
06zrnoeega
-3.001e.-2aull
23. 3aneprca Ha AohyMeHTH no rpaxrancxo ctcroqHr.re ra uyx6una
Esp:a
-10.00:re.-1sen
- 5.00.lr. - T pHn
O6urnoseHa
2tl. Korun.nercryBaHe Ha AokTMeHTrr II rr3ro'rBflHe na Perueuue 3a Br,3craHoBqBaHe H.rr[
rrpoMflHa Ha rrMe IIo aAMrrHucTpaTrrBeH peA

15.0

"rre.

25. LkAasane ua rrperrrlc rrJrrl

3aBepeHo Korrue or ceMeeH perrrcrr,p, .,rrrrlen
perHcTpaqHoHeH KapToH rr.,Irr Apyr ,rIoKyMeHT rro rpaxAaHcKo cr,cTosHEe
4.00 m.
26. IlpecrcraBflHe Ha aKroBe 3a rpalr(AaHcKo ctcrorHr{e na 6r.nrapcx[ rparqaHrr,
KoLITo rrMar aKToBe cbcraBeu[ e vyx6nna
Ee: rarca
27. Vfg.ilan,ane Ha yAocroBepeHrle 3a Brr[cBaHe B perncrpr{Te Ha HaceJreHrrero
3.50 m.
28. Korvrn.lercryBaHe H npoBepKa Ha AoKyMeHTrr KbM rrcKaue 3a ycraHoBrrBage Ha

6r.rrapcro rpaxAarrcrBo
29.

5.0 :rs.
I{rrornsue u o6pa6orxa

rra ar(Ta 3a paxAaHe
5.00 ns.
(oru.,
30.
PemenneJ\b273 no

Ha AeKJrapautrs 3a rrprrrro3HaBaHe ua qere/c.rreg cLcraBflHe

llporor

o ilNs4D 122.12.2017 r.)

31. HrAasaHe lra Bcurrrrr Apyrrr BrrAoBe yAocroBepeunfl orHocHo rpur(AarrcKo ct,croqHue
no rrcKalle Ha rpaxAaHrr

4.00 ns.

(2) He no4lexar ira raxcyBaHe cJreAHr,rre ycnyrr:
1.
ctcraBrlre Ha aKT 3a pDK.qaHe rrnu r,r3AaBaHe Ha opprn{HanHo yAocroBepeHr{e
pax,qaHe.

3a

2. ctcraasme Ha aKT 3a rpax.qaHcKr4 6par z rEsgarane Ha opurr,rHiurHo yAocroBepeHr.re 3a
cKrroqen rpaxgalrcxn 6par.
3. ctcraesue Ha aKT 3a cMtpr I{ trpertl{c rr3BJleqeHrre or Hero.
4. or6erlrsnaHl4fl, AorrrrBaHrl, r{ nonpilBKlr B a(ToBere 3a rpaxAaHcro cbcrosHge.
5. yvpe4xrane na nacroiHr,r.IecrBo rr HiBHaqaBaHe Ha IIolerMTeJr.
6. uo4gr,pxane perr{crtpa Ha HaceJreur4ero.
7. orpa:rnaue [poMrHa Ha I.IMe B perrrcrpr4Te rro rpax,qaHcro clcrof,Hr{e Ha Hace;reHrrero.
8. I{sAaeaHe Ha yAocroBepen}re 3a HacJreIcrBeua rreucrrr.
rln.8 1. (oru., PeruenueN2 73 no llpororcol l,te40 t22.12.2017
r.)
h.82. (omr., PemeuneJ\!273 no Ilporoxon Jlt"40/22.12.2017 r.)
tlr.83. (oru., Peru ennei\b2 73 no Ilpororco,r Ne40I 22.12.2017 r.)
rlr.84. (ornr., Pemeuuel!273 no Ilpororo,r tft40 /22.12.20L7 r.\
9.tr.85. (orlr., Peruenue Jtl! 454 no llporoxo,r Ns79102.02.2011 r.,) (uoe c PeureHue.l{I 457 no
flpororco.n Np 62124.06.2015 r.)Tarcu r cpoKoBe 3a a3[T,rHeHr.re Ha arMrrH].rcrparrrBHrr ycnyr[ no 3a1oHa
3a MecrHr{re .qaHburr rr raKcr{. (rlru., PeueHue.lt{I273 uo flpororolNt40l22.l2.20l7r.)
(l) tr{:.(aaaHe Ha yaocroBepeHlle 3a Harr4r{rre Arrfi rrr4tca Ha 3aA6nxeHr4s no 3aroHa 3a MecrHr.r.r.e
AaHtrra u raKcr{ : (lcr,r., PeruenueN2 73 no flpororco,r ]|{r=40I 22.12.2017 r,)
6tpsa flopr,qra - 10.00ns. - cpoK Ha r.r3nb;rHeHr4e - 4 \aca
o6uxnoBeHa nopBr{Ka - 5.00:re. - cpoK Ha u3rr6J'rHeH}re 2 Aun
(2) I4slaaane Ha yAocroBepeHxe 3a AeKrraprpaHr4 AaHHr{: (urru., PeueuneJ\}273 no
Ilporoxo.nJ\! 40 I22,12.2017 r.)
6rpsa noplqxa - 10.00;rs. - cpox Ha r,r3rr6jrHeHr{e - 4 qaca
o6uxnoBeHa [opBrrxa - 3.00 nB. - cpor Ha tr3rr6jrHeHr{ e - 2 2;tr,u
(3)I'lsnanaue Ha yAocroBepeHrre 3a Abnxr,rM r.r rrareH AaHbK BBpxv HacneAcrBara: (uona c
PeurenneJTe2T3 no Ilpororco.rJ\840/22.1 2.2017 r.)
- 6rpaa [op6rrKa - 5.00ns. - cpoK Ha r.r3rr6:rHeHr.re - 4 \aca
- o6ururoseaa nopbrrKa - 3.00ns. - cpoK Ha r.r3rrr,nHeHue - 2 rrttr
(4) I4saaeaHe Ha 3aBepeHo KorII{e or rroraAega .qaHBqHa AeKnapaur{s: (nona c PeruenueJ\b273 no
Ilporono.rN 40 I 22.12.2017 r.)
- 6rp:a flopr,qKa - 2.00m. Ha crpaHr4rla - cpoK Ha tr3rrbjrHeHlre - 4 saca
- o6urcroreua [op6qKa - 1.00ns. Ha crpaHr.rua - cpox Ha r{3[BrHeHr{e - Z luu
(5)I4slanane Ha npenuc or .{oKyMeHr 3a nirareH ,aaHT,K Bbpxy [peBo3Hrzre cpeAcrBa: (nona c
Penrenuel\!273 no IIporoxo,rN40/22.1 2.2017 r.)
- 6rp:a ropbqKa - 5.00,rs. - cpoK Ha rr3rrbJrueHrre - 4 \aca
- o6r.rrcroseHa [op6rrKa - 3.00irs. - cpoK Ha r.r3rr6nHeHr{e - 2 rrtu
(6)I'Ir4anaue Ha yAocroBepeHl,Ie 3a ,4aubqHa orIeHKa Ha flpaBo Ha crpoex: (Hora c PeruenneMT3
no llpororco;r J|&=40122.12,2017 r.)
(a)Or.rsuuecrr.r:ruqa: (uru., Pemenue.Il!273 no IlpororcotrNs40l22.l2,20l7r.)
- 6rpsa nopbqra - 15.00ns. - cpoK Ha r.r3rrbJruerrue - 4 qaca
- o6uxHoseHa rropbqra - 10.00ns. - cpor Ha r.r3rrbJrHeHr,re -2 4uu
(6)IOpuauvecKr4 Jrrrua 6es EguolavHra r:bproBrlrr r.r 3euelencrfi fipor,r3BoAlrrenr,r: (nru.,
PemenueN2T3 no llpororco.nJlb40/22.1 2.2017 r.)
- 6rpsa rlopbqKa - 1 5.00m. - cpox Ha r,r3rr6JrHeHr,re - 4 qaca
- o6uxnoreua [op6rrKa - I 0.00ns. - cpot< Ha ]r3rrbJrrreHr,re - 2 wru
(7)lls4anane Ha yAocroBeperl.Ie 3a AaHbErHa orIeHKa rra [paBo Ha rroJr3BaHe: (nona c
Pemenue.I{t273 uo Ilporoxo,rJ\!r40l22. 1 2.2017 r.)
(a)@a:nvecru nuqa: (nwr., PemenueJ\I273 no Ilpororc o ilNs4Lt22.12.2017 t)
- 6rp:a lopbtrra - 1 5.00nn. - cpor rra fi:urrureque - 4 .raca
- o6lrrcrorena [opbrrKa - 10.00ne. - cpor Ha r-r3rlbJrrreHr.re - 2 wt
(6) Iop[,quvecrl{ JII,Iqa 6es EAHorIr.rHr.r rtproBrlr4 u 3eue4e:rcx[ flporl3BoArrreng: (nrrvr.,

PemeuueN273 no Ilpororco,rN40/22.1 2.2017r.)
- 6rpsa [opbrrra - 1 5.00m. cpoK Ha rr3rrbJrHeur.r e _ 4 \aca
- o6urcronena [opbrrro - 10.00ns. cpor rra r.r3rrbJrHeuue _2
nrru
(8)I4:aanaae Ha yAocroBepeHu e 3a AaHbqrra orIeHKa Ha HeIBr{xr.iM r.rMor r,r He3aBbprxeuo
crpor{rencrBo : (uora c Pemenue.}l! 27 3 no lrporono;r.}lb 40 122.12.20 17 r.)
(a) @aanvecr, nr.rqa: (uru., peueuneN2T3 no rrporoxo,r Jft40 l22.li.20r7 r.)
- 6rpsa noptlrKa - 15.00m. - cpoK Ha [3[b]rueur.re - 4,$ca
- o6uxnorena [opbrrKa - 10.00na. - cpox rra r{3rrlJrHeH}re _ 2 1irru
(6)IopE.quvecru nllqa 6es Eguo:uEvuu rbproBrlu u 3euege:rcxr4 [por43BoAr.rreJrlr: (urnr.,
PeueHne.l\lt273 no IIpororo.rJ\!40/22. I 2.2017 r.)
- 6spsa [opbqra - I 5.00:ls. - cpox Ha rr3rrbJrHeurre - 4 \aca
- o6rlxnorena ropbrrKa - 10.00m. - cpor Ha r{3rrb:rHeHr,re - Z ruu
(9)tr{saasane Ha rlpe Ec or AoK}'I\,{eHr 3a rrJrareH AaHbK Bbpxy HeABr.rxuMr.rre rrMorrr 11 Ta6ca 3a
6wr oeu orraAburr : (nora c Peu enueJ\b2 73 no Ilporox o trNs4LI 22.12.2017 r.)
- 6rpsa Eopr,qKa - 5.00,rs. - cpoK Ha H3na.rrueHr.re - 4 qaca
- o6[rcroseua flopr,rrra - 3.00m. - cpoK Ha H3[bJrHeHr{e - 2 mm

9,r.86. (oru., Perueuu el\!2 73 no flporoxo;r l{b40/22.12.2017 r.)
rLr. 8 7. (oru., Peur euueJ\b2 73 no llporono"r
l{e40/ 22.12.2017 r.)
9,r.88. (orn., PeurenneJ\!2 73 no flporoxo.n I$40 /22.12.2017 r.)
tlr.89. (orrr., Peruenue.Ill2 73 no Ilpororco,r Ne40I 22.12.2017 r.)
rl"r.90. (ornr., Perueun e.J\{I2 73 no [pororco,r J!&=40I 22,12.2017 r.)
{.r.91. (Orru., Peurenue J\b 170 no llporoxo;r J\t 30/29.0f.2009
rl.r.92. (Ornr., Perueuue Ne 170 no llpororoe l\b 30/29.01.2009
9n.93. (Ornr., Peurenue Il! 170 uo llporoxo,r J\b 30i29.01.2009
rl.r.94. (Orm., Peuresue J\I 170 no llpororo;r J\b 30/29.01.2009
rl.n.95. (Oru.,, PeureHue J\b 170 no Ilporoxo;r J\b 30/29.01.2009 r.)

9,r.96

r.)
r.)
r.)
r.)

I4saaeaue Ha BcrrqKr.r Apyrrr BrrAoBe y.uocroBepeHr.r, ro rrcKaHe
rpaxtraHrrTe:
Peurenue.lt{!273
IIo
Ilporoxo"rN 40 / 22.12.2017 r.)

Ha

(non

c

(1) 6rpaa [op6r]Ka-cpoK 3a rr3rrr,rrHeHr.re 4 .raca- 10.00,re.
(2) o6arHoeeHa [op6.rra-cpox 3a a3rbnHeune 2,4ruz-5.00;rn.

IJIABA ABAHMECETA KATEIOPI,I3AIII,Ifl HA TYPI,ICTI4I{ECKII
OEEKTI,I
rlrr.97. (orn., Pemeur.reN273 no llpororo.n l{e40 122.12.2017
r.)
rI.rr.98. (orn., PemenueJ\!2 73 no llporoxo.n Ne40
l22.l}.20l7 r,)

IJIABA TPI,IHAruCETA TYPUCTI,IqECKA TAKCA
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rlr.99.
(1) (oru., Peuenr.re ]1! 454 no lrporoxo,r Np79t02.02.20r1 r.) (2) (oru., pemenne
J\I 454 no
Ilpororo.n Ne7 9 I 02.02.2011 *)

IJABA I{ETI,IPIHMECETA TAKCI,I 3A TEXHI,IqECKII YCJI}TI{
rlr.100. Taxcu're ce 3alJrarrlar

3a

TexH[qecK[Te ycnyruI' KoI'ITo ce U3BGpIIIBaT or o6ulnuara LI KMeTcTBaTa, I4 o6xBarrlaT
neftnocrure
BbB Bpb3Ka c repl'ITopl{iuHoro LI cenr{nlHo ycrpofic:reo, apxr.rre(T}?ara, crponrerrcrBoro!,
6:raroycrpoficrBoro r,r KaAacrtpa B ceJrr{rrlgr{Te rr }r3BbH ceJrr{rrlHure repurop,r.r.
rr1.101. Tarcure ce 3annatuar or
Qltsnvecrlr H ropr{AuqecKri nr.rqa, nor3BareJrr{ Ha ycnyrara rrp[
rrpeArBrBaHe Ha HCKaTIeTO.

{.n.102. ocuo6ox4arar ce or raKcl{ 3a rexHzqecKr.r ycnyrrr rBpxaBur,rre u o6rquncrca.re opragr{,
opraHr.r3arltltlT e na 6rogxerHa r43Apbxra u BgK.
Un.103.(I{su., Peureuue.l\lb 110 no Ilpororco.n Ns 16t29.07.200gr.) (}Isu.n son. c pemenue
.I{!457 uo flpororco,r lte62I 2 4.06.2015r.)
Parrueprr Ha raKcr.rre 3a rexHr.rqecrri ycnyrr{ e KaKTo cneABa:
1.3a r.rsAaeaHe Ha cKr.rqa 3a HeABr{xr{M r{Mor
1. 1. o6lrr<noneHa nopbqKa
- cpoK 3a r.t3rrbJrHeHr.re _ 3 ana _ 1 0.00 :re.
7.2. 6rpza opbrrra * cpoK 3a rl3n:r,trgeurre I,uen _ I5.00,rs.
2.3a u:Aasaue Ha cKxIIa 3a HeABlr)I(r4M HMor c yKa3aH HaqrzH Ha :acrporeaHe-20.00
npe3aBeprBaHe Ha cKulIH, or I43IaBaHero Ha Kor4To ca H3TeK,rrr4 6 treceua- 5.00 ne.

-

rs.

3.3a

4.3a usAasaue Ha yAocroBepeurq 3a (faxru ll o6cro.srercrsa no TCy
5.00,,rs.
5.3a sanepmaHe Ha npelucll or AoKyMeHTu u Ha Konn, or nJraHoBe 11 AoKyMeHTaur4.flTa KbM Trx

-

7.00,rs.

6.3a ua4aaaue Ha pa3peIIreHLL 3a nocrpo.f,BaHe Ha c6opbxeHr4e c6 racuo .{r. 56 u .rr. 57
6.1. :a ceprlrx u Maca - 5.00 ns.
6.2. zanasuruox 15.00 m.
6.3. :a peuartnr.r ctopt,xeHlrs 10.00 re.
7. 3a u:4anane Ha pzt:perrreunq 3a crpoex - 20.00 :rs.
8.3a oao6pmaHe Ha flpoeKrr{:
8.1. noea xr{,JlrarrlHrr crpa,(u Ao 3 eraxa - 0.60 ne. xs./M
-Ho rre no-MuurKo or 40.00 g.2.
HoBI{ xlln}IruHlr crpaArr na4 3 eraxa - 0.40 .un. rs./Na Ho He rro-Manro or 30.00 :rs. 8.3.

-

-

or 3yT:

-

o6uecrseuo o6c.nyxnaqr.r crpaar.r :

8.3.1. ao 250 re.Nr - 200.00:rs.
8.3.2. uaa 250 xn.u - 300.00 rn.

Ilrn.u

9.3a o.qo6praaHe Ha rpoeKrr.r, peKoHcrpyxqr,rfl rpeycrpoiictno, npoMfHa:
9.1. ao 1000 Ks/Na - 0.10.lrs. rs/N,r 9.2. or
1000 ao 3000 rn/rrr - 0.05 nn. xs/N.r 9.3.
saa 3000 rs/N.{ - 0.025 rs. ra/Na
4on. c Pemenr.re.Ilb457 no llporoxo.n J\b62l24.06.2015r.
9.4,,2a tnueilliru o6exru 0.20 irs. Ha JM, Ho He rro MarrKo or 20 ne...
10. 3a ogo6pqBaHe Ha eK3eryrr.rBHr.r rrpoeKrr.r
10.00 ns.
11. 3a ogo6prBarre Ha ycr-poicrneur [JraHoBe:
I l.l. oru. c Peureur.re N457 uo flpororo,r Jft62t24.06.2015r.
11.2 sa ABa r{ fioBerre rrMora - 40.00 ns.
12. 3a npoerra, rJreAarru or Ercuepreu cbBer 30.00 nn.
-

-

13. 3a y:aronxBaHe Ha

crpoex:
Mrcro 3a Bb3MoxHocrra 3a y3axoHrBane - 20.00 .lrr.
13.2. arr 3a y3ar(oH{BaHe - Tplrxpareu pa3Mep rra raxcara sa o4o6pxnaHe
13.1.

orlel

Ha

or 20.00 m.
(Ilru.u gou. c Peuenr.re i\I457 no llpororco,r 1ft62124.06.2015r.)
r.l4 ce AorrbnBa rro crleAHrrf Hatrr.rH -,,3a us4aaane Ha yAocroBepegr,re
eKcflJroararlr{, Ha crpoex V-ra rareropur"
M€rrrro

Ha rrpoeKT, Ho He rro-

3a BbBexAaHe B
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T. l5 ce I{3MeH{ rro cJIeAHI{, HaqI{H - ,,3anepxa na rraol6a Aernapaur{f, rlpu LI3BBpItrBaHe Ha
o6ctosrercreeHa rrpoBepKa Ha r{Mor
- 6tp:aycuyra- 10nn.
- o6zrnonena yc;ryra - 5 .nn.
15. (son., Pemenue .l\lb 295 no llpororco.r J\& 53/26.11.2009 r.). llgnr.u 4on. c pemenue.Ilb45T
no flpororo,r Ng62I 2 4.06.2015r.
3anepra na uol6a -.(eKnapaqrul npl{ rr3BbprrrBane ua o6cro.flTeJrcrBega [poBep1a Ha rrMor
- 6rpsa ycnyra - 10re.
- o6HKnoseHa ycnyra - 5 ns.
16. (aou., Pemenr're.l\l! 295 no llporoxo;r }lb 53/26.11.2009 r.). I4:ganaue Ea y.rrocroBepeHrre
3a rbplr.rMocr - 8,00 ln.
17. (gon., Peruenne }lb 295 ro Ilpororor.Ni 53/26.11.2009 r.). I4s4anaue Ha yAocroBepeHr.re
3a rlpoKo[aBaHe Ha ynuqHoro TIJIaTHO npll peMoHTHr.r II [pr.r BKn]oqBaHe B KoM]'rrrrKarllrorrHr{ I,I
lp.Mpex]r

-2,00/v2
18. (aon., Peurenue .l\lb 295 no
no.4po6ur.r ycrpofi crneuu rrJraHoBe:

Ilporoxo.n

N

53t26.11.2009 r.). 3a ogo6paraHe Ha upoeKrr.r 3a

- rrnaH 3a perynarltu

- 30,00 ire.
9. (gon., Penrenue J\& 295 no [poroxo.n J\lb 53i26.11.2009 r.). Pa:peureunx ra ycrpoficreeuu
rnauoBe no wr. 135 or 3YT lr cne.qBarur.rre - 15.00ns.
20. (4on., Peruenr.re Il! 295 no flpororco,r Jli 53/26.11.2009 r.). Konrpo:r r.r 3aBepKa Ha
flporoKon 3a crpol{TenHa lfirIlllfl., Hr,rBo r{ orKprrBaEe Ha crporrrenHa [JrorrlaAKa 30.00 ne.
21. (aon., Pemenue J\t 295 uo llporoxo,r }lb 53/26.1f .2009 r.). lr1rzraeaHe Ha yAocroBepeHr.re
1

3a I{IeHTITIHOCT Ha I,IMOTa:

- o6[xnoseHa ycnyra - 5.00 ne.
- 6rpsa ycnyra (cpox na rl3fir,rrHeurle - 4 taca) - 10.00 :rs.
22. (gor, Peruenue J\& 295 no flpororco,r J\! 53/26.11.2009 r.). Perucrpauux Ha rexHr.rqecKr{
racnoprr{ 3a crpoex - 10.00 rtn.
23' (gon., Pemenue Ns 295 uo llporoxolr J\lb 53/26.11.2009 r.). 3a sanepxa Ha crpogrenHo
p€BpeueHne - 50% or raxcara rto r.7 or Hacros[Iara uapeg6a.
(I{ru.u gon. c PerueHne J\t457 no llporoxo.n Ne62124.06.2015r.)
r.24. ,..(ouycraue (parperueur.re) u:pa6orBane Ha KoMrrJreKceH npoerr 3a HHBecrr{rl}roHHa
ttrLr\fiarr4Ba Ha ocHoBaHrie q,r. 150 or 3YT
- TaKca 50 .re-" r'25. ,.IlplIerraane u ogo6pmaHe Ha KoMrrJreKceH flpoeKr 3a raHBecrlrrlr.roHga
uHr4rII{aTr4Ba Ha

ocuoBaHr.re

-

ql.

150 or 3YT
raKca 120 :ts-" t.26. ..l4srasa:ne Ha yAocroBepeHue 3a HaHacflHe Ha HoBorr3rpaAeulr crpaAlr

e Aeftcrsauus
Ka,4acrpaJreH [JraH rro

- raKca

ttr.54a, a,r.3 or 3KI4p, srr Bpr,3ra c qn. 175 or 3yT

l0 ns."

r.2J. ,,Ylzlatar,e Ha pa3pelxeuue 3a rr3MeHenrre Ha o4o6pex r{HBecrrru}roHeH [poe1T, Ha
ql. 154 or 3YT
- ra(ca 50o/o or r.9" r.28.,,o4o6prnane Ha r.rHBecrr4rlr,roHeg fipoeKr 3acHeMage 3a
Bb3craHoBsBane na usry6euu
rpoerrrir uo qr. 145, al. 5 or 3YT - raxca - 0.10 m. ,u,'p3II,
Ho He rro MiurKo or l5 :rs."
r.29. ,,Perrcr"pplpaHe I{ BbBexAaHe crpoexr.ITe B ercrrnoararl Lrs., us1aBale yrocroBepegr.re
BbBexraHe B eKclnoararl[,r 3a BEAoBere crpolexr{ IV_ra rareropux
ocHoBarrre

- 3a HoBo crpor.rrencrBo

-

1.50 nn./rra', Ho He rro MrrJrKo

- 3a [peycrpoficrno, peroucrprcrlr{r, flpoM.f,Ha

r.r

t.30. ,,llpegocral1He na

or

re."
uu<f oplraq

nr4qeH3upaHr.r rlr.rpur.r no 3KI'IP
- TaKca 25 rs." r.31. ,,Hcrane 3a

,ur- 192 or 3YT

za

ti

Aarlatt

oc[r]?{Barre

or

Ap. L00

3a

150.rrs.

n

.l*2,HO He rro

Ka,qacrp€uxr.r-,r rrJrau

t,rJtr4

rr,ra-rrro

or

100

or perynaqlr{

Ha

Ha Aocrlsrr Ao r.rMor rro

t2

- raKca 258."
rl;r.104. He ce ganaarrla raKca 3a
rexrrr{qecxrr ycnyrr4 nprr:
I . gonunaHe /uonparxr,r/ na o4o6peu KaAacrpzrJreu [Jr€rH;

2.

orleHKa;

".uctnro

Ao cbAa 3a I'I3raBaHe Ha It3rIbJIHr{TeJIeH JII{cr 3a B3eMaHe rlo Brr{3JIa B cI{JIa

3.ocsutrerercrBaue Ha crpoexu Karo HeroAHir 3a nor3BaHe, 3acrparlerr[ or caMocpyrBage

IrnI'I BpeAHI'I B CaHITTapHO-XurlleHHo

OTHOrrIeHr,Ie, ycTaHoBeHr4 OT CIIeUI,ia,rrrlr3r4paHa KoMr{cr,r.E

4.orvyx,4anaue Ha HeABuXI'IMI,I rIMorIr 3a crpor.rrencrso ra o6e3rrlerflBaHe Ha [paBor4Marqr{Te
5. usr4eHeHl'Ie rI orMrua Ha Br-s3ra B cr.rJra 3aloBeA 3a orrryxAaoane lr o6esrqarruure,
r.r HoBa

oueHKa Ha OTrryx,4eH HeABI,TXI{M IIMOT

6. onpere.nqHe ua o6esqereHr4q.3a[pe.qaBaeMri HeABrrxrrMr,r ]rMoryr KBM napqen 11o
ABopnqHo perynaqtroEeH rrraH rr 3a rexHr{r(oycrpofi craeuu Meponprrrrn,
7 .raaalj'e Ha ycrHl4 crIpaBKI,I 3a Ka,4acrpuurnoro, perynarlfiouuoro rr rpaAoycrpoffcrseHo
I]olloxeHl{e Ha He,{BLIXIIMI.i TIMOTT,I
8. rasaHe Ha npeABapl'ITerura zn($opl.raqzs rro Bbfipocu Ha rexrr[qecroro o6c.uyxnan.

|JIABA IIETHMECETA TAKCA 3A TTPUTEXABAHE HA KYqE

rlr.l05.
(1) 3a npurexaBaHe Ha xyre co6crreHr.rqrrre c rrocrorHeH alpec /ceAa,ruue Ha repr,rroparra Ha
Obuluna I{euono 3arrnatuar roArirrrHa rarca B pa3Mep ua 2.00 //rlra/ reea.
(2) (ornr.., PerueHue J\! 488 no [pororco.r Ns 67119.09.2015 r.)
(3) (orru.., Peruenue J\i 488 no llporoxo.rr J\b 67i18.09.2015 r.) rl,r.l06.
(oru.., Peurenue J\!r 488 no llpororo.,r J\t 67118.09.2015 r.) rlrr.l07.
(oru.., Peruenue J\! 488 no llpororco.r J\& 67119.09.2015 r.) {.rr.l0g.
(orm.., Peruenue J\t 488 no llpororor J\b 6711g.09.2015 r.)
([4ru. r.r gon.., Peureuue J\! 521 no flpororco.ir ]& 88/31.08.2011 r.)

|JIABA IIETHMECETA A
MECTHI4
TAKCII, OIIPEAEJIEHI,I CbC 3AKOH
APYTI4
(nona c Penr eHneN2 73 no Ilporon o nNs40t 22.12.2017 r.)
rlr.105a. 3a lt:ganaue Ha no3BorlllrerHo 3a [oir3Bane na.reqe6rur pacreHr.r,
or 3eMr4, ropr.r! Bo.[r4 rr
no4nr'r o6erru - o6rquucxa co6crseaocr - ce cr6upar raKcr4, cbrnacuo raprE$a. ogo6pena c PirueHue l\rs
153127.07.2001 r sa O6urnncKr4 cbBer.
9,r.1056.3a r'r:4anaue Ea yAocroBepeHr4e 3a 6urxr.r, cr,6pauu or Kynrr{Br{panu neqe6nu pacreHr{,
,ce cr6upa raKca 3a sc.f,xa 6rama floorAenuo:
1) sa oplrrrnan lr eAHo Korrlle:
1.1. o6lrxHosena Eopbqra

1.2.6spza troprqra

2) za ty1rrural.

-

2.1. o6r.rrnoneua rtopbqKa

2.2.6spsa roplqxa

-

cpoK 3a r.r3rrbJrHeHr{e _ 2 Nira_ 5.00 .lra.
3a rr3[:bJrueHr{e _ 4 qaca_ 10.00 :m.

-

cpor

-

cpoK 3a r{3rrlJrHerr[e _

cpoK 3a rr3rrbJrHeHr{e

-

Z mru_ 3.50 :rs.
4 ,raca_ 7.00 rta.
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IJIABA
IIIECTHMECETA TAKCA 3A TIPOMf,HA HA TIPEAHA3HAqEHI4ETO HA
3EMEnEJ'ICKA 3EMS OT OBIIII{HCKI,If, ITO3EMJIEIT OOHI
ll.ll. 109. (l) npu rpoM_sHa Ha
lpeAHa3HaqeHllero Ha 3eMeAencKa 3eMr or o6rquncrcu-r [o3eMireH ([on4, nr,rrovr4TeJrHo B
cJrfrar,rre 11o rur.
29- a:r. 3 u 4 or 3aroua 3a orlal3Biure Ha 3eMeAeJrcKara 3eMr, ce 3arrrnrqa MecrHa raKca, qvrr-topa6Mep
ce

orrpeAen, oT:

l.

6onuretnara KaTeropus Ha
3aK I'O

3eMe.qeJrcl(aTa

3eMr, flocoqerra B

aKTa

I,I3TOTBEH CBIJIACHO
rr

peIHa3I.IarleH

o6erra;

r.1e

3a KaTeropr{3arlr{r,
1''{XIIOT

:

2. paarcpa Ha 3eMrra, BKJrIoqeHa B rpaHrru[re Ha orrpeAeneuara rrJrorlar1a unr{ Tpace Ha

3. n'recronaxoxreHlrero Ha 3eM{Ta clo6pa:no Kareroprrrra Ha Hacenelloro Mrcro, o[pe4eJreHa
no peAa Ha 'l-'r' i6. ii-r. I or 3axona 3a aAMllHl4crparr,rBHo-Tepr,rroprrirnuoro ycrpoicrno Ha Peny6nuxa
Er.nrapux;
4. etga ua o6exr:a;
5. sr.:N.roxuocrra 3a Ha[orBaHe.
Al. (2) Pasueprr Ha rarcara ce orpeAen no $oplry:rara:
T = CBE x Kn,rouq x Kx x Kno,r, xl4ero:
T e rar<cara 3a npoMsHa Ha rlpeAHa3HaqeHriero na I rra 3eMeAeJrcra :ervrx (.16.);
CBE - cpe4uusr 6oH[Te'[eE 6a,r ea crornerHara Karerop[s 3eMeAercxa 3eM, [pr4 He[oJrrrBHr,r
ycnoBr.r.f,; 3a He(areroprr3r,rpyeMa seur CEB e 2,5;
Knnoq - roeSuqueH:rrr 3a nrorrlTa Ha 3eMrra, Heo6xoguua :a
o6ex:ra; Kr - roetblrquerrrlT 3a Kareroprr.flra Ha HaceJreHoro Mrcro;
Knon - xoe$uqueumr 3a rronrrBHocr.
A,r. (3) Koe$uqlrenrrr 3a rlrorqra Ha 3eMrra ce onpeAen, B 3aBr.rctlMocr or pa3Mepa Ha
3eMflTa, neo6xo4ur'aa:a o6exra, r{ or BLIIa na o6exra, KaKTo cJIeABa:
1. :a o6errure rto iu. 7 :
a) npra nloq Ao 1 Axa nxlrcvure.nxo - 2,00;
6) npr.r n.norq na,a I ao 5 4xa rxryo.rure;1ro - 3,00;
n) npll unorq HaA 5 Ao 10 gra nr:tovure:rno - 4,00;
r) npu nlorq saa 10 4xa - 5,00;
2. :a o6errute uo a.,i. I He3aBIrcIrMo or pa3Mepa Ha rrJronrra, Koqro ce zacxra - 2,00:
3. 3a rltoru, KoI'ITo ca pa3[oJroxeHr.r B eAHo rr ctrrlo 3eMnr.rqe r, 3a Kor,rro flpeAnoxeHr.rr 3a
npoM-rHa Ha npeAHa3HaqeHl,Iero ca BHeceHr4 or eArlH u crrq co6crneHl4K rrJIIr nr{qe, Koero r{Ma rrpaBo
Aa crpor'r B r{yxA rauor, xoe$uq[euTlT 3a [notq no r. 1 ce oflpe,qenfl B:b3 OCEOBa Ha CyMara OT
nrotUl{Te Ha Bc}IqKI{ I'lMorIr He3aBLIcLIMo or 6po.a ua u:pa6orenure 3a rf,x rroApo6nr-r yc:rpoftcrnenu
n!'raHoBe.

Al.

(a) Koeqpuqrlentrr 3a (areropfirra Ha HaceJreHoro Mf,cro ce onpeAen, B 3aBrrcrrMocr
or rpyrrara rlo Kareropru Ha HaceJreHoro M{cro r.r or BI{Aa na o6exra, KaKTo cneABa:

lpynu no Kareroprrf,

Br.rg na

no

vr.

109, an. 7

o6erra
no v:r. 109, a.,r. 8

1

3a

seN.{r, B 3eMJrr,ruara Ha

uecra or IV u
V rareropna
HaceJrelrr{

9,00

0,80

6,00

0,50

4

3a seN{u B 3eMnr.Illara Ha

ot VI,
VII u VIII Kareropu,
HaceJIeHLI rraecra
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An. (5)3aluuefiru o6eKrr.r xoeipuqr.reum:r uo an. 3 e 1,00.
An. (6)Koe$r.rqueHrlr 3a rronr,rBHocr rplr [onr.rEH, ycnoBu_s e 1,20, a 1,00.
[pr{

HeIoJITTBHLI KaTO Ce [OJr3Ba

An. (7). Pa:ueprr

Ha raKcara ce orpeAerrq no peAa na q"rr. 109,

cborBerHurr roe$uqlresr

B KoJroHa 2 ta ra6tulqata rcrlr q;r. 109.
lpeAHa3HaqeHl{eTo Ha 3eMeAencKaTa 3eMq 3a rr3rpaxlaHe Ha:

at2rryu

rpoM.f,Ha Ha

a.;r. .1,

I. ruproocxr,r o6errz;
2. npoutao4crneuu o6errrz;
3. cmaAos[ o6exru;
4. aAlrrEuucrparrrBHr.r o6erru;
5. rypoprun o6erru;
6. rypucrauecKr.r u cloprnra o6erru;
7 . (uzv.. - AB, 6p. 95 ot 2008 r.) xu:rrzurura r4 BrrJrHu crpaAr{, napxr,rHrr4 v tapa)K1.
A:t. (8). Pa.:uep:sr Ha ra(cara ce olpeAerur ro peAa na q:r. 109, wr. 2, xaro ce roJr3Ba
cr,orBerHrzrr xoeSzqueu:r B KonoHa 3 Ha ra6,.rurlara KbM :Uf__1L1q. a'i. .1, nplr npoM.f,Ha Ha
npeAHiBHaqeHr.reTo Ha 3eMeAencKaTa 3eMS 3a r43rpaxIaHe Ha:
1. o6exru - ly6:ruvua IBpxaBHa ll ry6.nuuna o6urrancxa co6creeHocr:
2. zgpaswu o6eKrr,r;
3. o6errra Ha Hayxara, o6paroraunero r.r Kynrypara;
4. o6exr:lr Ha eHeprerrzxara r.r rpaHclopra;
5. o6exru cbc corlr{iuruo [peAHa3HaqeHHe;
6. o6exru 3a o[a3BaHe r.r Bt3craHoB{BaHe Ha oKonHara cpeAa;
7. o6ercrr.r, cB6p3aHH c orcrpaHrBaHe Ha rrpapoAHr,r 6e4crelrr 14 aBap Ll;
8. o6erur na or6pana.ra r,r HarlrroHzurHara cr{r}?Hocr;
9. o6errrl, cBbp3aHI.{ c [pol,I3BoAcrBoro, cbxpaueHuero u npepa6orxara Ha ceJrcKocrolaHcKa
flpoAy(Ilus, KaKro I4 o6eKTI4 Ha xpaHlrrenHo-BKycoBara npoMr.rurneHocr; croKoBr,r rr,pxuqa 3a
ueupepa6oreua pacrl,ITenHa LI xI{BorI,IHcKa rrpoAyKullfl; o6exru 3a cBxpaHrBaHe, rroA[:bpxaHe r.r peMoHT Ha
cexcKocTolaHcxa TexHI{Ka;
I 0. xuaporr.re,u{oparr.rBHa l+rrfpacrpyrrypa;
1 l. urpa,rura [o]rera Ha r{rpuua sa roa$.

A.fln qETBbpTII IIEHII HA HEyPEAEHI,I CbC 3AKOH yCJIyfI{,
OKA3BAHI,I IIJIII TTPEAOCTABEHII OT OEIIII,IHATA HA OI,I3I,IIIECKI,I I{
K)PLIAIIrECKI{ nr4UA
r,]IABA CEAEMHMECETA TAKCTI3A YCJIYTI4 TIPEAOCTABEHI4 OT
OBIIII4HATA
(IISM.

r

aon.., Peureuue J\! 521 no llpororo"r J\] 88/31.08.2011 r.)r{,'r.110.

(1) 3a acrEurlr ycnyru,
rlpeAocraBeHrlr or o6rqunara, Kor.rro rre ca pernaMeuTr,rpaHr,r c6c 3aKoH ce onpeAeJrfl qega c
rasu uapeg6a.
(2) I{euure Ha ycrryrl,Ire ce r[oprtrupar Ha ocHoBara Ha rrbJrHrire prcxoAr{, Ha[paBerr]r or
o6rqnnara rro lpeAocrrrBf,He Ha ycflyrara.
(3) llr:rnnre p.BxoAr{ BrurroqBar:
1. npexu I'I HelpeKI.I pa3xoAlr sa pa6orna 3alJrara rr coqllaurHrl ocrrrypoBKr,r.
2. xrarepuutu, pexr,Ifinlr, KoHcynraHTcK{ r{ Apyrur pa3xoAr.r, BKJrrorrrlrrenHo
pa3xoAr.rTe
3a MaTepI'Ia[[

Il

AOCTaBKLI, KOMyHaUIHI{

ycnyr[,

3aCTpaXOBKLI, nbTI{LI pa3HOCKr{, HaeMLI Ha

Crpa{[ ]I

o6opy4nane.

3.

pa:xo.4.rre 3a yflpaBneHr,re rr KoHrpon

4.

pasxo4nre

rro

[pI,IJIaraHe, cr6npane, Hayquo-r.r3cneAoBareJrcxa AefHocr,

onpeAeJU{He
15

Ha craHAaprr,r II perynr4paHe.

5. uunnre pa3xorrd ce oflpeAen,rr E r43rrr.rcrrBar rrt,3 ocgoBa Ha AaHHr{ or
csqecTByBarrlaTa cr{cTeMa 3a oTqeTHOCT.

(4) I-lenrare Ha ycnyrr.rre Morar r{ Ia Ha.4Br.rrxaBa.r ce6ecroftnocrra r,rM.
(5) flprxogr'me or ycnyrl{re ce cr6upar or o6rqancxa:ra aAMr.rHr{crparlr,rfi
aAMrlul{crpauvvre Ha KMercrBara r.r ce BHacrr n 6ro4xera na o6ruranara.

yt

rlr.l11.
(I

)

Cporonere 3a

LI3BBpIIIBaHeTo

Ha ycnyrr,rre ca clr:racHo r.r3r,rcrBaHr{rra

HopMaTI'IBHIITe aKrOBe, a TLL KoI'ITO He Ca pernaMeHTLIpaHII Ca ypeAeHII

c

Ta3r,r HapeA6a.

Ha

(urnr.,

PemenneJ\I273 no Ilpororco,rJ\b40l22.1 2.2017 r.\
(2) Brpslrre ycnyru as 3Snrarrr0T c yBenr4qeHr.re, ofipe.qeJreHa 3a Bcf,Ka eAHa or rrx B T€Brr
Hape46a
(3) 3an.nafiranero ce l{3Bbpruaa a 6pofi B Kacara Ha o6ulnnara. (oru., Penenue.l&273 no
llpororco.nJ\! 40 122.12.20 17 r.)
9"r.112. Heo6xoAuuure AoKyMeHrr{ 3a ucrauara KoHKperHa ycnyra ce noAaBar B
ueHrbpa 3a
ycnyrr{ lr uHlpopuarlrEr /$ponr o$lrcl na o6rqunara r4 KMercrBara, rr ce [peAocraBrr
3a II3IIS;'IHeHHe.

rr,r.113. (I{ru., Pemenue J\b 110 no rrporoxo.n Ns16129.07.2008r.; urru., peuresue
J\i
231 to Ilporoxon .l\lt 40/30.04.2009r.; gon., Peruenne J\t 295 no llpororo,r i\lb 53/26.1f.2009
r.; r3M., Pemenue Jli 360 no Irpororco.r J\! 63i25.05.2010r., ulu., peurenlre J\|! 371 no
llporoxor Ns 64125.06.2010 r.,4on., Perrenue.l\lb 389 no flpor:oro.n Ns 67127.07.2010 r., nru.,
Penenne nb 431 no Ilpororco.n N 72126.10.2010 r., Illrru. rr Aorr., Peruenue J\! 74 uo flporoxol
]lb 12i18.05.2012 r,,, oru., Peureuue J\b 89 no flpororco,r .]\li' 14120.06.2012 r., urnr., peureuue .ll]
295noIlpororco,rJ\b53/26.ll.2009r.,uru.Pernenlre.l\lb38guoflporoxo.n Ns67127.07.2010r.,
nru., Pemeuue Nl2l uo llporoxo;r J\bUl23.08.2012., gon., Perueuue J\t181 no llporoxo.ry ]lt
25 I 27 .03.20 13 r., I:I w., P e ut e ru u e ll! 2 5 9 n o IIp o mo xon Jlb 3 2 /2 3. 1 0. 2 0 I 3 z.
)
o6uruscrlrsr cbBer orrpeAen.fi cneAHrrre rleHr,r Ha ycnyru, HeypeAeHr,r crc raron: (n:u.,
Peurellne}{!2T3
e[r
no
oxorN40/22.12.2017r.
Ns

BUA

yclyra

eHa

1

2

1

ZsAasaHe Ha 3aBepeH [pelprc-H3BnerleH]re

or

peluenlrs! rrporoKonu,

,00 .no./crp.

3arroBeAl{! aKTqBe, AOrOBOpr,r r{ Ap.

5.

Zs4anaue Ha yAocroBepeur4q or o6ru xaparcrep
o6axnoseua rtoplqxa - cpor 3a r4enbrnenne - 3 IHIT
6lpsa nopr.rxa - cpoK 3a rr3[b,[HeHrre - I len
Koun.nexr rp:bxHrr AoK)1\.{eHrz /cr4rpxanu.r crr.rqa/
Korrrnlerr rprxnu Aoryuenru /6er cruua./
3aeepxa Ha AaH. AeKnaparluq
3asepra Ha Apyrr.r Aoxyl,reurpr

6.

3a nsAanaHe Ha

2.

3.

4.

7.
8.

3,00 ,rs.
3.50 m.
15,00 nn.
5.00 ns.

2,00.rs.
1.00 ne

Oarrypa- ay6.rrurar
Yc;ryra c marrop: Koleceu
(IIru., Pemenne J\b259 no llpororo.n J\I32l23.10.2013r.)
Perucrpaqux Ha rrqe]ru ]r [rreJrHrr cel.reficrsa
(omr.,

5.00 m./
15.00 m./u/q.
JIB.

Pemenue.I{t273

Io
9.

llporoxo.nJ\b40/
22.12.2017r.)

10.

(oru., PemenueN2T3 no llpororco,r.J\l}

40122.12.20L7

r.)

11

(oru., PenreuneN273 no llpororo.nl\lb

40 122.12.2017

r.)
t6

t2.

([Iru., Peurenue J\I360 no Ilpororco;r ]lI 63/25.05.20f
3a uorsnaHe :alu o6rqraucra co6cr:eeuocr

13.

3a norsraHe Ha floMerrrefi[q 3a rpaxAaHcKE prrTyans -

0

r.)

t0p0

34piTyara

14.

(nrnr.,
Pemeunellb2T3
no
IIpororco"rJ\!40/
22.12.2017r.1
Vc.,ryru la norpe6euur:
(llrn., Pemenne J\I 371 uo flporoxo.,r Jft 64125.06.2010 r. HsM.
Peruenue J\!320 no llpororon J\b42l23.04.2014 r,) sa xon.rer; xptcr (qon.,
PemenueJ\b2 73 no llporono,rJ\b40/22. I 2.2017 r.l
- (uru.,Penrenue J\b 231 no llporoxo,r J\t 40/36.04.2009r.) :a DpeBo3
na noxofinraxa or IoMa Ao rpo6mqnzx uapx;
- sa 10 6p. xexpolour;

-

3a

puryiua
(aon., Peruenue

.Nb

295 uo flporoxo,r J\t 53/26.11.2009 r.).
* rpr.rMa,[yu]r tro 33.00 lrr.

[3Ko[aBaHe rr 3apaBflHe na rpo6
oBe

15.

Croroga

16.

*

10,00 ns.

45,00

m.

6,0Oao.

15,00 ,rs.

t0,00:rs.
t0,00.ns.
ra )9,00 m.

ycnytu

cne.q r.I3AaBaHe Ha 3arroBen oT KMeTa
Ha AoMarTreH coIIrl€IJIeH narpoHax

IIR

3a 3a!'IaTa

JU,UU.l.tB.

3a rrp[rorB.f,He Ha xpaHa /6es upogyrrr.r/
3a

m.

20 ,00

yHnuoxeH

rrJrr{

100,00.ris.

100%or cr.

lrr.r[cBaq LIHBeHTap

3a ragrorsqae Ha yAocroBepenua-O6pa:eq 30

u yII Z

,^ra,

"u
JrlrKBrrArlpaHr.ryqpexAeHlrru opraHu3arlpnr
6es

pa6ornma B

Ht

AHBEHTADA

.00 ,rs./roNanrerr
.00 ;rn./rounnexr

fipaBonplreMHr{K.

O6uxnoseHa nopbErKa

6rpsa noprvxa
17.
18.
19.

20.

-

-

cpox 3a r,r3rrr,JrHeH[e

cpoK 3a r.r3n6JrueHr.re

-

-7

Lnu,

3 .qnlr

Vc.nyra c aero6yc ao 22 uecra
Yqylu c anro6yc Ao 22 uecra3a rreacr.roHepr.r

1,00 .rrr./rlr.npo6er

(Aon., Pemenue Ne 295 no flpororo;r Ns 53t26.11.2009 r) ycnfd c
raraSa,r ra
(Aon., Pemenue J\b 295 no flporoxo.r J\! 53/26.11.2009 r. .
"rr.,
Peruenue }lb 121 no llpororco.rr Ns 17123.08.2012 r).). yc:ryra

anrocrrl6a
(Aon., Peruenue J\b 389 uo llpororot Np 6jt27.07.2010 r. u3M.,
PenreHne.l\& 121 uo llporor<o.r .l\& 17123.08.2012 r..) Tpancnopr 4o
MrcToTo Ha ygnyraTa

21.

(4on., Pemenue J\b 295 no llpororo.n

J\lb

53/26.1f .2009 r.).

ycryr-

,75 ns./xu.npo6er

.60,rs./rN{

50.00 nn./qac

1.50 nn./rcrrl

10.00 m./.rac

xpacTope3

22.

(Aou., Peruenue J\b 295 no Ilpororco,r J\lb 53/26.11.2009 r.).
Konupnr,r ycnyrrr: -eAuocrpanHo - qepHo

A4

A3
A4

IIBCTHO
AByCTpaHHO

A3

-

rrepHo

UBeTHO

23.

u3n., Pemeune J\b 431 no llporoxo.n Jft72126.10.2010 r.)
v{aprlrpane xa go6rara A}pBecr,rHa, usnrn ropcrr.r $oxg

A4

A3
A4
A3

-

an./crp.
- 0.35 nr./crp.
- 0.50 nn./crp.
- 1.60 nn.icrp.
- 0.20 nr./crp.
- 0.60.nn./crp
- 0.80 m./crp.
- 3.20 m.lctp.
0.1 0

1.00 nn. sa ry6.nr.

10.00:re.

t7

24.

eHa
n 6u;rer r.rJII{ nr{cMeHo
HI'C 3A
BOi
(son., Pemeure.Il! 74 ro IlporoKor.It! 12118.05.2012 r.), (or*,
f cmenr.re Jrt 89 no llporo;ro.n Ns 14120.06.2012 r.)
I4sroresHe Ha Kolrre or AaHbqHa AeKnapaqllf, 3a eAlrH 6poft vacrnu

20.00:rs.

cbAe6HH H3rrbJrHr,rreJrr,r

25.

(Aon., Pemenue .ltl!181 no llpororco.r Ne 25127 .03.2013 r.)
Vcrryra c r{enen roBaparr - L34 Tpaucnopr Ao Mf,croro Ha
ycnvraTa

100.00 ns./qac
20.00 ru./.rac

r.,,IABA OCEMHMECETA
IIEH}I 3A IIOJI3BAHE HA PAAI,IOTOIIKA
(r.r:ru., PenrenneJ\!273 no llpororco.n 1ft40122.12.2017 r.)
9"r.114.
(1) A6onarrleurtr 3a paAl,IorotrKa e B pa3Mep na 7.00.neea. (urnr., Peurenue.lli2T3 no
IlporoxonNe 40 I 22.12.20 17 r.)
(2) A6onarute Ha paAI.IoroqKI4, BKJrrorreHrr K6M parr{oMpexara ca Susu.recxu I.r rcpr.r4r,rqecKr.r
rlllqa. fl,'IarIi.J'II.r roALIrxeH a6onauenr. (nrm., Penrenue.I&273 no flpororco,rN40l22.l2.20l7r.)
(3) Parueplr Ha roAIrIxHH, a6ouauenr ce 3arrJrarua 4o 31 uapr Ha reKyluara ro4rana. (r.rru.,
PeuenneJ\!273 no llporoxorJ\b40/22. I 2.2017 r.)
rl.n.l15. Ongtt.recxure 14 IopI{AIriIecKI{Te J][rqa, xenaetuu
Aa B63craHoB{T paAuororlra Ha
cbuecTByBanla uHcriL,'IaUus t4llu la cTaHaT a6ogatu Ha HoBa paAuoTor{Ka 3annaqaT IIeHa Ha
ycnyraTa KaKTo cneABa:
1. or 01.01 Ao 30.06. * nt,ngll{ p€BMep Ha roArrrrrHr.r-s a6oHaMeur u crofiuocrra ua
BrloxeHl{re Mareplianl{ rro KanKynaqux (nru., Pemenr.reJ\!273 no [Ipororco,rJ\]40/22.12.2017r.)
2.ot01.07 4o31.12. -50%orroAr4rrrnr4ra6onarr,renrucrofinocrraEaB.froxeHure
Marepliarrr{ rro K€LrrKynaqur (uru., PenrenueJ\b273 uo Ilpororo.rJ\}40/22.12.2017r.)
rl.n.116. 3a paAlaocro6rqeuue c BpeMerpaeHe Ao 3 MrrHyrr.r, r.r3JrbrreHo eAHoKparHo ce
3anJrarqa UeHa - 4 rr.. a cJIeA BTopo z3rlqBaHe r.r Bcrxo cJreABarqo
- 2 ilesa. (usnr., PenrenueJ\!273
no [pororco"r Nt40 122.12.2017 r.)

AAMI,IHrrcrpArr.rB##H'^3I{r"""pA3rropEAnr{
(o'ru., PerueuneJ\!273 no llpor:orco,rNe4D122.12.2017 r.)

AOIIbJIHIITEJIHI{

PA3

IIOPEAEI,I

$ 1. flportlenure B pa3Mepa Ha MecrHLITe raKcr{ r{ rleHr,r Ha ycnyrrrre ce rr3BbprrrBar 11o peAa rra
T.f,XHOTO IIpIieMaHe.

$2.

(1) Kuertr na o6rqrlnata BHac, B o6rqlrncxr.rx ctBer arrirJrr.r3 Ha flpr4Jrariurrirre rarcrr rn ycryr-]r, He
IIO-MaJ'IKO OT e,4I'IH rrbT rOAItlrEo finv pll [poMfHa Ha TaKcI,ITe r{ IIeHI4Te.
(2) Ana.nrasrr no al. 1 3aAbnxrrrenuo cbA:bpxa:
I . oqeura, AoKonKo crlrlecrByBarqr.rre raxcu !r qeHr{ orp(BffBar r,r3MeueHr.r{Ta B pa3xoArlrre
r{nH na3apHaTa ueHa.
18

3aBerIIaH

H' v

2. Ouenxa na no:rpe6uocrr.rre or rrpeAocraB{He Ha ycnyrrlTe.
3. I4ut[opMarll{, 3a rrplrBneqeHrl cpeAcrBa or [poexrrr, AoHopcxn rrporpaMrlr, Aapqnufl)
n-pyTu.

4. llpenopt rra sa noAo6pssaHe aAMr.rHr.rcrpr{paHero r{a raKcr{re.
(3) llpu ueo6xogznrocr o6rquHcxurr cbBer npoMeH, pa3Mepa r{ rleHrire Ha MecrHure raKcu

r.r

ycnyrr.rTe.
$

3.

llo

cMr{ctJra Ha r€Br.r uape46a:
. (oru., PeruenueJ\I2 73 no IlpororcorJ\b40/22. I 2.2017 r.)
2. "Celreficrgo" ca crupy:ure, KaKTo rr He HaBbpI[[JII{Te rlbrHoner}Ie rexHl4 Aerla, KoI,ITo
1

ne ca e 6pax.

3. (orn., Peruenue.I&2 73 uo llpororo.r.llb40/22. I 2.2017 r.)
4. (ornr., PeuenueJ\t2 73 no Ilporoxo"rN40/22. I 2.2017 r.)
5. "Yclyru sa aceo6rqo Eor3BaHe" ca re3lt o6rquncrr,r ycnyrll, rpn Kor.rro KoHKperHIr.rI
rroJr3BareJr He Moxe la 6t,Ae orrpeAeneH.
6. "llonssarelu" ca $lt:ltuecxl,I lI rcprrArrqec(rr Jrr,rqa, Ha Kor4ro ce [peAocraBar ny6nu.rHu
ycnyrrl rro cMncr,Jra na 3axona 3a Mecrulrre AaHbrrrr r4 TaKcr,r.
7. (ornr., Peuenr.re.l\lt2 73 no Ilpororo,rJ\b40/22. I 2.2017 r.)
8. (orru., Peurex uell!2 73 no llporno.n Na40 I 22.12.20 17 r.)
9. (ornr., PenrenneJ\i2 73 no llporoxo"r.Ilb40/22. I 2.2017 r.)
1 0. (ornr., Peurenue.ll!273 no Ilporoxo.nN40/22. I 2.2017 r.)
I I . (or*r., Peur enue.llt2 73 uo llpororcorJ\b40/22. 1 2.2017 r.)
I 2. (oru., Peru euue.llI2 73 uo Ilpororo.nN40/22. 1 2.2017 r.)
13. ,,Pasuocua rT pronua" e rbproBr4{Ta rr3BbprrlBaua or r,r qpe3 rrbrHo [peBo3uo cpeAcrBo,
KOeTO He e yCTaHOBeHO Ha €AHO II Cl,tUO M{CTO II Ce [peABHXBa B LI Mex,qy HaCeJIeHIITe MeCTa.

[pExoAHI{

I,I 3AKJIK)qI4TEJ.IHLI PA3IIOPEAEI4

$ 4. ll:urmreulIero I{ Kolrrpona ro I{3[6JrHeur{ero Ha 'ra.:u uape46a ce oclrrlecrB{Ba or KMera Ha
o6ruusara [nr{ orrpeAeneHr,r or Hero Jrrrrla.
$ 5. IIpu 3aloaIHEIJIo, Ho He3aBlpIIIeHo rrJrarrlaHe Ha raxcr{ r4 rIeHH Ha ycnyr}r, cbrr1oro ce 3aB.bprrrBa
rro peAa Ha rrur,r nape46a c orne.q pa3Mep r4 cpor.
$ 6. Tasu nape46a ce flplreMa Ha ocuoBaHrre u,r. l, al. 2vt'1r.9 or 3arona 3a MecrHr.rre .{aHT,rIrr r4
TAKCI,I.

$ 7. Ta:u nape46a orMent Hape46a l\sl2 sa orpeAenrHe r4 aAMrlHr4crpr.rpaHe Ha MecrHrrre raKcL4 L1
ycnyrll c I43KJIIorIeHI,Ie sa Pa:Ael VII ot fnasa nropa ,,TyprEcrr.rqecKr,r rarcu, rofiro ocraBa B culra

IIeHI'I Ha

ao 31.12.2008 r.
$ 8. (1) [Iur., Pemexue J\! 202 no Ilpororo.n Ns 33125.02.2009 r. 3a 2009 r. nbpBara BrrocKa ro
q,r.17 ce BHacf, B cpoK ar I rr,rapr 4o 30 anpnn.
(2) Ha upeaularllJllrre 3a urJrara roAr,rua B cpo(a no a,r.l ce 11paBr.r orcrlrrra 5 na cto.
9.
Hapea6ara
Brrr.r3a B crirra or I Qenpyapu 2009 r.
$
10.
Hapel6ara
3a Ii3MeHeHue na Hape46a Jt3 sa MecrHr,rre Aau:bur.r, TaKcrr rr rleHlrre Ha ycJryru,
$
I{3B6pIIIBaHI{ or o6Iquncra aAMLIHIrcrpaUrax n O6qrlna I{euono BJrr.r3a B c[Jra or 0l .01 .201 5 r.

IlpeAceAare,r na

t9

