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Годишният доклад е изготвен съгласно приетите приоритети и мерки в 
Общинския план за развитие на Община Полски Тръмбеш и на основание  чл. 40 и 
чл. 91 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие. 

 
 
 

РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН  ЗА РАЗВИТИЕ 
 

 Общинският план за развитие определя целите и приоритетите за развитието 
на Община Полски Тръмбеш, както и финансовите ресурси за неговата реализация. 

Планът за развитие на община Полски Тръмбеш за периода до 2013 г. е 
основният документ, обхващащ стратегическите цели и приоритети на общинската 
политика, мобилизиране на ресурсите и осигуряване на положителни промени в 
устройване на територията и създаване на оптимални условия за труд, бит и живот.  

 
 

ЗАКОНОВА РАМКА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ  
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ 

 
• Общинския план за развитие  /ОПР/ е приет от Общински съвет с 

Решение № 337 от 31 март 2005 г.  
• С Решение № 260 от 30.10.2008 г. е актуализиран. 
• Допълнен с Решение № 542 от 25.02.2010 г. и с Решение № 617 от 23.08.2010 

г. на Общински съвет – Полски Тръмбеш. 
• През месец юли 2011 г. бе изготвена междинна оценка за изпълнението на 

плана за развитие на Община Полски Тръмбеш. 
• С решение № 23 от 24.11.2011 г. Общински съвет – Полски Тръмбеш одобри 

доклада за резултатите от междинната оцнка за изпълнение на Общинския 
план за развитие на Община Полски Тръмбеш. 

 
 
 
 

Съдържание на доклада :  
  
А.  Общи  условия  за  изпълнение  на  Общинския  план  за  развитие  (ОПР)  

и  в частност промените в социално - икономическите условия в общината;  
Б. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР;  
В. Действия,  предприети  от  компетентните  органи  с  цел осигуряване  на 

ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие 
Г.  Заключения и предложения 
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А. Общи условия за изпълнение на общинския план за 

развитие и в частност промените в социално – 
икономическите условия в  община Полски Тръмбеш. 

 
 
 
 
 
 

Демографско развитие : 
 

Таблица 1.  Население на община Полски Тръмбеш 
 

Проследявайки 
демографското развитие за 
периода 2006-2011 г. е видно, 
че в община Полски Тръмбеш 
има отрицателен прираст на 
населението.  

Трайна е тенденцията на 
намаление на населението 
поради ниската раждаемост и 
миграционните процеси, 

което е 1,6 % спрямо предходната година и 9,96 % спрямо 2006 г. 
Население на общината по постоянен адрес към 15.12.2011 г. е 15 781 души, 

по настоящ адрес – 14 987 души. За 2011г. гъстотата на населението е 34.04 души на 
кв.км, при 40.5 души на кв.км за 2001 г.  

 
Фигура 1. Население самоопределило се по  

етническа принадлежност  
 
 
 
Според последното  

преброяване на населението 
през февруари 2011 г. 
доброволно са отговорили 
на въпроса за етническата си 
група общо 12 586 души от 
общината. 
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Равнище на безработица 
През месец декември 2011 г. броят на регистрираните безработни продължава 

да расте и е 1219 души. В сравнение с предходния месец е установено увеличение 
със 102 души. Равнището на безработица в община Полски Тръмбеш е 27,4 % (при 
10.4 % на национално и 10,9 % на областно ниво). Към същия период на 
предходната година броят на безработните е бил 1223 лица. 

 
Таблица 2. Ниво на безработицата, изразено в проценти  

 
Близо половината от регистрираните лица – 49.4 на сто са с регистрация 

повече от 1 година. 
Натискът на пазара на труда измерен условно чрез съотношението брой 

работни места и брой безработни показва, че 252 души се конкурират за едно 
работно място. 

Въпреки множеството програми, в които участва общината за насърчаване на 
незаетите лица  и за  осигуряване     на  временна     заетост    на  
нискоквалифицирани         работници     все   още процента  на  безработица  е  
относително  висок  спрямо  нивата  отчетени  за страната и областта. 

 

Социални услуги предоставяни в община Полски Тръмбеш 
Важна    роля  играе  Дирекция     “Социално   подпомагане”,  в    която    е 

създаден   и отдел “Закрила на детето”. 
Домашен социален патронаж 
Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по домовете, 

свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена и хигиена на 
жилищните помещения обитавани от ползвателя; комунално – битови услуги; 
осъществяване на социални контакти; медицинско наблюдение и др. 

През годините социалният патронаж се е развивал, усъвършенствувал и вече е 
заведение с доказани традиции и високо качество на предлаганите услуги. Към 
настоящия момент капацитета е 199 места.Обслужват се лица в пенсионна възраст, 
лица с увреждания. С предимство за прием се ползват самотните възрастни хора, 
ветераните от войните, военноинвалидите и лицата с трайно намалена 
работоспособност над 71%. 
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Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица 
Предоставяне на нова социална услуга през 2010 - 2011 г. за възрастни хора на 

пенсионна възраст в гр.Полски Тръмбеш; - Създаване на условия за социални 
контакти и възможност на възрастните хора на пенсионна възраст да се чувстват 
неразделна част от обществото; - Осигуряване на подкрепа за пенсионираните и 
напуснали активния живот хора, да преодолеят изолираността и психологическата 
бариера, която ги кара да се чувстват ненужни; - Създаване на условия за 
взаимопомощ сред хората в пенсионна възраст; - Осигуряване на подкрепа на 
хората на пенсионна възраст да станат по-инициативни и организирани и да 
намерят своето значимост в обществото; - Създаване на условия за обмяна на 
знания, умения и опит. 

За постигане целта на дейността са назначен следния екип за работа в 
центъра:1. Медицински работник- 2 бр; 2. Социален работник- 2 бр.; 3. Арт-
терапевт; 4. Трудотерапевт; 5. Психолог-2 бр; 6. Юрист; 7. Супервизор-психлог; 8. 
Хигиенист; 9. Домакин. 

Център за обществена подкрепа 
Центъра за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги, които 

отговаря на нуждите от специализирана работа с деца и семейства с цел 
предотврятяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани 
институции, превенция на насилието и отпадане от учлище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за 
самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и 
подкрепа на семйства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители 
и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и 
прояви. 

Институционални грижи - Дом за деца, с. Страхилово 
Домът е единственото социално заведение на територията на общината, 

обгрижващо деца в неравностойно социално положение на възраст от 3 до 10 
годишна възраст. Домът за деца предлага цялостно обслужване и обгрижване на 
децата настанени в него. Освен образователна, Дома има и превантивна функция, 
която предпазва децата потребители от пагубното влияние на улицата. 
Благодарение на полаганите грижи за децата, те имат възможност да получат добро 
образование и възпитание и така да се реализират в живота, като достойни 
граждани. 

Образователната политика на Дома е насочена към подкрепа и подпомагане 
образованието на децата по време на престоя им в институцията. На всяко дете е 
осигурен достъп до учебно заведение в зависимост от неговата възраст, 
потребности, интереси и възможности, както и ученически пособия. Предоставени 
са добри условия за самостоятелна подготовка, като децата активно се насърчават и 
подпомагат от възпитателите.  

Клуб на пенсионера и инвалида 
Дейността е в 14 населени места. Целта на клубовете е да съдействат за 

поддържане на социалните контакти и да поддържат активно дълголетие на 
пенсионери и инвалиди. Клубовете организират и провеждат дейности и 
мероприятия със социален, здравен, културен и т.н. характер. Достъпни са за всички 
лица в пенсионна възраст без ограничения на възрастта.  
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Образование 
В община Полски Тръмбеш  през учебната 2011/2012г. функционират 6 

училища от които 1 СОУ, 3 основни  и 2 начални училища. В тях се обучават 1285 
ученика в 62 паралелки.  

Целодневните детски градини са 3 с 227 деца разпределени в 12 групи.  
Професионално образование и обучение се извършва само в СОУ “Цанко 

Церковски” в град Полски Тръмбеш. Подготовката е по професия «Земеделец». 
С Решение № 600/2010 г. са преобразувани чрез вливане като филиали 

следните детски градини, считано от учебната 2010/2011г:   
Във филиали на ЦДГ “Детски свят” гр.П.Тръмбеш  -  ЦДГ “Славейче” село 

Климентово, ЦДГ “1-ви юни” с. Иванча и  ЦДГ с. Обединение ;  
 Във филиал на ЦДГ “Незабравка” с.П.Каравелово - ЦДГ с. Куцина; 
 Във филиал  на ЦДГ “1-ви юни” с. Раданово - ЦДГ “Слънце” с. Страхилово 

и ЦДГ с. Павел. 
 

            Култура 
Културни институции на територията на Община Полски Тръмбеш са 

народните читалища и Общинския исторически музей, които възраждат, съхраняват 
и създават условия за битуването на българските национални традиции в живота, 
особено на младото поколение. 

 В читалищата е съсредоточен цялостният културен живот на селищата: 
библиотечно дело, любителско художествено творчество и всички дейности по 
съхраняване и разпространение на националното ни културно богатство. 
Читалищата са 15 на брой със субсидирани 23 бройки персонал. 

 Любителското художествено творчество е втората по значимост дейност в 
народните читалища след библиотечното дело. Явен е стремежът на участници и 
ръководители към художествени прояви. Доказателство са завоюваните отличия от 
регионални, национални и международни фестивали и събори.  

 

Туризъм 
Общината  разполага  с  възможности  за  развитие  на  туризма,  макар и  по-

ограничени  в  сравнение  с  традиционните  туристически  райони  в  България.  
Има възможност за развитие на  селски,  риболовен,  културен  и  развлекателен  
туризъм.  Проблем  остава  обаче  легловата  база  –  има само един хотел, две 
частни къщи за настаняване на гости.     

В общината функционира открит плувен басейн. Доброто разположение на 
микроязовирите и река Янтра дават възможност за развитие на рибовъдство, 
спортен риболов и туризъм. 

В общинския център съществува възможност за добро развитие на 
балнеоложки и лечебен туризъм – изградени и действащи са сгради и съоръжения 
на “Минерален извор и бани  - лятна къпалня”, град Полски Тръмбеш . Поради 
своя състав, минерално съдържание, химически и физически свойства и термални 
качества, минералната вода е с голяма лечебна стойност при редица заболявания, а 
алкалният характер на водата има и предимство за широко оползотворяване. В 
съседство на сградния фонд е изграден параклис с автентична религиозна живопис. 

 



Община Полски Тръмбеш 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Общинския план за развитие 
 на община Полски Тръмбеш за 2011 г. 

7 

 Възможност за използване ефективността на водата за балнеолечение 
съществува и в с. Обединение, където са налични лечебна минерална баня и 
открити лечебни басейни – отдадени на концесия, като предстои изграждане на 
хотелски комплекс и СПА център. 

Историческият музей в гр. Полски Тръмбеш има експозиция в 3 раздела: 
етнография, история и археология. В отделна зала са експонирани възстановени от 
чл. кор. проф. Йордан Йорданов черепи на исторически личности. На 8 септември 
2011 г. тържествено ще бъде открит Художественият отдел на Историческия музей. 
Една от залите на отдела ще бъде постоянна галерия, в която ще бъдат изложени 
творби на художници от общината. Друго помещение е предвидено за изложбена 
зала за гостуващи изложби. 

 

Здравеопазване  
Изградената  система  на  първична медицинска помощ в  общината  е  

сравнително  добра  и достъпна  за  населението . За  съжаление  обаче  сградния  
фонд на СБАЛ „Методи Миновски”, гр. Полски Тръмбеш, където се помещават 
повечето кабинети за първична и специализирана медицинска помощ е  силно  
амортизиран. Общинската болница не функционира. В момента се търсят 
възможности за финансиране ремонта на отоплителната инсталация на сградата. 

На територията на общината са регистрирани, както следва: 
• Лечебни заведения за извънболнична помощ и хосписи: 

ЕТ "Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска 
помощ” – 11 броя 

• Първична помощ по дентална медицина:  
ЕТ “Индивидуална практика за първична медицинска помощ - 

дентален кабинет” – 9 броя 
• Специализирана медицинска помощ – 11 броя, от тях: 

нервни болести – 1 брой 
акушерство и гинекология – 2 броя 
кардиология – 1 
очни болести – 1 
хирургия – 1 
психиатрия – 2 
образна диагностика – 1 
ендокринология – 1 
детски болести – 1 

• Самостоятелни лаборатории – 3 броя, от тях: 
медико-диагностична лаборатория – 2 бр 
медико-техническа лаборатория – 1 бр 
 

В града има един филиал на Центъра за спешна медицинска помощ, гр. 
Велико Търново.  

Здравни кабинети в детски градини и училища – 14 здравни кабинети и 6 
броя медицински сестри. 
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Стопански /нефинансов/ сектор 
Структуроопределящи отрасли на икономиката в общината са 

промишлеността, селското стопанство, търговия и услугите.  
Промишлеността е съсредоточена предимно в общинския център.  Тя  се  

определя от  подотраслите: производство на стоки за хранително–вкусова 
промишленост, стоки за бита и технологично оборудване на животновъдството и 
производство на съоръжения за механизация на селското стопанство.  

Най-голям е броят на микропредприятията, като повечето от тях са в  сферата 
на  търговията. 

Данните, които са дадени по-долу са без индивидуалните практики за 
медицинска помощ и специализираните медицински лаборатории. Броят на 
фирмите е взет на база седалище и адрес на управление в населените места в 
община Полски Тръмбеш. Част от фирмите, които са с адрес на управление в 
общината извършват своята дейност извън нея. Няма точни данни колко от тях 
действат извън нашата територията. 

 

Таблица 4. Действащи предприятия /в нефинансовия сектор/и заетост  за 2011 г. в 
община Полски Тръмбеш 

Община Полски Тръмбеш микро малки средни  големи общо 

            
предприятия           
       % 93,44 5,77 0,80 0,00 100% 
заети лица в предприятията           
       % 53,18 32,31 14,52 0,00 100% 
среден  брой заети в предприятие           
       брой  1,76 17,96 56,5 0 3,1 
източник: Търговски регистър , собствени изчисления 

      
Фигура 2 .Структура на предприятията в общината по размерни групи                               

    

  В  рамките  на  общината  се  
наблюдава  тенденция  към  по–
слаби  темпове  на  икономическо 
развитие в сравнение с тези за 
страната и областния център. 

 
 
 
 
 

 
В сферата на услугите  най-широко разпространени са автосервизни, 

фризьорски и козметични услуги, ремонт     на   битова    и   селскостопанска      
техника, металообработващи.  
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Фигура 3. Предприятия по икономическа дейност 

 
По-малко е предлагането на 

счетоводни, правни, телевизионни  
и фотоуслуги . Липсват обущарски 
услуги, както   и   предлагането на 
специализирани услуги –  
маркетингови  проучвания, 
информационни, консултантски  и 
други услуги за бизнеса 

 
 
 

 
Фигура 4. Предприятия по 

регистрация със седалище и адрес на 
управление в населените места на община 
Полски Тръмбеш 

 
Основните проблеми на МСП са: (1) 
невъзможност за намаляване на 
разходите, (2) липса на пазари, (3) 
междуфирмена задлъжнялост, (4) 
наличие на голяма сива  част  в  

сектора  на  дейност  и  (5)  замразяването  на инвестиционните планове.  
 Към  момента  в  условията  на  криза  и  непрекъснато  нарастваща  

безработица пазара  на  потребителски  стоки  и  услуги  се  свива.  Осезателно  се  
забелязва понижаването на потреблението, което силно затруднява нормалното 
функциониране на бизнес средата. 

 
Селско стопанство  
Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. Разпределението 

на територията е следното: селскостопански фонд – 391.4 кв. км., фонд населени 
места – 25.2 кв.км., горски фонд 38.7 кв. км., водни течения и площи – 6 кв.км, 
територии за транспорт –2.3 кв.км.  

Община Полски Тръмбеш разполага с плодородна и голяма по количество 
обработваема земя. Тя е традиционен земеделски район и се очертава като основен 
зърнодобивен район в областта 

Общата площ на земеделската земя 365 396 декара. От тях 306 989декара са 
ниви, 8 591 дка трайни насаждения, вкл. лозя, 49 816 дка – пасища, мери, ливади. 

Използвана земеделска площ – 301 480 декара. 
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Фигура 5.Баланс на земеделските земи в област Велико Търново 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Растениевъдството е главен селскостопански подотрасъл за общината. 

Природно-климатичните условия в региона благоприятстват производството главно 
на зърнено-житни, технически и фуражни култури.  

 
Фигура 6. Процент на културите от използваната земеделска площ 

 
Животновъдството 

се развива предимно в 
частния сектор, в 
стопанства с малък брой 
животни, което не 
позволява ефективно 
въвеждане на 

високопроизводителна 
механизация и 
автоматизация на 
отглеждането. 

Като земеделски 
производители по 

Наредба № 3 се регистрират към Областна дирекция земеделие и гори около 330 
стопани.  

На територията на с. Масларево работи цех за преработка на пчелен мед, в. с. 
Каранци има птицеферма с 20 000 броя носачки и фуражен цех , а във Вързулица - 
Птицекомплекс. 

 
 

Таблица 5. Брой на регистрираните земеделски стопани , отглежданите животни и/или 
птици, които са ползвали общински мери и пасища: 

 
 

година зем.стоп. говеда в т.ч. крави биволи свине овце кози птици кошери 
2011 136 2225 1268 40 550 4614 790 53000 4843 
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     Б. Постигнат напредък по изпълнение на целите и 
приоритетите на Общинския план за развитие на Община Полски 
Тръмбеш въз основа на индикаторите за наблюдение 

 

Периодът от една година е твърде кратък за пълен анализ на социално-
икономическия напредък в общината, тъй като не могат да се разграничат 
тенденциите в развитието.  Независимо от състоянието на икономиката ни в края на 
2011 г. следва да отчетем постигнатия напредък по изпълнение на основните 
приоритети, оценени на база на предвидените индикатори.  По планираните 
приоритети състоянието е следното: 

 
 

Приоритет 1. 
 Постигане на устойчив икономически растеж  чрез повишаване 
трудовата заетост и образователно-квалификационното ниво на 

населението 
 

Цел 1.1.: Развитие на селското и горско стопанство като суровинна база 
на икономиката в региона и увеличаване на заетостта в населените места от 
Общината . 

Мярка 1. Изграждане на нови аграрно-производствени структури– 
развитие на  фамилното земеделие и животновъдство 

За подпомагане развитието на земеделието и животновъдството в общината 
са отдадени под наем земеделски земи на земеделски производители, земеделски 
кооперации, животновъди, фирми - общо 3 332,549 декара земеделски земи и  
19 541,152 дка пасища, мери.  

В населените места много от физическите лица, притежаващи собствена земя, 
също отдават под наем на земеделски кооперации, фирми и др.  

Отдадени са под наем 33,852 дка общинска земя в общината за разполагане на 
пчелни семейства. 

Мярка 3. Подпомагане и поощряване изграждането на тържища, 
борси, пазари, изкупвателни пунктове, складови бази и др. 

На  територията  на  град  Полски Тръмбеш  е  разположен   стоков пазар 
всяка сряда от седмицата.  В  него са  обособени    две  зони   – едната   предлагаща     
стоки  за бита и дома, а другата  зона  е обособена за селскостопанска     продукция. 
Предлагат се плодове и зеленчуци, овощни дръвчета. 

Зърнобаза с два  силоза в с. Петко Каравелово е с капацитет над 116 000 тона 
зърно за съхранение.  

Фирма «Агроком» имат изградени четири силоза в гр. Полски Тръмбеш за 
съхранение на зърно. 

Мярка 4. Възстановяване на традициите в областта на лозарството, 
овощарството и зеленчуко – производството. 

Лозарството е слабо развито в общината. Предприятие за изкупуване на 
грозде и винопроизводство е ЕТ „Билегама” , гр. Полски Тръмбеш, където се 
произвеждат бели и червени вина. 
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Мярка 5. Насърчаване на рибовъдството чрез подобряване състоянието 
на водоемите. 

В общината има 19 язовира и водоема. През 2011 г. Общината е отдала под 
наем 12 язовира, от общо 12 бр. Повечето се използват за риболов и рибовъдство. 

 
Извършени са през годината проверки на язовири и водоеми отдадени под 

наем, с цел наемателите да ги поддържат в добро състояние; своевременно 
почистване на язовирната стена и дигата, състояние на хидротехническите 
съоръжения / изпускателни съоръжения и преливници/, осъществяване на контрол 
на водното ниво. 
 

 Цел 1.2.: Стимулиране развитието на местната промишленост. 
Мярка 1. Развитие на предприятия за преработка на земеделска, 

зеленчукова и животновъдна продукция, с цел затваряне цикъла на 
производство 

«Олива» АД , база Полски Тръмбеш - Предприятието тепърва ще се развива. 
Тази година започва преустройство, реконструкция и пристрояване на съществуващ 
екстракционен цех към Завод за маслена екстракция и хексаново стопанство 

Мярка 2. Запазване  на съществуващата база за производство на 
селскостопанската  техника. 

Представител е “Първи май”. Дружеството е с усвоени над 70 вида изделия 
машини  и съоръжения за технологично оборудване  на животновъдни ферми, 
машини и резервни части за растениевъдството. Дейността на фирмата е насочена 
предимно към задоволяване на нуждите на българския пазар. 
 

Цел 1.3.: Развитие на нови форми за икономически растеж . 
Мярка 1. Създаване на нови и развитие на съществуващите общински 

предприятия в областта на услугите. 
През 2011 г продължава да се развива общинското предприятие  “Поддръжка 

и ремонт на общинско имущество”  с предмет на дейност:  извършване на аварийни 
и текущи ремонти на общинско имущество; озеленяване; поддръжка и ремонт на 
уличното осветление, парково и обектно осветление; поддръжка на мрежата за 
кабелно радиоразпространяване, вътрешни телефонни и други служебни мрежи; 
поддържане знаковото стопанство, хоризонталната маркировка и други елементи за 
безопасността на движението в града и общината. 

Изразходвани са средства в размер на 13 000 лв. за основен ремонт на Цех за 
перфорация на сита и ел. уреди в с. Полски Сеновец - Общинска фирма “Подем” 
ЕООД гр. Полски Тръмбеш. 

Мярка 2. Развитие на малките и средни предприятия /МСП/ 
Тази мярка е насочена към увеличаване обема на инвестиции в местната 

икономика. В условията на криза усилията на администрацията и Общински съвет е 
създаване на бизнес-климат, който да привлича инвеститорите и да гарантира 
вложения в предприятия, които осигуряват заетост за всички населени места на 
територията на общината. 

Типичната българска фирма, подобно на типичната европейска, е 
микрофирмата — със средно 2 заети лица. Микропредприятията  преобладават  във  
всички  икономически дейности.  
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През 2011 г. са открити 49 нови фирми в различни области на дейност със 
седалище и адрес на управление  в община Полски Тръмбеш, което е 7,62% от 
всички фирми на територията на общината. Като голяма част от тях са в областта на 
търговията, по-малка в областта на производството, строителството, селското 
стопанство и услугите. 

Изпълнителният директор на Булагро Груп АД, през октомври 2011 г. 
направи първа копка за строителството на новия търговско-сервизен център на 
Булагро в град Полски Тръмбеш. След като миналата година Булагро откри новата 
си база в Добрич, това е втората по рода си инвестиция на фирмата, която се 
оценява на 1 млн. EUR. Възложител на строежа е фирма Агритрак АД, която е част 
от холдинга Булагро Груп АД. Изпълнител е Сиконко Билдинг АД, а проектант на 
сградата е архитект Димитър Чехларов. Строежът на новата база се очаква да 
продължи 6 месеца. Теренът с площ над 4 дка, на който се реализира 
инвестиционния проект е закупен преди няколко години от Община Полски 
Тръмбеш и се намира на международния главен път за Велико Търново - Русе.  

Компанията предлага подбрано портфолио от земеделска техника и инвентар 
на утвърдени производители като, Goldoni, Hardi, Falc, Badalini, Bredal, Beinlich, 
Mascar, Sgariboldi. 

 

Цел 1.4.: Развитие на туризма 
Мярка 1. Повишаване туристическата привлекателност на Общината 

чрез възстановяване на местни спортни и туристически обекти 
В общината функционира открит плувен басейн  – град Полски Тръмбеш,  

минерални бани гр. Полски Тръмбеш и с. Обединение, които са обект на 
посещение не само на жители от общината, а и от региона.  

Функционира и спортна площадка с размери 15х35 м с изкуствена 
многофункционална настилка. 

Физкултурният салон към СОУ „Цанко Церковски” е завършен и пуснат в 
експлоатация през 2010 г. През годината той се ползва не само от учениците от 
училището, но и от някои спортни клубове. 

Ремонт на облицовка от русенски камък по фасада на хотел “Есперанто” 
гр.П.Тръмбеш -  19 934 лв капиталови разходи. 

Спортни бази  и спортни клубове:  
За поддържане на спортната база, минералните бани и плувен басейн са 

извършени общински разходи в размер на 95 934 лв. 
Разходите за спортни клубове  са 23 958 лв., по Решение за бюджета и 

сключени договори се финансират 9 спортни клубове  регистрирани като 
юридически лица с нестопанска цел. 

„Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш ползва през лятото 
открития плувен басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”, за 
нуждите на спортния клуб и за провеждане на тренировки по плуване. 

Мярка 3. Създаване на туристически информационни центрове 
Мярката е изпълнена. Туристическият информационен център се намира в 

сградата на историческия музей. 
Мярка 4. Разработване на регионални стратегии за развитие на 

туризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, туристически 
пакети 
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В сътрудничество с Бизнес - център за подпомагане на малки и средни 
предприятия и Enterprise Europe Network  сме включени активно за по-ефективна 
маркетингова стратегия на Придунавския регион в България. Подготвен е от тях 
луксозен туристически каталог и интернет сайт обхващащ Трансграничния регион 
България – Румъния, като каталога е предназначен за големи международни 
изложения и туристически борси, а интернет сайта ще бъде достъпен на четири 
езика – български, английски, немски и румънски.  

С Програмата за развитие на туризма в община Полски Тръмбеш са 
определени два туристически маршрута свързани с архитектурните и исторически 
характеристики на общината. Първи туристически маршрут: гр.П.Тръмбеш-
с.Каранци-с.Орловец-с.Каранци-гр.П.Тръмбеш. Втори туристически маршрут: 
гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Иванча-с.Обединение-с.Иванча-с.Климентово-
гр.Полски Тръмбеш. 

С изпълнение през 2008 г. на проект: „Полски Тръмбеш и Кумпана – 
партньори за устойчиво местно и трансгранично икономическо развитие” по 
Програма ФАР проект „Устойчиво развитие и запазване на биологичното 
разнообразие”, BG 2005/017-455.01.02 с договор № BG2005/017-455.01.02.01.05 са 
определени следните туристически маршрути: 

1.Полски Тръмбеш, България – Кумпана, Румъния – 325 км 
- Полски Тръмбеш  - Силистра- ГКПП- Адамклиси – Кумпана, Румъния. 
По пътя посещение на манастира Дервент близо до с. Остров  на река Дунав, 

посещение на монумента на Траян в Адамклиси. 
 2. Кумпана, Румъния – Полски Тръмбеш, България – 325 км 

- Кумпана – Адамклиси – ГКПП – Силистра – Полски Тръмбеш 
По пътя посещение на архитектурно – археологичния резерват “Дуросторум 
– Дръстър- Силистра., неолитно селище Ада кузу при с. Орловец и 

 Общински исторически музей в Полски Тръмбеш. 
Мярка 5. Подготовка и разпространение на информационни и 

рекламни материали за региона и неговите туристически продукти, участие в 
регионални, национални и международни туристически панаири 

Народно читалище  "Мита Стойчева 1900"- с. Обединение спечели проект  
„Седми национален Събор-надпяване "Авлига пее"- изработване на брошури, 
плакати, дипломи, компактдискове, отличия - медали на стойност  2 000 лв. и  2 000 
лв съфинансиране от общината. Проектът е към Министерството на културата в 
конкурсната сесия в подкрепа на проекти, свързани с развитие на любителското 
творчество – 2011г. 

Изработена и разпространена е пътна карта на България с план – указател на 
Полски Тръмбеш. В нея има рекламни карета на част от фирмите в П. Тръмбеш. 

 
 Мярка 6. Организиране на фестивали, събития на открито, спортни 

състезания, фолклорни прояви, представяне на местни/национални 
традиции. 
  С Решение № 692/17.02.2011 г. Общинския съвет утвърждава календара за по-
крупните културни прояви през 2011г. в община П. Тръмбеш с разпределените суми 
по мероприятия. 
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 Изпълнение на дейностите по културен календар и културни мероприятия на 
читалищата в размер на 45 931 лв., в т.ч. капиталови разходи – 8 931 лв. за 
изграждане на паметник в с. Каранци. За културния календар са изразходвани 30 000 
лв. 
 

 Като по-важните събития на територията са: 
1. Програма “Зимни празници “КРАЙ ОГНИЩЕТО” януари-февруари,  и 

ноември,декември – организатори  Община-Полски Тръмбеш, читалищата, 
училищата и клубовете на пенсионера от общината. Програмата включва 
празнуването на традиционните български празници и тези на етносите от 
Националния обреден календар по специфичния за региона начин. 

 
2. Програма “ПРОЛЕТ КРАЙ ЯНТРА” – март – юни , организатори – Община 

Полски Тръмбеш, читалищата,училищата и клубовете на пенсионера от общината. 
Обхваща българските и на  етносите фолклорни традиции, свързани с пролетните 
обичаи. 

 
3.НАЦИОНАЛЕН СЪБОР-НАДПЯВАНЕ “АВЛИГА ПЕЕ” –май месец, 

организатори -  Община-Полски Тръмбеш, Кметство – с.Обединение, НЧ 
“Просвета”- с.Обединение. През 2011 г. се проведе за седми път. 

 
4.Седмица на културата, посветена на Празника на град Полски 

Тръмбеш – “Рождество Богородично” – септември, организатор - Община-
Полски Тръмбеш, НЧ “Отец Паисий” – Полски Тръмбеш.  

5.Всяко селище отбелязва общоселищния си празник по специфичен начин, 
съобразно религиозните и народни традиции.  

През последните години в дните, предшестващи празника, се провеждат 
разнообразни културни инициативи: концерти, землячески срещи, срещи на родове, 
площадни увеселения. 

През годината от Министерството на финансите са отпуснати допълнителни 
средства за художествена самодейност в размер на 6 250 лв. 

Фолклорна формация "Полянци" при НЧ "Отец Паисий” - гр. Полски 
Тръмбеш участва в Международен фолклорен фестивал" Македонско хоро", което 
се проведе в гр. Охрид от 25.06.2011г. до 29.06.2011 г.  

Рокерски събор в Полски Тръмбеш – юли 2011 г. Мотористи от цялата 
страна се събраха на мотосреща на открития плувен  басейн в Полски Тръмбеш. 
Участниците са обединени от идеята "Да намалим скростта на пътя". 

Мото - рок фестът в Полски Тръмбеш започна с шествие под мотото "Да 
намалим скростта на пътя", което тръгна на 28 юли от 15.00 часа от Община Велико 
Търново. Организаторите от мотоклуб "Лястовица 33 – България” съвместно с 
Областната дирекция на МВР целят да привлекат общественото внимание към 
произшествията на пътя.Съборът продължи четири дни, в които имаше различни 
забавления – огнено шоу, надсвирване с гайди, водни игри, атрактивно каране на 
мотор и награди. Музикалната атмосфера на рокерската сбирка бе подсигурена от 
групите "Claymore”, "Черноризец”, "Елениум”, "J-Rock”, "Rampart” и др. 
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Цел 1.5. Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и 
подобряване на социалния статус на населението. 

Мярка 1. Повишаване на образователно–квалификационното равнище 
на населението 

Програми за времена заетост:  Изразходвани са 133 681 лв., от които 129 196 
лв за държавна издръжка, местна издръжка – 3 309 лв.и дофинансиране с местни 
средства -1 176 лв.  по програми за 2011 г. са били заети 131 броя лица. 

По различните програми обхвата е следния: 
• „От социални помощи към осигуряване на заетост” -  24 броя лица, 

 освен тях от 01 януари  до 31 март - 24 бр аварийни и от м. октомври до 31 
декември – 23 бр. аварийни; 

• Старт на кариерата – 1 лице; 
• Регионална програма за заетост – 6 лица; 
• Нова възможност за заетост – 6 лица.; 
• НП “ЗОХТУ”  - 3 л.; 
• НП “Помощ за пенсиониране” – 2 лица. 

На 10.06.2011 г. Община Полски Тръмбеш  подписа   договор за 
безвъзмездна финансова помощ ESF-1103-04-12-D0003 по Оперативна програма 
“Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ: BG051PO001-1.1.03 „Развитие”, по проект “Нов избор – 
развитие и реализация” с Договарящ орган Агенция по заетостта, включващ 
обучение на  безработни  лица от рискови групи. На 18.08.2011г. завърши  първи 
етап от реализирането на договора за безвъзмездна финансова помощ. На всички 
курсисти  бяха раздадени удостоверения за професионална квалификация за 
успешно положен изпит  в две специалности: 

• Професия-Помощник в строителството, специалност-Основни и 
довършителни работи – 12 лица; 

• Професия-Помощник пътен строител, специалност-Пътища,магистрали и 
съоръжения към тях – 24 лица. 
Вторият етап от изпълнението на договора от 01.09.2011г. завършилите 

обучение  30 броя квалифицирани лица са назначени за срок от 9 месеца. Те  ще 
извършват ремонт на общински сгради и поддръжка на общински пътища. 

Мерки по Закона за насърчаване на заетостта: 
• По чл. 52 ал. 1 – 3 лица за хора с увреждания 
• По чл. 52 ал. 2 -  1 лице за хора с увреждания 
• По чл. 36 – 1 лице за хора с увреждания 

Мярка 4. Въвеждане на модерни информационни и комуникационни 
технологии и средства в училищата 

Мярката е изпълнена. В училищата са въведени информационни и 
комуникационни технологии и средства, достъпни за всички ученици и учители. 

Мярка 5. Подобряване качеството на грижите в специализираните 
институции за деца и възрастни 

През 2011 г. продължава дейността си “Център за обществена подкрепа” , Полски 
Тръмбеш. Предоставяните услуги се ползват от децата и техните родители от цялата 
община.  
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Целта е семействата да изградят умения за търсене на специализирана помощ, 
преодоляване на негативната обществена нагласа към семействата в неравностойно 
положение, превенция на отпадането на децата от училище, работа с деца с 
противообществени прояви. 

За изграждане на котелна  инсталация в Центъра за обществена подкрепа са 
изразходвани 74 581 лв. от капиталовите разходи - Проект "Преустройство на 
котелна и отоплителна инсталацация в сградата на ЦОП гр. Полски Тръмбеш-І 
етаж".  

Дом за деца , с. Страхилово – за текущ ремонт са изразходвани  - 4 456 лв 
капиталови разходи. 

 

През 2010 г. стартира проект „Алтернативи” по Оперативна програма 
„Развитие на    човешките ресурси”, договор № BG09-0407-1/05.11.2010 г. с 
Агенцията за  социално подпомагане гр.София. Продължителността на проекта 17 
месеца. Проектът се осъществява и през 2011 г. Наименование на проекта „Подкрепа 
за достоен живот”. Назначаване на лични асистенти за обслужване на хора с 
увреждания. Да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда 
чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в 
национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен 
асистент”. През 2011 г. в община Полски Тръмбеш са включени 27 потребителя, 
които ползват услугата. Сключени са трудови договори с 27 лични асистенти 

 

На  03.01.2011  година  Община  Полски  Тръмбеш  започна  изпълнението  
на проект: “Център за социална рехабилитация и интеграция за пълнолетни лица” по 
договор  BG051PO001-5.2.06-0022-C-0001  с  Договарящ  орган  Агенция  за  
социално подпомагане, схема за безвъзмездна финансова  помощ BG051PO001-
5.2.06 “Социални услуги за социално включване”. Срокът за изпълнение на проекта 
е 14 месеца, като през 10 от тях ще се предоставят комплекса от социални услуги, 
предвидени в проекта.Стойност на проекта 166 668,61 лева. 

 

За периода от 01.04.2011 г. до 31.01.2012 г. потребители на социалната услуга 
в рамките на проекта са 53 лица в пенсионна възраст от гр. Полски Тръмбеш. През 
тези месеци в Центъра се предоставят социални, юридически, психологически и 
медицински услуги, организирани са занимания по арттерапия и трудотерапия.  
Съгласно предвиденото в проекта  потребителите  на  социалната  услуга  посетиха  
различни  културни  и исторически  забележителности  в  България.  Отпразнуваха  
рождени  и  имени  дни, различни традиционни и християнски празници. 
Потребителите на социалната услуга отпразнуваха настъпването на Коледните 
празници и идването на новата 2012 година. В рамките на проекта беше 
организирана изложба на изделията изработени в часовете по арттерапия и 
трудотерапия,  чрез която потребителите на социалната услуга имаха възможност  да  
покажат  своите  знания  и  умения 

 

Oбщина  Полски Тръмбеш участва в качеството си на партньор на 
Агенция за социално подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „И аз 
имам семейство” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ „Приеми ме”, бюджетна линия BG051РО001-5.2.11, с двама социални 
работници, предоставящи услугата „Приемна грижа” в община Полски Тръмбеш.  
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Продължителност на проекта 26 месеца. Двама социални работници трябва да 
работят най-малко с 4 (четири) приемни семейства, които са преминали всички 
дейности от проучване до утвърждаване и в тях има настанени деца. Да предоставя 
подкрепящи услуги (обучения, групи за самопомощ, семейно консултиране и 
семейна конференция) на приемните семейства и на семейства на близки и 
роднини, в които са настанени деца по време на проекта. Целта е да се подкрепи 
процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив 
модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в 
специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне 

 

Приета е Общинска програма за закрила на детето в Община Полски 
Тръмбеш за 2011г с решение № 712 от 31.03.2011 г. на Общински съвет. 

 

Приета е Стратегия за развитие на социалните услуги на Община Полски 
Тръмбеш (2011 – 2015 г.) и план за действие за 2011 г. към общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.) с решение № 733/28.04.2011 г. 

Приет е годишен план за развитие на социалните услуги за 2012 г. към 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.) с решение 
№ 768/30.06.2011 г. 

Мярка 6. Повишаване трудовата заетост на малцинствените групи в 
Общината чрез реализиране на проекти за приобщаване. 
 Реализацията на Националната програма от социални помощи към 
осигуряване на заетост към МТСП, като цяло, очертава пряка зависимост между 
броя лица, с осигурена  заетост и социалното подпомагане на техните семейства, с 
тенденция към намаляване на случаите на отпуснати месечни помощи за 
безработни в трудоспособна възраст.  

Част от безработните за 2011 г., които се наемат по програмата са именно от 
малцинствени групи.  

Мярка 9. Организиране на събития, свързани със съхранението на 
религията, езика, традициите, занаятите и културното наследство на 
малцинствените групи 

В населените места по инициатива на читалищата редовно се провеждат 
мероприятия, свързани със съхранението на традициите и културното наследство на 
малцинствените групи и запознаване с културните традиции и обичаи на 
различните етноси. 

 

Цел 1. 6.: Развитие на младеж ките дейности 
 

Мярка 2. Участие на младежи от Общината в семинари, обучителни 
визити, тренинги в България и чужбина; 

По проект „Коменски” при СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш са 
изразходвани 15 514 лв. 
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Приоритет 2. 
Опазване и възстановяване на околната среда с цел подобряване на 

привлекателността и качеството на ж ивот в населените места от 
Общината  

 

Цел 2.1. Въвеж дане на екологосъобразно управление на отпадъците 
/ТБО, строителни, производствени и опасни отпадъци/ 

 

Мярка 1. Повишаване на ефективността на системата за управление на 
отпадъците 
 Фирмата «Заубермахер-България” ЕООД извършва дейностите по 
сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депа за битови отпадъци и 
поддържане на чистотата на териториите за обществено ползване.  

За 2011 г. са депонирани 8476 тона отпадъци, от тях 7726 са битови.  
За сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо, подържане 

чистотата на населените места изпълнение на разходите е 355 587 лв., от тях 
капиталови разходи – 3 600 лв. 

Мярка 4. Поетапно ликвидиране съществуващите сметища и участие в 
изграждането на регионално депо за ТБО  

Изграждане на сондажни кладенци за мониторинг на депо за ТБО 
П.Тръмбеш - 3 600,00 лв 
 Приета е Актуализирана програма за управление на дейностите по 
управление на отпадъците на Община Полски Тръмбеш за периода 2010-2014 г. - 
Приета с Решение № 703/31.03.2011г. на Общински съвет Полски Тръмбеш. 

Община Полски Тръмбеш кандидатства като партньор на Общините Борово, 
Бяла, Две Могили, Ценово, Полски Тъмбеш, Опака и „РЕГИОНАЛНО 
СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ЯНТРА-ЛОМ 2008”  с 
проектно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово/Бяла” по процедура за директно предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по приоритетна ос 2 „Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за третиране на отпадъци” на оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.” с референтен номер: BG161PO005/10/2.10/07/22 .  

Община Полски Тръмбеш ще осигури собствен финансов принос по 
проектното предложение в размер до 262 820,5808 лв. от такса битови отпадъци за 
времето на  изпълнение на проекта и собствени средства от общински бюджети 
през следните години: 2012, 2013, 2014 г. 

Мярка 5. Въвеждане на нови технологии за управление на отпадъците 
През 2011 г. са провеждани работни срещи и обсъждани варианти и 

възможности за въвеждане на разделното събиране на отпадъци. Като първа задача 
на общината предстои изработката на брошура и информиране на населението за 
предстоящото изграждане на регионалното депо и необходимостта от въвеждане на 
разделно събиране на ТБО.  

В следващите години трябва да се работи в посока за въвеждане на разделно 
събиране на отпадъците, информиране на населението в общината.   
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Цел 2.2. Съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с 
природната биогеографска характеристика на района и подобряване 
състоянието на флората и фауната . 

Мярка 1.Развитие и поддържане на системата за озеленяване.  
Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от 

специализираното общинско предприятие за град Полски Тръмбеш, а по селата -  
кметовете на кметствата. Ежегодно се извършва въз основа на технологични 
нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, повторяемостта и обема 
на работите на съответните структурни елементи. 

Изпълнение 28 382 лв. за общ. дейност, материали и горива за почистване на 
зелените площи, в т.ч. капиталови разходи – 2 036 лв. 

Към Министерството на околната среда и водите, по ПУДООС бе открита 
кампания „Чиста околна среда”  , за кандидастване и изпълнение на малки проекти. 
Участваха следните организации: 

• Сдружение с нестопанска цел  „Център за устойчиво развитие”, 
гр.П.Тръмбеш с проект: „Децата от Полски Тръмбеш обичат природата и я 
опазват” –одобрен, реализиран – обща стойност 2937,00 лв.; основни 
дейности: ръчно почистване на замърсени терени, натоварване и превоз на 
отпадъците, закупуване на храсти и засаждане, изработване на табела, 
закупуване и монтиране на мини футболна врата, въртележка цвете, маса с 
пейки, кошчета, боядисване на съществуващи съоръжения. 

• Читалище "Възпитател - 1915" - с.Орловец - проект  "Децата - нашето 
бъдеще" – неодобрен 
Кметство с. Орловец - проект „Екологично чиста изворна вода - източник на 
здраве и дълголетие” – одобрен , изпълнен - обща стойност 9676,51 лв., 
основни дейности: почистване, закупуване на беседки, възстановяване две 
чешми - ремонт на бетонните корита, полагане на водоотвеждащи тръби. 

• Кметство с. Масларево - проект „Почистване на замърсени площи, 
озеленяване и облагородяване на почистените терени на и около стадиона на 
с. Масларево” – неодобрен 

• Кметство с. Раданово - проек „Обичам природата и спорта” – неодобрен 
• Кметство с. Вързулица - проект „Почистване на замърсени с отпадъци площи 

и облагородяване чрез възстановяване и озеленяване на територията та 
кметство с. Вързулица” – неодобрен 

• Кметство с. Павел - проект „Почистване на парковите пространства в с.Павел 
и възстановяване на зони за отдих” – неодобрен 

• НУ "Христо Ботев" - с. Орловец , проект "Природа и здраве - ръка за ръка" – 
неодобрен 

• Кметство с. Страхилово - проект „Обичам природата и аз участвам” – 
неодобрен 

• Кметство Полски Сеновец - проект „Облагородяване на замърсени площи 
чрез почистване, възстановяване и озеленяване на територията около дере на 
с. Полски Сеновец – неодобрен 

• НЧ „Просвета 1898”, с. Страхилово - проект „Обичам природата и аз 
участвам” – неодобрен 
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• ОУ ”Св. св. Кирил и Методий”, с. Страхилово, проект „Обичам природата и 
аз участвам”- неодобрен 
Мярка 2. Закупуване на подходящо оборудване-оборудване за сеч и 

извозна техника 
Всяка година се провежда търг с явно наддаване и се сключва договор със 

спечелилата фирма за сеч за добиване на определени количества дървесина от 
горски фонд собственост на Община Полски Тръмбеш от Лесосечния фонд. 

Фирмата разполага с подходящо оборудване – оборудване за сеч и извозна 
техника. 

Мярка 3. Опазване, развитие и рационално използване на горските 
ресурси 

През месец юни е проведен публичен търг с явно наддаване за продажба на 
стояща дървесина на корен от горски фонд, собственост на Община Полски 
Тръмбеш от Лесосечния фонд за 2011 г. в землището на село Куцина – за общо 
количество стояща дървесна маса: 2015 куб.м.; в землището на село Раданово - за 
общо количество стояща дървесна маса: 911 м3.; в землището на село Куцина - за 
общо количество стояща дървесна маса: 1011 м3. Дървесен вид – цер, сребролиста 
липа, др. издънки. 

До участие в търга се допускат само търговци, регистрирани в публичния 
регистър на Държавната агенция по горите. 

Мярка 7. Опазване на редките породи и растителни видове 
Части от територията на общината попадат в Натура 2000 – защитени зони 

по Директива за местообитания: 
Беленска гора  - защитена зона  BG0000231, засяга част от територията на с. 

Орловец и Каранци 
Обща територия на зоната: 7312.21 ха 
Вносител: Зелени Балкани 
Внесена в МОСВ документация по чл.8 ал.1 на ЗБР: МОСВ/Вх.№ 48-00-642, 

София, 26.09.2006г. Одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие: 
21.11.2006 г. Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г.  
Одобреният от Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г. 
Документацията внесена в Европейската Комисия: март 2007 . Зоната одобрена от 
ЕК.  

Студена река – защитена зона BG0000233, засяга част от територията на 
селата Павел и Вързулица  

Обща територия на зоната: 5299.36 ха 
Вносител: Зелени Балкани 
Внесена в МОСВ документация по чл.8 ал.1 на ЗБР: МОСВ/Вх.№ 48-00-642, 

София, 26.09.2006г. Одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие: 
21.11.2006 г. Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г.  
Одобреният от Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.  
Документацията внесена в Европейската Комисия: март 2007. Зоната одобрена от 
ЕК 

Река Янтра – защитена зона BG0000610, засяга част от територията на 
Куцина, Петко Каравелово, Раданово, Полски Тръмбеш и Каранци. 

Обща територия на зоната: 13900.41 ха  
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Вносител: Зелени Балкани, СДП Балкани, ИУЦЕ 
Внесена в МОСВ документация по чл.8 ал.1 на ЗБР: МОСВ/Вх.№ 48-00-642, 

София, 26.09.2006г. Одобрена от Националния съвет по биологично разнообразие: 
21.11.2006 г. Одобрена с решение на Министерски съвет: № 122 от 02 март 2007 г.  
Одобреният от Министерски съвет списък публикуван в ДВ брой 21 от 09.03.2007 г.  
Документацията внесена в Европейската Комисия: март 2007. Зоната одобрена от 
ЕК. 

Цел 2.3. Опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания и 
създаване условия за възстановяването им за подобряване качеството на 
околната среда 

Мярка 2. Провеждане на образователни кампании сред населението за 
повишаване на екологичната култура относно опазване на въздуха, водите и 
почвите от замърсявания 

Ежегодно в училищата се провеждат  образователни кампании сред 
учениците по проблемите на опазване на околната среда. 

Отдадените за ползване общински земи, пасища и мери е  за  производство  
на  растителна продукция  и  паша  на  добитък  по  начин,  неувреждащ  почвеното  
плодородие  и  здравето. Ползвателите са задължени да  спазват определени мерки 
за опазване, поддържане и подобряване на нивите, мерите и пасищата и поемат 
задължения да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. 

Мярка 3. Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени 
терени 

През 2011 г. няма ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени 
на територията на общината. Не се е налагало изграждането на брегоукрепителни и 
укрепителни съоръжения по свлачища и пресушаване на заблатени терени. 
 

Цел 2.4.: Рационално използване на ресурсите от минерални термални 
води за лечение и рехабилитация. 

Мярка 1. Възстановяване и развитие  на минералната баня в 
с.Обединение 

В изпълнение на сключения между Община Полски Тръмбеш и “СОТ – 
сигнално охранителна техника” ЕООД гр.София, за обект „Минерална баня и 
компресорна станция” с.Обединение през изтеклата 2011г. продължи работата по 
възстановяване на сградата, с цел превръщането и в модерен балнеолечебен център 
у нас – проектиране, озеленяване, строително – ремонтни работи и т.н.  

Мярка 2. Възстановяване на лятна къпалня с минерална вода в 
гр.Полски Тръмбеш 
 Възстановена е през 2006-2007 г. Тя е сезонно функционираща – от май до 
септември. Предлагат се лечебни процедури за посетителите. Ежегодно се 
поддържа и се извършват ремонтни дейности.  
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Приоритет 3. 
Обновяване и доизграж дане на техническата и социална 

инфраструктура, отговаряща на съвременните европейски 
стандарти 

 
Цел 3.1.: Усъвършенстване на транспортната инфраструктура   
Мярка 1. Доизграждане и рехабилитация на общинската пътна мрежа 
Основен ремонт на общински път ІV-40957 Полски Тръмбеш-с.Раданово -  

41 270.00 лв. 
Основен ремонт на общински път VTR-1235/III-504/- Ст.Стамболово - 

Полски Сеновец/І-5/- 30 027,00 лв 
Ремонт на общински път VTR-1292- Стрелец - Петко Каравелово/І-5-VTR-

1232/ - 11 000,00 лв  
  Мярка 2. Рехабилитация на пътната мрежа от І и ІІІ клас на 

територията на общината осигуряваща достъп до международни 
транспортни коридори за осъществяване на трансгранично сътрудничество 

Пътната мрежа от ІІІ клас се поддържа от “Областно пътно управление”,  В. 
Търново.  

Първокласният път І–5(Е-85), Русе – Велико Търново минава през 
територията на общината, е международен транспортен коридор – МТК № 9 и се 
явява централна транспортна ос между северна и южна България и пренася 
международни потоци по направление север – юг.  

  Другият първокласен път І-3, Бяла – Плевен, също минава през територията 
на общината и е в направление изток – запад. 

Пътната мрежа от I клас се поддържа от Изпълнителна агенция „Пътна 
инфраструктура”. 

Мярка 3. Възстановяване и поддържане на уличната пътна мрежа в 
населените места от Общината 

Основен ремонт улична мрежа с.Куцина – изразходвани 22 600,00 лв. 
Основен ремонт улична мрежа, с. Орловец – изразходвани 16 000 лв. 
“Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 

2010/2011 г“. Изразходени средства в размер на 60 000 лв. за: 
• Улична мрежа в населените места на общината – Дължина на улична мрежа -  

общо 303 км. 
• Републиканската пътна мрежа в рамките на гр. Полски Тръмбеш, а именно: 

Път ІІІ-407 /с.Стражица-гр. П.Тръмбеш-с.Страхилово-с.Павел/ в участъка от 
км. 62+750 до км. 64+800 с дължина 2,05 км. 

Път ІІІ-502 /гр.П.Тръмбеш-с.Климентово-с.Обединение/ в участъка от 
км.0+000 до км. 2+400 с дължина 2,40 км. 

• Общинска пътна мрежа на територията на община Полски Тръмбеш: 
Път VTR 1232 /ІІІ-502/ гр. Полски Тръмбеш-с.Раданово /І-5/ с дължина 4,0 

км; 
Път VTR 1234 /ІІІ-502, Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча /ІІІ-504/ с 

дължина 5,2 км; 
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Път VTR 1235 /ІІІ-504/Стефан Стамболово-Полски Сеновец /І-5/ + 
участъка”Варианта” /1,2км/ с обща дължина 9,8 км; 

Път VTR 1292 /с.Стрелец -с.Петко Каравелово /І-5/ VTR 1232 /в участъка от 
път І-5 до ОК 188 с дължина 1,3 км 
            Община Полски Тръмбеш приключи успешно два от трите проекта, по 
сключени договори с Държавен фонд земеделие по ПРСР: 

• Проект : „Реконструкця и изграждане на част от уличната мрежа –ул. 
“Ал. Стамболийски, ул.”Руен”, ул.”Оборище”, ул.”Чая”, ул.”Средна гора”,ул. 
“Бели бряг”  в град Полски Тръмбеш”. Изразходвани средства финансирани от 
ПРСР по  проекта 779 787,80 лв без ДДС; 935 745,36 лв с ДДС и собствени средства 
изразходвани за авторски надзор 6 000 лв без ДДС, информационни табели- 300 
лв. 

• Проект: “Реконструкция на част от водопроводната мрежа, включваща 
подобряване на улични настилки в населените места в община Полски Тръмбеш”. 
Изразходвани средства финансирани от ПРСР по проекта 1 443 583,90 лв без ДДС; 
1 732 300,68 с ДДС и собствени средства за авторски надзори 12 500 лв без ДДС, 
информационни табели 500 лв. 

• Проект: „Благоустрояване -  изграждане на улични настилки на улици в 
с. Петко Каравелово, Община Полски Тръмбеш”. Проектът е одобрен. Сключен е 
договор  и анекси към договора с Държавен фонд «Земеделие». Стойност на 
проекта 1 342 331 лв. 

Преди да започне изпълнението на проекта трябваше да бъде изпълнен 
проект  по ПУДООС за изграждане на канализация на с. Петко Каравелово. Поради 
факта, че ПУДООС не финансира проекта, поради липса на финансови средства,  
неможа да се реализира и проекта за изграждане на уличните настилки към ДФЗ. 

 

Цел 3.2. Развитие на комуникационната инфраструктура 
Мярка 1. Подобряване на качеството на телефонните услуги чрез 

преминаване към цифрови АТЦ 
Мярката е изпълнена. 
Мярка 3. Повишаване на достъпа и развитие на информационните и 

комуникационни технологии при обслужване на населението 
От сайта на общината гражданите могат да се информират за предстоящи 

дейности, информация за плащане на местни данъци и такси, конкурси, търгове, 
обществени поръчки, решенията на Общинския съвет, характеристика на 
общината, услуги предлагани от информационния център и т.н. 

 

Цел 3.3. Развитие на В и К – инфраструктура 
 Мярка 1. Осигуряване на достатъчни количества питейна вода за 
всички населени места в това число и чрез собствени водоизточници 

Всички населени места са осигурени с питейна вода. Част от населените места 
ползват собствени водоизточници за водоснабдяване на населението. 

Мярка.2. Строителство /реконструкция/ модернизация на 
пречиствателни станции за отпадни води 

Започна подготовката на проект „Реконструкция на водопроводна и 
канализационна мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на 
гр. Полски Тръмбеш”, с който Община Полски Тръмбеш има намерение да 
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кандидатства през 2012 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по 
Процедура № BG161PO005/10/11/1.12/02/25 "Подобряване и развитие на 
инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации между 2000 и  10 000 
е.ж." по приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 
питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с 
под 2000 екв. ж., попадащи в градски агломерационни ареали” на оперативна 
програма „Околна среда 2007-2013 г.”. 

Мярка 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на 
канализационни системи и съоръжения 
 В подготовката на проект „Реконструкция на водопроводна и канализационна 
мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Полски 
Тръмбеш” е включено доизграждане и рехабилитация на канализационната мрежа 
на град Полски Тръмбеш. 

Мярка 4. Реконструкция и обновяване на амортизираната 
разпределителна мрежа с цел намаляване на загубите на питейна вода 

Водопроводната мрежа се поддържа от  ВиК “Йовковци” и всяка година се 
правят текущи ремонти и подмяна на тръбопроводи 

В подготовката на проект „Реконструкция на водопроводна и канализационна 
мрежа и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на гр. Полски 
Тръмбеш” е включено доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа на 
град Полски Тръмбеш. 

 

Цел 3.4. Развитие на енергийната система и внедряване на 
енергоспестяващи технологии 

Мярка 1. Възстановяване и модернизация на уличното осветление 
Мярката е изпълнена. Ежегодно се закупуват ел. материали за уличното 

осветление с цел подмяна и поддържане. Тази година са изразходвани 20 208 лв  от 
капиталовите разходи. 

Мярка 2. Внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии 
Кандидаствано е с три проекта към Националния доверителен екофонд по 

Национална схема за зелени инвестиции: 
• „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в СОУ „Цанко Церковски”, 

гр. Полски Тръмбеш”. Проектът е на стойност 495 584.06 лв, от тях 15% 
съфинансиране /74 337.61 лв/ – одобрен, предстои финансиране; 

• „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ЦДГ „Детски свят”, гр. 
Полски Тръмбеш”. Проектът е на стойност .113 932.41 лв, от тях 15 % 
съфинансиране / 17 089.86 лв/ – одобрен , предстои финансиране; 

• „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ „Васил Левски”, с. 
Петко Каравелово”. Проектът е на стойност 189 776.55 лв, от тях 15 % 
съфинансиране /28 466.48 лв/  - предстои разглеждане от комисията и 
класиране. 
 

Мярка 3. Насърчаване развитието и използването на технологии за 
производство и потребление на енергия, произведена от възобновяеми 
енергийни източници и алтернативни енергийни източници 

Въведена в експлоатация 1 брой фотоволтаична електроцентрала в с. Полски 
Сеновец. 
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Допуснати до изработване на ПУП за изграждане на малка електроцентрала с 
фотоволтаични модули в с. Полски Сеновец – 3 броя и в с. Страхилово – 2 броя. 

Мярка 4. Насърчаване развитието и използването на технологии за 
производство и потребление на биогорива и други възобновяеми горива в 
транспорта 

Изграден цех за производство на биодизел в с. Куцина 
Предстои изграждането на метанстанция в с. Полски Сеновец през 2012 г. 
  

Цел 3.5.: Оптимизиране и ефективно използване на социалната 
инфраструктура 

Мярка 1. Опазване и подобряване на материалната база в сферата на 
здравеопазването, образованието и културата 

Отремонтиран е вторият етаж на Общинския музей за зали за експозиции. 
Капиталовите  разходи са 23 000 лв. за основен ремонт „Художествена 

галерия”. 
 

От капиталовите разходи на общината са изразходвани – 8 931 лв. за 
изграждане на паметник в с. Каранци. 

Сдружение „Театрална формация Бис-Бард” извършва в момента ремонт на 
училищна сграда в с. Масларево за създаване на „Училище по изкуства и занаяти за 
социално слаби деца”. 

Мярка 2.Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради с местно 
историческо, културно, социално  и религиозно значение 

Основен ремонт Кметство с.Иванча – изразходвани капиталови средства  
9 182,00 лв; 

Основен ремонт Кметство с.Полски Сеновец – изразходвани капиталови 
средства 12 680,00 лв; 

Изразходвани са 10 416 лв капиталови разходи за изработка на 
инвестиционен проект за изграждане на котелно и отоплителна инсталация при 
СБАЛ „Методи Миновски” , Полски Тръмбеш; 

Проектиране и изграждане на котелно и отоплителна инсталация в Център за 
обществена подкрепа – 73 420 лв. 

Основен ремонт по проект Център за социална рехабилитация и интеграция 
на пълнолетни лица – 12 000 лв. 
 

Цел 3.6. :Благоустрояване на селища 
Мярка 1. Изграждане и поддържане на обществени терени 

 В дейността по НП “ОСПОЗ” за 2011 г. за населените места в общината са 
предвидени: Освежаване детски площадки, паркове и други обществени терени; 
почистване на дерета; поддръжка на обществени общински сгради и прилежащите 
им терени общинска собственост - читалища, градска библиотека, общински музей, 
кметства, детски градини;  текуща поддръжка и почистване на улици, пътища и 
други обществени терени; зимна поддръжка на обществени терени. 

Мярка 4. Изграждане на нови и поддържане на съществуващите детски 
и спортни площадки 

Към Министерството на околната среда и водите, по ПУДООС бе открита 
кампания „Чиста околна среда”  , за кандидастване и изпълнение на малки проекти. 
Участваха следните организации: 
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Сдружение с нестопанска цел  „Център за устойчиво развитие”, 
гр.П.Тръмбеш с проект: „Децата от Полски Тръмбеш обичат природата и я 
опазват” –одобрен, реализиран – обща стойност 2937,00 лв, към Министерството на 
околната среда и водите, по ПУДООС , кампания „Чиста околна среда”  - основни 
дейности: ръчно почистване на замърсени терени, закупуване и монтиране на мини 
футболни врати, въртележка цвете, маса с пейки, кошчета, боядисване на 
съществуващи съоръжения. 

Спортни площадки по училища и детски градини – ежегодно се поддържат  и 
отремонтирват уредите. 
 
 

Приоритет 4: 
Укрепване на административния капацитет на Общината  

 
Мярка 1. Изграждане на мрежа за извършване на административни 

услуги по електронен път  в кметствата и кметските наместничества към 
административния център. 

През месец август - септември е сертифицирана специализираната 
информационна система за обмен на електронни документи по проект 
„Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в 
Община Полски Тръмбеш” по Договор № А-09-31-9С/12.06.2009 г. 

Мярка 2. Създаване и обучение на специализирано звено за ефективно 
усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС 

Мярката е изпълнена. Създаденият отдел „РП и ХД” продължава       работата    
си    по   координирането,  подготовката, разработването и представянето на  
проекти, с които Общината   кандидатства за получаване на безвъзмездна 
финансова помощ. 

Мярка 3. Създаване на партньорства между населените места в 
общината и други градове от Европа, Азия и Америка 

Сключен е договор за дарение между Фондация „Флориан” Великобритания 
и Община Полски Тръмбеш  на ДМА - противопожарен автомобил с прилежащо 
към него оборудване с воля на дарителя: за изпълнение на дейностите при РУПБС 
гр. Полски Тръмбеш. Автомобилът е доставен през 2011 г. 

Мярка 4. Участие в общи проекти с други общини и региони от други 
европейски държави 
  Община Полски Тръмбеш е побратимена с Община Сант'Елпидио а Маре, 
Република Италия,  във връзка с проект MOVIE ”Music Тоurism Volunteering In 
Europe” по програма  „Европа за гражданите“ мярка 1 ”Побратимяване на градове”, 
Дейност 1 ''Активни граждани за Европа''. 
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В. Действия,  предприети  от  компетентните  органи  с  цел 
осигуряване  на ефективност и ефикасност при 
изпълнението на общинския план за развитие 

 Общоприета  практика  е  винаги  да  се  отделя  максималното  от  
общинския  бюджет  за  подобряване условията на живот на гражданите живеещи на 
територията.  

В последните години  финансиране  за  различните  видове  дейности  от 
общината, читалищата, образователните институции и частния сектор се  търси  
предимно,  чрез  проекти към  Оперативните  програми  на  Европейския  съюз  и  
други  донорски  програми. 

 По-специално  през  последната  година за общината това  се  наложи  като  
основен  източник  поради съкращаване на бюджетните средства.  

Като основна пречка пред ефективно изпълнение на  Общинския  план  за  
развитие  може  да  се  отбележи  липсата  на средства  и  амортизацията  на  
инфраструктурата  на  територията  на  общината, подобряване  състоянието  на  
която  пък  от  друга  страна  изисква  значителен  обем средства. Също така 
икономическата криза, която постави частния сектор в трудно положение – свиване 
на пазари, намаляване на финансовите ресурси, закриване на микропредприятия и 
т.н. 

Бихме могли да  споменем за мерките за осигуряване на информация и 
публичност - през  2011г. - продължава  издаването  на  притурка към  вестник 
„Борба”,  в  който  се  отразяват  част от житейския бит на населението, постигнати 
успехи и реализирани проекти.  Част от информацията  може  да  бъде  намерена  и  
на  интернет  страницата  на  общината. Специално  изискване  към  проектите  
спечелили  финансиране  по  оперативните програми  е  разпространението  на  
информация  и  осигуряването  на  прозрачност  за въпросния проект.  

 По  отношение  на  осигуряване  на  необходимото  съответствие  на  
общинския  план за развитие със секторните политики, планове и програми на 
територията на общината трябва да  се  отбележи, че е налице пълно  съгласуване,  
както и  актуализиране на  вече съществуващите такива.  
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Г. Заключения и предложения за подобряване на 

резултатите от наблюдението  
 От  представените  социално-икономически  характеристики  на  общината 

през  последните  години  и  през  2011г.  в  частност  могат  да  се  направят 
следните заключения обобщаващи накратко актуалното състояние на средата-база 
за реализиране на Общинския план за развитие:  

• Спад  на  демографския  ресурс ; 
• Има изградена    мрежа  от  социални, образователни  и  културни  структури,  

но  в  условията  на  амортизирана  и несъобразена с изискванията 
материално - техническа база на училищата и детските градини. 

• Икономиката не включва всички отрасли на материалното производство, но 
основно място в нея заемат  селското стопанство и търговията, които  
формират    над  70  %  от  брутния  продукт  на  общината  и  реализират 
преобладаващата  заетост  на  населението, и една малка част  - 
промишлеността. 
На база на гореизложеното, можем да направим извода, че голяма част от 

мерките за постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за 
развитите 2007-2013 г. за 2011 година са реализирани или в процес на реализация, а 
съществено малка е частта на мерките за които все още няма идейни проекти. 

През 2011 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване 
условията и качеството на живот на населението на общината и естетизацията на 
селищната среда.  

С реализацията на проектите по ПРСР е рехабилитирана част от уличната 
мрежа на общината. Привлечен е значителен външен за общината финансов ресурс 
за подобряване на транспортната инфраструктура. 

Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2011г. са постигнати с 
финансови ресурси от общинския бюджет, националния бюджет и Оперативните 
програми. 

Необходимо е актуализиране на плана с цел същият да се приведе в 
изпълнимост до края на програмния период – 2013 г., като разписаните в него 
дейности се съпоставят, съобразят и „привържат” към конкретните финансиращи 
мерки по съответните Оперативни програми. 

 За повишаване на ефективността от прилагането на плана е необходимо и 
разработването на годишни програми за реализацията му.   
 


	Спортни бази  и спортни клубове:
	Мярката е изпълнена. Туристическият информационен център се намира в сградата на историческия музей.
	С Програмата за развитие на туризма в община Полски Тръмбеш са определени два туристически маршрута свързани с архитектурните и исторически характеристики на общината. Първи туристически маршрут: гр.П.Тръмбеш-с.Каранци-с.Орловец-с.Каранци-гр.П.Тръмбеш...
	- Кумпана – Адамклиси – ГКПП – Силистра – Полски Тръмбеш
	По пътя посещение на архитектурно – археологичния резерват “Дуросторум – Дръстър- Силистра., неолитно селище Ада кузу при с. Орловец и
	Общински исторически музей в Полски Тръмбеш.

