
Община Полски Тръмбеш 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на 
общинския план за развитиена община Полски Тръмбеш за 2012 г. 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
 

НА 
 

    
 
 

 
 

 
 

 
НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ  

ЗА ПЕРИОДА 2012 – 2013 Г. 
 
 

за 2012 г. 
 
 



Община Полски Тръмбеш 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на 
общинския план за развитиена община Полски Тръмбеш за 2012 г. 

2 

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. 
Актуализираният документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 

община Полски Тръмбеш за периода 2012 -  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. 

• Решение № 99/26.04.2012г. на Общински съвет - Приема Актуализирания 
документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Полски 
Тръмбеш за периода 2012-2013 г. 

• Решение № 100/26.04.2012г. на Общински съвет - Приема Програма за 
реализацията на актуализирания документ за изпълнение на Общинския план 
за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2012г. 

 
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 за подобряване на резултатите от наблюдението  
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А. Общи условия за изпълнение на Актуализирания 
документ 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 2006-2012 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 1,61 % спрямо предходната година 
и 13.44 % спрямо 2005 г. 

Население на общината по 
постоянен адрес към 15.12.2012 г. е 15 522 

души, по настоящ адрес – 14 723 души. За 2012 г. гъстотата на населението е 33.48 
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. 

 
 
 

 
Равнище на безработица през 2012 г. 
 

Пазарът на труда в общината се характеризира с висока безработица. 
Равнището на безработица в общината е много по-високо от това за страната. Тази 
тенденция се наблюдава и за миналите периоди.  

Нивата на безработица на национално ниво варират от 11,10% за месец 
януари до 11.40 % за месец декември. 

В община Полски Тръмбеш нивото на безработица е с 18.20% по – висока 
през месец януари и с 16,40% по-висока през месец декември. 

Спрямо областта нивото на безработица е с 17,30% повече през месец януари 
и с 16,30% повече през месец декември. 
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Таблица 2. Ниво на безработицата, изразено в проценти  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ниската степен на образование и липсата на квалификация на безработните 

са сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда.  В условията на високото 
равнище на безработица и стеснен пазар на предлагане на работни места, групата с 
ниско образование и без специалност и квалификация, остава неконкурентна. 

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  
твърде  висок  спрямо  нивата  отчетени  за страната и областта. 

 
Социални услуги предоставяни в община Полски Тръмбеш 
 

Социалните услуги в общината се определят като дейности, които подпомагат 
и разширяват възможностите на лицата да водят самостоятелен начин на живот, 
насочени към подкрепа на подпомаганите лица за осъществяване на ежедневните 
им дейности и постигане на социално включване. Те се предоставят съобразно 
желанието и личния избор на лицата, които се нуждаят от тях. 

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%. 

Център за социална рехабилитация и интеграция на пълнолетни лица 
Център за социална рехабилитация и интеграция - потребители на 

социалната услуга в рамките на проекта са 50 лица в пенсионна възраст от гр. 
Полски Тръмбеш и общината. Той е делегирана от държавата дейност. В Центъра 
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се предоставят социални, юридически, психологически и медицински услуги, 
организирани са занимания по арттерапия и трудотерапия. Създава условия за 
социални контакти и възможност на възрастните хора на пенсионна възраст да се 
чувстват неразделна част от обществото. Осигурява подкрепа за пенсионираните и 
напуснали активния живот хора, да преодолеят изолираността и психологическата 
бариера, която ги кара да се чувстват ненужни.  Създава условия за взаимопомощ 
сред хората в пенсионна възраст.  Осигурява подкрепа на хората на пенсионна 
възраст да станат по-инициативни и организирани и да намерят своята значимост в 
обществото. Създава условия за обмяна на знания, умения и опит. За постигане 
целта на дейността е назначен екип от специалисти: медицински работник, 
социален работник, арт-терапевт, трудотерапевт, психолог, юрист и др. 

Център за обществена подкрепа 
Център за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш е делегирана от 

държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги, свързани с превенция на 
изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца, обучение в умения за 
самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, консултиране и 
подкрепа на семейства в риск, консултиране и подкрепа на деца с 
противообществени прояви, консултиране и подкрепа на деца с увреждания с цел 
недопускане на тяхната изолация в обществото. Съветване по отношение на 
специфичните проблеми и потребности на семейството при отглеждане на дете с 
увреждане.  

Предоставяните услуги се ползват от децата и техните родители от цялата 
община. 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.  

Институционални грижи - Дом за деца, с. Страхилово 
Домът е единственото социално заведение от институционален тип на 

територията на общината, обгрижващо деца в неравностойно социално положение. 
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 
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мероприятия със социален, здравен, културен и т.н. характер. Достъпни са за всички 
лица в пенсионна възраст без ограничения на възрастта.  

 

Образование 
В община Полски Тръмбеш  през учебната 2012/2013 г. функционират 6 

училища от които 1 СОУ, 3 основни  и 2 начални училища. В тях се обучават 1289 
ученика в 63 паралелки. Като от тях 48 деца са в подготвителни групи в две 
паралелки, една в Раданово и една в П. Тръмбеш. 

Професионално образование и обучение се извършва само в СОУ “Цанко 
Церковски” в град Полски Тръмбеш. Подготовката е по професия «Земеделец». 

Целодневните детски градини са три с 6 филиала по селата. В тях се обучават 
и възпитават  296 деца разпределени в 13 групи.  

 

            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  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.  

 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 
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чл. кор. проф. Йордан Йорданов черепи на исторически личности. На 8 септември 
2011 г. тържествено бе 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 обхваща част от 

населените места в общината.  От 15 населени места, 10 са обхванати от първична 
медицинска помощ. За ползването на дентална помощ голяма част от населението 
трябва да пътува до общинския център. От 15 населени места, само в 5 населени 
места има разкрита дентална практика.  Специализираната медицинска помощ е 
съсредоточена единствено в административния център. 

 

Таблица 3. Населени места в общината обслужвани от практики за първична 
медицинска помощ 

 
 
Таблица 4. Населени места в общината обслужвани от практики за дентална помощ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сградният  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.  

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

индивидуална практика за първична медицинска помощ” – 10 броя 
• Първична помощ по дентална медицина: ЕТ “Индивидуална практика за 

първична медицинска помощ - дентален кабинет” – 7 броя 
• Специализирана медицинска помощ – 10 броя, от тях: 
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          нервни болести – 1; акушерство и гинекология – 2; кардиология – 1; очни 
         болести – 1; хирургия – 1; психиатрия – 1; образна диагностика – 1; 
         ендокринология – 1; детски болести – 1 

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

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

Оптика има само в административния център. Аптеките за готови лекарствени 
форми  са 6 броя, като  четири са в града и две по селата. Дрогерии – има само една 
и то в Полски Тръмбеш. 

За обслужване на детски градини и училища в общината има 14 здравни 
кабинета и 6 бр. медицински специалисти. 

 
 

Стопански /нефинансов/ сектор 
Структуроопределящи отрасли на икономиката в общината са 

промишлеността, селското стопанство, търговията 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, както и без 
финансовите институции.  

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, към 2011 г.                              

    

  В  рамките  на  общината  се  наблюдава  тенденция  към  по–слаби  темпове  
на  икономическо развитие в сравнение с тези за страната и областния център. 
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Основно затруднение на бизнеса (МСП)и през 2012г. е недостигът на 
финансови ресурси за оборотни 
нужди, обучение на персонала, 
инвестиции и модернизация. 
Банковите кредити остават основно 
средство за допълнително 
финансиране и представителите на 
бизнеса на дребно виждат в тях 
основната възможност за осигуряване 
на ресурс за инвестиции. Обаче по-
малките стопански субекти са с 

ограничени възможности по отношение на кредитирането, както за оборотни,така и 
за инвестиционни цели.  

 
Фигура 3. Предприятия по 
икономическа дейност/за 2012 г./ 
В сферата на услугите  най-
широко разпространени са 
автосервизни, фризьорски и 
козметични услуги, ремонт     на   
битова    и   селскостопанска      
техника, металообработващи.  
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, към 2012 г. 
 

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;   
(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. 
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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. 
 

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,  
за стопанската 2010/ 2011 г. 

 
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. 
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. 
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     Б. Постигнат напредък по изпълнение на целите и 
приоритетите на Актуализирания документ за изпълнение 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 
2012 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 общински земеделски земи на земеделски производители, 
земеделски кооперации, животновъди, фирми - общо 3 332,549 декара земеделски 
земи и 19 541,152 дка общински 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 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. 

Мярка 5. Насърчаване на рибовъдството чрез подобряване състоянието 
на водоемите. 

Отдаден под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на язовир кадастрален 
№000178 по плана за земеразделяне на село Иванча с площ 39,355 дка, публична 
общинска собственост, съгласно АОС№54/01.04.1998г. на Община Полски 
Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ години. 

Отдаваден под наем, чрез публичен търг с явно наддаване на язовир 
кадастрален №000427 по плана за земеразделяне на село Обединение с площ 44,981 
дка, публична общинска собственост, съгласно АОС №65/04.11.1998 г. на Община 
Полски Тръмбеш, за срок от 10 /десет/ години. 
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В общината има 19 язовира и водоема. През 2012 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. 
В момента се извършва реконструкция на пресов цех, инсталиране на нова 
технологична линия.  

Фабрика / „Тера клас” ООД /за преработка и съхранение на лук  е открита в 
с. Петко Каравелово. Инвестицията е за над 1,2 мил. лева. " Технологията е за пре-
работка на плодове и зеленчуци, но засега се работи само с лук. От нея се прави 
сушен лук, но той основно се изнася в Германия. 

Завод „Първи май”  участва в  консорциум „Агробизнес”, който съществува 
вече пета година. В акционерното дружество влизат тръмбешкият завод за 
селскостопанска техника, птицекомбинатът в Поликраище, фуражният завод 
„Надежда 91” в Горна Оряховица, публичният склад за съхранение на зърно в Г. 
Оряховица и „Сиконко Агрия”.  Холдинг „Сиконко” е затворил селскостопанския 
си цикъл на производство. „Сиконко Агрия” работи  около 28 000-30 000 дка земя в 
района на Полски Тръмбеш, произвежда зърното и го дава на фуражния завод, 
където се произвеждат фуражи и за храна на кокошките в Поликраище 

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. 

През  2012 г са продадени най - много  ремаркета за зареждане на сеялки, от 
които са произведени и продадени 50 броя от различните разновидности. Следват 
транспортьори за изхвърляне на оборски тор, тороразпръсквачи за оборски тор, 
ремаркета и нестандартно оборудване, резервни части, зърносушилни.  

 

Цел 1.3.: Развитие на нови форми за икономически растеж . 
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. 
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Типичната българска фирма, подобно на типичната европейска, е 
микрофирмата — със средно 2 заети лица. Микропредприятията  преобладават  във  
всички  икономически дейности.  

На 5 юни 2012 г. изпълнителния директор на Булагро Груп Холдинг - 
Христофор Бунарджиев и кмета на Община Полски Тръмбеш - Георги Чакъров 
прерязаха лентата на новата търговско-сервизна база на Булагро в Полски Тръмбеш. 
Теренът с новата сграда се простира на площ от над 4 дка и се намира на 
международния главен път от Велико Търново за Бяла и Русе. 

Инвестицията в новата база е на стойност близо 1 млн. EUR., като 
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 фирма 
ВИЖ-22 от гр. Казанлък. 

Новата база на Булагро разполага със специализиран сектор за ремонт на 
комбайни, трактори и земеделска техника, търговска база и склад за резервни части, 
зала за срещи с клиенти, голямо помещение за извършване на обучения, а отвън с 
широки изложбени площадки за селскостопанска техника. Предлагат се най-новите 
модели трактори John Deere, сеялки Poettinger, универсални трактори Farmer с 
двигатели John Deere, както и разнообразен прикачен инвентар. 

Общинското предприятие за поддръжка и ремонт на общинско имущество 
поддържа общинската собственост, радиотранслационната мрежа и се грижи за 
4 000 улични стълба в общината.  

 

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

За основен ремонт на хотел Есперанто са изразходвани - 43 297 лв.  
Функционира 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. 

Извършен е основен ремонт на покрива на историческия музей -12 798 лв. 
С цел популяризиране на плувния спорт в общината  се сключи договор с 

упълномощен представител на Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра” гр. 
Полски Тръмбеш за предоставяне на два коридора на късата част на открит плувен 
басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш - “Плувен комплекс”    за нуждите на 
спортния клуб. 

За поддържане на спортната база, минерални бани и плувен басейн са 
извършени общински разходи на стойност 172 490 лв. Разходите за спортни 
клубове  са 25 500 лв. Сключени са договори за финансире на 9 спортни клуба, 
регистрирани като юридически лица с нестопанска цел.  

За изграждане на летен бар към открит плувен басейн в П. Тръмбеш са 
изразходвани 20 000 лв. капиталови средства на общината. 
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Мярка 4. Разработване на регионални стратегии за развитие на 
туризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, туристически 
пакети 

Община Полски Тръмбеш през месец март участва като партньор на Община 
Павликени и Община Сухиндол в изготвянето  и подаването  на  проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез 
открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 
кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013, 
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-02/2011 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите”, като проектното  предложение да бъде на обща стойност до 500 000 
лв. Съфинансиране от страна на общината е в размер на 0,30 % от общата стойност 
на проекта или не повече от  1 500,00 лв; Сключен е договор за общинско  
партньорство  и сътрудничество между Община Павликени, Община Сухиндол и 
Община Полски Тръмбеш за кандидатстване по схема за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ BG 161PO001/3.2.-02/ 2011г. « Подкрепа за 
развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите». 
Проектът е входиран извън регламентираното време, не е одобрен. 

През месец август Община Полски Тръмбеш участва като партньор на 
Община Павликени и Община Сухиндол в изготвянето  и подаването  на  проектно 
предложение по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, чрез 
открита процедура за конкурентен подбор на проекти с определен срок за 
кандидатстване по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 - 2013, 
Приоритетна ос 3: „Устойчиво развитие на туризма”, операция 3.2. „Развитие на 
регионалния туристически продукт и маркетинг на дестинациите”, схема за 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/3.2-03/2012 
„Подкрепа за развитие на регионалния туристически продукт и маркетинг на 
дестинациите II”, като проектното  предложение да бъде на обща стойност до 
500 000 лв. Община Полски Тръмбеш осигурява съфинансиране в размер на 0,30 % 
или не повече от  1 500,00 лв. Сключен е договор за общинско партньорство и 
сътрудничество между Община Павликени, Община Сухиндол и Община Полски 
Тръмбеш за кандидатстване по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 
помощ BG161PO001/3.2-03/2012 „Подкрепа за развитие на регионалния 
туристически продукт и маркетинг на дестинациите II”. Проектът е входиран, не е 
одобрен. 

През 2012 г. 2400 души са посетили историческия музей. Като 1756 са 
възрастните, 620 учащи и 24 чужденци от Румъния, Белгия, Великобритания, 
Италия, Канада, Полша, Русия, САЩ и Япония. Освен индивидуални посещения 
музеят е разгледан и от 8 организирани ученически групи от Борово, Две могили и 
местното СОУ “Цанко Церковски”, също и от студенти на Русенския университет 
„Ангел Кънчев” и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. 

Поставени са 9 временни изложби на различна тематика - историческа, 
етнографска и художествена. Сред постоянните експонати си остават копията на 
глави на великите владетели на България, подарени от проф. Йордан Йорданов на 
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институцията. Тръмбешкият музей се е превърнал и в културно средище за 
провеждане на обсъждания, дебати, представяния на книги и провеждане на 
конференции.  

През 2012 г. са проведени пет мероприятия на обществени организации, в 
 това число представяне авторската книга на Илия Великов от Иванча и 
презентиране на сайта на Държавна агенция "Архиви" и Държавен 
военноисторически архив – Велико Търново - "Загиналите военнослужещи в 
Балканските войни 1912 - 1913 г.". 

 Мярка 5. Подготовка и разпространение на информационни и 
рекламни материали за региона и неговите туристически продукти, участие в 
регионални, национални и международни туристически панаири 

НЧ "Отец Паисий” - гр. Полски Тръмбеш участва в Международен 
фолклорен фестивал "Разиграно хоро – Охрид 2012", който се проведе в гр. Охрид, 
Македония от 30.06.2012г. до 04.07.2012 г. 

Народно читалище „Постоянство 1926” село Петко Каравелово, община 
Полски Тръмбеш  участва в Международен фолклорен фестивал "Песни и танци 
без граници", който се проведе в гр.Свиленград на 07.06.2012 година 

НЧ "Отец Паисий” - гр. Полски Тръмбеш  участва в Международен 
фолклорен фестивал "Перлата на Дунав ", който се проведе в Будапеща , Унгария 
от 24.07.2012г. до 27.07.2012 г. 

Община Полски Тръмбеш участва съвместно с останалите общини от област 
Велико Търново като регион в инициативата „Регион Велико Търново – кандидат 
за европейска столица на културата 2019” 

 Мярка 6. Организиране на фестивали, събития на открито, спортни 
състезания, фолклорни прояви, представяне на местни/национални 
традиции. 

Над 350 китайски експоната от колекцията на китайското посолство бяха 
изложени в художествената зала на  общинския исторически музей. В тази изложба 
се показват основно историята на производството на коприната и на броката, 
технологията и самите произведения. Всичко е предоставено от културния отдел на 
посолството на Китайската народна република. Такъв тип изложба е показвана само 
в Търговище, но тази при нас идва от Румъния. 

На 11 юли общината чества 135 години от освобождението си от турско 
робство. Експонирани бяха две изложби в музея от собствения си фонд и фондове 
на Свищов, Военно – историческия музей в Плевен и колекцията на Иван 
Панайотов от В. Търново. 

На 7 септември се проведе фестивал на чушките, доматите и традиционните 
храни в с. Павел. Целта бе да се популяризират зеленчуците които се отглеждат във 
всеки двор в селото. Прочутият готвач Ути Бъчваров избра царица на лютеницата. 

Група "Росна китка", която е към пенсионерския клуб и читалището в с. 
Орловец, взе участие в празничната програма в Полски Тръмбеш по случай 
празника на града.Със спечелен проект към читалището, бяха купени нови носии на 
групата. 

НЧ„Отец Паисий -1905” гр.Полски Тръмбеш  кандидатства с проект 
„Корените от миналото – мост към бъдещето”. Съфинансирането е  10% от общата 
стойност на проекта, по публична покана на Българо – швейцарска програма за 
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сътрудничество, тематичен фонд „Фонд за реформи, свързани с участието на 
гражданско общество”. Стойността на проекта е 80 000 лв. Целта е създаване на  
Център „Традиции”, включващ: сформиране на народен оркестър; сформиране на 
групи  от граждани в неравностойно положение от различните етноси  за 
разучаване на народните  песни и танци на различните етноси. Осмисляне 
свободното време на  жителите на Община Полски Тръмбеш, чрез изнасяне на 
концерти на сформирания оркестър на площада по време на празници. Издирване , 
описване и съхраняване  живото  нематериално културно наследство на различните 
общности, определящо изграждането на идентичността ни. Ремонтиране и 
реконструиране на  залата за репетиции  за разучаване на народни танци на 
различните етноси 
  Изпълнение на дейностите по културен календар и мероприятия на 
читалищата в размер на 30 206 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 2012 г. се проведе за осми 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. 

   На  26 октомври се честваха 150 години от  освещаването на храм “Св. 
Димитър” в с. Каранци. Организатори на мероприятието бяха кметството, 
църковното и читалищно настоятелства. 

Рокерския събор в Полски Тръмбеш се проведе от 19 до 21 юли 2012 г. 
Мотористи от цялата страна се събраха на мотосреща на открития плувен  басейн в 
Полски Тръмбеш. Организатори са от мотоклуб "Лястовица 33 – България” 

Три дни минералният басейн в Полски Тръмбеш бе арена на мото-рокфест, 
който се провежда за трето поредно лято от старозагорския клуб „Лястовица 33”. 

 

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 
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През 2012 г. продължава изпълнението на проект на Община Полски 
Тръмбеш по 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. През 2012 г 
са обучени 64  човека за: 

• техник – екология - 17 лица, от тях 14 назначени на работа; 
• поддръжка пътища - 47 лица, от тях 40 назначени на работа 
В СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш по ОП „Развитие на 

човешките ресурси” се изпълнява проект „Включващо обучение”.  Изразходвани са 
6 099 лв. 

В СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш по ОП „Развитие на 
човешките ресурси” се изпълнява проект "Подобряване на качеството на 
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация 
на учебния процес".Изразходвани средства - 93 327 лв. 

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

Специализирани институции за предоставяне на институционални грижи за 
деца е Домът за деца в с. Страхилово. Изразходвани са 369 014 лв. държавни 
разходи, в т.ч. капиталови разходи – 9 259 лв. Настанените деца са 52. 

.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 2012 г., които се наемат по програмата са именно от 
малцинствени групи.  

По програми за временна заетост са  изразходвани 140 845 лв., от които 134 
316 лв. държавна издръжка, местна издръжка – 5 707 лв. и дофинансиране с местни 
средства - 822 лв. По  програми за 2012 година са били заети 70 броя лица по  
НП”ОСПОЗ”; „Нова възможност”;”Старт в кариерата”; „Заетост на хора с трайни 
увреждания” – над 75% и други.  

ОП „Развитие на човешките ресурси”, по схема BG051PO001-1.1.11 , проект 
„Подкрепа за заетост”  са назначени общо 40 работника. В града са 20 души и 
останалите по селата. От тях 26 работника са по озеленяване.  Изразходвани 
средства – 32 614 лв. 

По договор за безвъзмездна финансова помощ ESF-1103-04-12-D0003, ESF-
1103-04-12-D0006, ESF-1103-04-12-D0007 по Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, проект „Нов избор – развитие и реализация” са назначени 
градинари – 6 души, работник поддръжка на пътища - 10 души. Изразходвани 
средства – 219 432 лв. 

За подобряване достъпа на продължително безработни лица до пазара на 
труда и  повишаване  пригодността  им  за  заетост  през 2012  г.  продължава  
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реализацията  на Национална  програма  „От  социални  помощи  към  осигуряване  
на  заетост”.   

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

Общината кандидатства  пред  Министерство на образованието, младежта и 
науката, чрез ОП”Развитие на човешките ресурси” - приоритетна ос 4 : 
Подобряване на достъпа до образование и обучение” за  финансиране   на проект  
«Различни , но заедно»   с ориентировъчна стойност на  190 000 лв. Партньори на 
Община Полски Тръмбеш по проекта са: ЦДГ с.Раданово и филиалът в 
с.Страхилово, ЦДГ с.Петко Каравелово и филиалът в с.Куцина, НУ «Христо Ботев» 
с.Куцина, ОУ ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Страхилово, ОУ ”Св.Св.Кирил и 
Методий” с.Раданово, ОУ „Васил Левски” с.Петко Каравелово. Чака се решението 
на оценителната комисия. 

В училищата по проекти „Да направим училището привлекателно за младите 
хора” по ОП „Развитие на човешките ресурси” са изразходвани  27 777 лв.: 

• В ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Страхилово по ОП „Развитие на 
 човешките ресурси” се изпълнява проект „Да направим училището привлекателно 
за младите хора”. Той има за цел да осмисли свободното време на учениците, 
включително и на такива с риск от отпадане, с прояви на агресия. В училището 
работят 4 групи с 40 ученика.  

• В ОУ „Васил Левски”, с. Петко Каравелово по ОП „Развитие на човешките 
 ресурси” се изпълнява проект „Да направим училището привлекателно за младите 
хора”. Той има за цел да осмисли свободното време на учениците, включително и 
на такива с риск от отпадане, с прояви на агресия. 

• В ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Раданово по ОП „Развитие на човешките  
ресурси” се изпълнява проект „Да направим училището привлекателно за младите 
хора”. Той има за цел да осмисли свободното време на учениците, включително и 
на такива с риск от отпадане, с прояви на агресия.  

В населените места в общината 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. 

Мярка 10.Развитие на социалните услуги в общността  
Общината има разгърната мрежа от социални услуги, включващи както 

институционални, така и социални услуги в общността за всички рискови групи от  
населението. Финансовите средства и щатната обезпеченост, съгласно стандартите 
за финансиране като делегирана от държавата дейност, осигуряват основните 
параметри, обезпечаващи функционирането на социалните структури. Бюджетът на 
социалните заведения обаче е с ограничени възможности. Липсата на достатъчни 
средства за капиталови ремонти поставя в невъзможност социалните институции да 
поддържат и обновяват материалната си база и все повече разчитат на средства от 
общинския бюджет, външни донори, реализирането на проекти и спонсорство.  

През  2012 г. продължава дейността си “Център за обществена подкрепа” , Полски 
Тръмбеш. Предоставяните услуги се ползват от децата и техните родители от цялата 
община. Целта е семействата да изградят умения за търсене на специализирана 
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помощ, преодоляване на негативната обществена нагласа към семействата в 
неравностойно положение, превенция на отпадането на децата от училище, работа 
с деца с противообществени прояви. Изпълнение 68 049 лв. държавни средства в 
т.ч.за капиталови разходи 11 507 лв. , за основен ремонт помещения. Потребители 
на услугата 35 деца. 

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 2012 г. Наименование на проекта „Подкрепа 
за достоен живот”.  Назначаване на лични асистенти за обслужване на хора с 
увреждания. Прилага се нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда, чрез 
въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент” в национален 
мащаб и се разчупват 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 
 Изразходвани  средства за 2012 г. – 86 142 лв. 

От началото на март 2012 г. Центърът за социална рехабилитация и 
интеграция в Полски Тръмбеш е делегирана от държавата дейност. Потребители на 
услугата са 35 лица. Пенсионерите могат да запълват свободното си време чрез 
активно участие в обществения живот и занимания по свой вкус и избор. За 2012 г. 
са изразходвани 32 565лв. държавни средства .  

Oбщина  Полски Тръмбеш и през 2012 г. 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.  Продължителност на проекта 26 месеца. Целта е двама социални 
работници 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 предоставят 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. Чрез проекта да 
се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като се създаде и реализира 
устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в 
специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Изразходвани средства 
за 2012 г.- 19 182 лв. 

Проект „Грижим се за вас”,  по ПРЧР, схема "Помощ в дома" BG051РО001-
5.1.04. Целта е създаване на звено за услуги в домашна среда, към действащия 
домашен социален патронаж – социални услуги-дейности за лична помощ; за 
социална подкрепа и социално включване;  комунално-битови дейности на хора с 
увреждания и лица на пенсионна възраст с ограничени възможности. Проектът е 
одобрен. Одобрена сума 165 962,61 лв. Изпълнение 2013 – 2014 година. 

За Домашен социален патронаж са изразходвани 173 582 лв. Обхванати  са 
200  лица от общината. 

Приета е Общинска програма за закрила на детето в Община Полски 
Тръмбеш за 2012 г с решение № 98 от 26.04.2012 г. на Общински съвет. 
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Приет е годишен план за развитие на социалните услуги за 2013 г. към 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги (2011 - 2015 г.) с решение 
№ 84/28.03.2012 г. 

 

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. 
Мярка 3.Създаване на транснационални партньорства; 
По проект спечелен от СОУ „Цанко Церковски” - 50 младежи от 4 държави – 

Германия, Италия, Литва и Румъния участваха в първата работна среща от новия 
проект, финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси”, по програма 
„Коменски” – „Училищни партньорства”. Проектът „Различните професии – да 
превърнем предизвикателството във възможност за реализиране на мечтите” има за 
цел да подготви младите хора от партниращите институции за техния бъдещ 
трудово - професионален живот. По време на изпълнение на проекта участниците 
ще имат възможност да се срещнат с връстници от други държави, да се запознаят с 
техния език, култура и образователни и професионални възможности. 

 
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 
 За 2012 г. са депонирани 8249 тона битови отпадъци. Всички населени места 
се обслужват от депото. 

За сметосъбиране, сметоизвозване и поддържане на депо,  чистотата на 
населените места за 2012 г. са изразходвани  362 175лв., от тях капиталови  – 3902 лв. 
Изразходени: 

за съдове за битови отпадъци – 3 902 лв.; 
за съдове за битови отпадъци – 4 998 лв.; 
за събиране и транспортиране на битовите отпадъци, за поддържане и 

почистване на обществените места – 353 275 лв.; 
Събраните приходи от такса за битови отпадъци през 2012 са 401 302 лв.  
Мярка 4. Поетапно ликвидиране съществуващите сметища и участие в 

изграждането на регионално депо за ТБО  
 Община Полски Тръмбеш участва като партньор на Общините Борово, Бяла, 
Две Могили, Ценово, Полски Тъмбеш, Опака в „РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ 
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ – ЯНТРА-ЛОМ 2008”  за кандидатстване с 
проектно предложение за „Изграждане на регионална система за управление на 
отпадъците в регион Борово/Бяла” по процедура за директно предоставяне на 
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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 .  

С решение № 115/23.05.2012 г на Общински съвет - Община Полски 
Тръмбеш ще осигури собствен финансов принос по проектното предложение в 
размер на 299 278,49 лв .Пропорционарното разпределение на задължителния  
финансов принос в размер 5% от общите допустими разходи по проекта   м/у 
общините-членки е както следва: 

Община Борово- 126 350,98 лв. 
Община Бяла- 278 899,97 лв. 
Община Две Могили – 195 542,69 лв.  
Община Ценово- 122 664,63 лв. 
Община Полски Тръмбеш- 299 278,49 лв. 
Община Опака- 138 010, 65 лв. 
Сключен   е Договор за безвъзмездна финансова помощ по ОП „ОКОЛНА 

СРЕДА 2007-2013 г.”, № DIR-5112122-С010 за проект № DIR-5112122-8-76 
“Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион 
Борово (Бяла, област Русе)” одобрен за финансиране по процедура № 
BG161PO005/10/2.10/07/22 “Изграждане на регионални системи за управление на 
отпадъците в региони: Борово (Бяла, Област Русе), Варна, Велико Търново, 
Габрово, Добрич, Костенец (Самоков), Левски (Никопол), Луковит, Панагюрище, 
Плевен, Разлог, Стара Загора и Ямбол” по приоритетна ос 2 „Подобряване и 
развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци” на Оперативна програма 
„Околна среда 2007 – 2013 г.” на 14.12.2012 г. 

През месец август Община Полски Тръмбеш кандидатства по процедура за 
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO005/12/2.20/01/31 “Изпълнение на дейности по закриване и 
рекултивиране на общински депа за битови отпадъци, които не отговарят на 
нормативните изисквания” по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013г.” с 
проектно предложение за закриване на общинско депо за битови отпадъци 
гр.Полски Тръмбеш. 

Мярка 5. Въвеждане на нови технологии за управление на отпадъците 
През 2012 г. са провеждани работни срещи и обсъждани варианти и 

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

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 -  
от кметовете на кметствата. Ежегодно се поддържат зелените площи,  въз основа на 
технологични нормативи, съгласно вида и категорията на зелената площ, 
повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи. 
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Изразходвани са 24 148 лв. за обществена дейност, материали и горива за 
почистване на зелените площи, в т.ч. капиталови разходи – 7 290 лв. за закупуване 
на машинка за дейността. 

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: 

• Община Полски Тръмбеш с проект „Чиста природа и детски игри – ръка за 
ръка в Полски Тръмбеш” - почистване на зелени площи от отпадъци в 
района на  стадиона и квартал „Гаджули”, изграждане на детски площадки до 
стадиона и в кв. Гаджули. Заложени средства - 10 000 лв. Проекта не е 
одобрен. 

• Кметство Страхилово с проект „Обичам природата – и аз участвам” - 
почистване на замърсени терени, изграждане на детска площадка. Заложени 
средства - 10 000 лв. Проекта не е одобрен. 

• Кметство Климентово с проект „Обичам природата – и аз участвам”- 
почистване на замърсени терени, изграждане на детска площадка. Заложени 
средства - 10 000 лв. Проекта не е одобрен. 

• Кметство Каранци с проект „Обичам природата – и аз участвам” - почистване 
на замърсени терени, залесяване, зацветяване. Заложени средства - 10 000 лв. 
Проекта не е одобрен. 

• Кметство Павел с проект „Обичам природата – и аз участвам” - почистване на 
замърсени терени, залесяване. Заложени средства - 10 000 лв. Проекта не е 
одобрен. 
Мярка 3. Опазване, развитие и рационално използване на горските 

ресурси 
С решение № 163/28.06.2012 г на Общински съвет е приета Наредба за 

управлението, стопанисването и ползването на горски територии - общинска 
собственост. 

Общината влезе в  "Асоциация общински гори" с 14 000 дка собствени 
масиви. Идеята на асоциацията е защита на общите интереси на участниците пред 
централни и регионални власти, защита пред Народното събрание, президента, 
пред държавните агенции по горите и т.н. Другото важно нещо за участниците в 
сдружението е подпомагане и разработване на проекти по европейските програми, 
организиране и поддържане на информационна банка за състоянието на 
общинските гори и движението на горския фонд. 

 

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 

На 12.05.2012г   гражданите на  Полски Тръмбеш активно се включиха в 
почистването на общината по повод инициативата на БТВ ”Да почистим България 
за един ден”. 800 доброволци се включиха в почистването във всички населени 
места в община Полски Тръмбеш. 
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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 2012 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 2012 г. продължи работата по 
възстановяване на сградата, с цел превръщането и в модерен балнеолечебен център 
у нас – проектиране, озеленяване, строително – ремонтни работи и т.н.  

Извършен е ремонт на минералните бани в с. Обединение – 59 367лв. за 
2010-2012 г. 

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.  
 
 
 
 

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 – 

изразходвани средства 9 999 лв. 
Основен ремонт на общински път VTR-1235/III-504/- Ст.Стамболово - 

Полски Сеновец/І-5/-изразходвани средства 6 999 лв. 
Основен ремонт на общински път VTR-1234/III-502/- П.Тръмбеш - Иванча - 

Обединение/ІII-504/-изразходвани 65 299 лв. 
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Мярка 3. Възстановяване и поддържане на уличната пътна мрежа в 
населените места от Общината 

За  текущ ремонт на улични настилки в населените места са изразходвани  
69 878 лв. За ремонт на улица в с.Куцина - 35 000лв.  

“Зимно поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 
2011/2012 г “. Изразходени средства в размер на 117 836 лв. за улична мрежа в 
населените места на общината  и републиканската пътна мрежа в рамките на гр. 
Полски Тръмбеш 

Община Полски Тръмбеш кандидатства по Програма за развитие на селските 
райони,  с част от проект: „Реконструкция и  изграждане на улична мрежа, тротоари, 
площадки в населените места  с. Павел, с.Масларево, с.Вързулица, с. Страхилово, с. 
Обединение и с. Иванча, община Полски Тръмбеш”- включващ селата Павел, 
Масларево, Страхилово, Обединение. Проектът е одобрен, сключен е договор с 
Държавен фонд земеделие. 

Община Полски Тръмбеш кандидатства по Програма за развитие на селските 
райони,  с част от проект: „Реконструкция и  изграждане на улична мрежа, тротоари, 
площадки в населените места с. Стефан Стамболово и с. Куцина, община Полски 
Тръмбеш”- само за село Куцина. Областната разплащателна агенция отказа да 
входира проекта, поради изменение на наредбата по мярка 322. С измененията от 
2012 г. една община не може да входира повече от един проект. 

 

Цел 3.2. Развитие на комуникационната инфраструктура 
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.2. Строителство /реконструкция/ модернизация на 
пречиствателни станции за отпадни води 

Община Полски Тръмбеш кандидатства по Оперативна програма „Околна 
среда 2007-2013 г.”, по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ, Референтен номер BG161PO005/11/1.12/02/25, по 
приоритетна ос 1 „Подобряване на инфраструктурата за питейни и отпадъчни 
води”, Процедура “Подобряване и развитие на инфраструктурата за отпадъчни 
води в агломерации между 2 000 и 10 000 е.ж.”,  с проект: Интегриран воден цикъл гр. 
Полски Тръмбеш, Обект: Доизграждане на канализационна, съпътстваща водопроводна мрежа и 
нова ПСОВ гр. Полски Тръмбеш. Проектът е на стойност 20 000 000 лв. Проектът не е 
одобрен. 

Мярка 3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на 
канализационни системи и съоръжения 
 В подготовката на проект „Доизграждане на канализационна, съществуваща 
водопроводна мрежа и нова ПСОВ на гр.П.Тръмбеш” е включено доизграждане и 
рехабилитация на канализационната мрежа на град Полски Тръмбеш. Изготвен  е 
работен проект. 



Община Полски Тръмбеш 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на 
общинския план за развитиена община Полски Тръмбеш за 2012 г. 

25 

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 “Доизграждане на канализационна, съществуваща 
водопроводна мрежа и нова ПСОВ на гр.П.Тръмбеш” е включено доизграждане и 
рехабилитация на водопроводната мрежа на град Полски Тръмбеш. Изготвен  е 
работен проект. 

 

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

Мярка 2. Внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии 
Сключени са договори по 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/ ; 

• „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/; 

• „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/   

Изготвена е документацията за провеждане на обществени поръчки за избор на 
изпълнители на строително – монтажните работи. 

•  

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. 

Утвърден ПУП - Парцеларен план - трасе на “подземен ел. кабел” за 
присъединяване на обект “Малка електроцентрала с фотоволтаични модули” по 
КВС на с.Полски Сеновец и за учредяване сервитутно право за трасе на подземен 
ел. кабел  до точка №18 от ВЕЛ 20 кV “Градина” 

Утвърден  ПУП – Парцеларни  планове за трасета на “газопровод, ел. кабел и 
водопровод” за присъединяване на обект “Метанстанция” в ПИ 007003 по КВС на 
с.Полски сеновец и за учредяване сервитутно право на трасетата  в поземлени 
имоти, общинска собственост от землището на с. Полски Сеновец 

Одобрена е план-схема на техническата инфраструктура за присъединяване 
на обект на производител към електроразпределителната мрежа 0,4 кV на обект: 
“ФЕЦ с. Страхилово, община П. Тръмбеш, УПИ ХV-69, кв.18 по плана на с. 
Страхилово 

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. 



Община Полски Тръмбеш 

Годишен доклад за наблюдение и изпълнение на Актуализирания документ за изпълнение на 
общинския план за развитиена община Полски Тръмбеш за 2012 г. 

26 

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

Изграден е цех за производство на биодизел в с. Куцина 
Предстои изграждането на метанстанция в с. Полски Сеновец. 
  

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 

За основен ремонт на ЦДГ "Първи юни", сграда на филиал в с. Павел  са 
изразходвани 4 849 лв. с ДДС   

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

Проект на Храм  - църква «Рождество Богородично» в гр.Полски Тръмбеш с 
наименование: “ Ремонт и реконструкция на Храм  - църква «Рождество 
Богородично» в гр.Полски Тръмбеш и подобряване на прилежащите  и  
пространства”  по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Сключен 
договор за финансиране на проекта. 

Проект на Храм  - църква «Св.Теодор Стратилат» с.Полски Сеновец с 
наименование: “ Ремонт и реконструкция на Храм  - църква «Св.Теодор Стратилат» 
с.Полски Сеновец и подобряване на прилежащите и пространства”  по мярка 
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. Чака се решението на оценителната 
комисия.  

Проект на Храм  - църква «Св.Параскева» с.Обединение, с наименование: 
Храм  - църква «Св.Параскева» с.Обединение,  и подобряване на прилежащите и 
пространства”  по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от 
Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Чака се 
решението на оценителната комисия.  

Проект на Храм  - църква «Рождество Богородично» с. Куцина, с 
наименование: “Ремонт и реконструкция на Храм  - църква «Рождество 
Богородично» с.Куцина,  и подобряване на прилежащите и  пространства”  по 
мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. Сключен договор за финансиране на 
проекта. 

Проект на Храм  - църква «Възнесение Господне» с. Климентово с 
наименование: “ Ремонт и реконструкция на Храм  - църква «Възнесение Господне» 
с.Климентово и подобряване на прилежащите и пространства” ”  по мярка 
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на 
селските райони за периода 2007 - 2013 г. Сключен договор за финансиране на 
проекта. 

Проект на Храм  - църква «Св.Йоан Рилски» с.Петко Каравелово, с 
наименование: “Ремонт и реконструкция на Храм  - църква «Св.Йоан Рилски» 
с.Петко Каравелово,  и подобряване на прилежащите и пространства” по мярка 
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за развитие на 
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селските райони за периода 2007 - 2013 г. Сключен договор за финансиране на 
проекта. 

Извършен е ремонт на общинския хотел „Есперанто” от общинското 
предприятие за ремонт и поддръжка на общинско имущество. Целият хотел 
разполага с 37 легла – един апартамент, 4 стаи с по две легла и 9 стаи с по три легла. 
Реновирани са стаите и разполагат с интернет и кабелна телевизия, подменена е 
дограмата, елинсталации, ВиК инсталации. Ремонтът е на стойност 43 297 лв. 

За основен ремонт на административна сграда с.Обединение са изразходвани 
11 947 лв. 
 

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

 В дейността по НП “ОСПОЗ” за 2012 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. 

Озеленяване. Изразходвани са  24 148 лв. за обществена  дейност, материали 
и горива за почистване на зелените площи, в т.ч. капиталови разходи – 7 290 лв. за 
закупуване на машинки за дейността.   

За основен ремонт на оградата на гробищния парк в П. Тръмбеш са 
изразходвани 18 236 лв. 

За основен ремонт на автогарата в П. Тръмбеш са изразходвани 14 836лв. 
 Възложено е изработка на проект за реконструкция на централен площад и 

паркова зона в гр. П. Тръмбеш. 
Мярка 3.Осигуряване на достъп за трудно подвижни лица  до 

обществени сгради 
Изготвен е технически проект за рехабилитация на прилежащото 

пространство и осигуряване на доктъпна среда на сграда за предоставяне на 
социални услуги. В нея се помещават Центъра за обществена подкрепа и Центъра за 
социална рехабилитация.  

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: 
• Община Полски Тръмбеш с проект „Чиста природа и детски игри – ръка за 

ръка в Полски Тръмбеш” - почистване на зелени площи от отпадъци в 
района на  стадиона и квартал „Гаджули”, изграждане на детски площадки до 
стадиона и в кв. Гаджули. Заложени средства - 10 000 лв. Проектът не е 
одобрен. 

• Кметство Страхилово с проект „Обичам природата – и аз участвам” - 
почистване на замърсени терени, изграждане на детска площадка. Заложени 
средства - 10 000 лв. Проектът не е одобрен. 
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• Кметство Климентово с проект „Обичам природата – и аз участвам”- 
почистване на замърсени терени, изграждане на детска площадка. Заложени 
средства - 10 000 лв. Проектът не е одобрен. 
Спортни площадки по училища и детски градини – ежегодно се поддържат  и 

отремонтирват уредите от учебните заведения. 
 

Приоритет 4: 
Укрепване на административния капацитет на Общината  
 
Мярка 4. Участие в общи проекти с други общини и региони от други 

европейски държави 
  Проект „Развитие на професионалните умения и квалификацията на 
служителите на Община Полски Тръмбеш”, по ОПАК  BG051РО002/12/2.2-07. 
Целта е обучение на общински служители, подобряване ефективността на работата, 
укрепване капацитета на служителите при изпълнение на служебните им 
задължения. Входиран ноември 2012 г. Проектът е одобрен. 

 
 

В. Действия,  предприети  от  компетентните  органи  с  цел 
осигуряване  на ефективност и ефикасност при 
изпълнението на общинския план за развитие 

 

Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на плана и 
мерките за преодоляването им 

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

 Като основна пречка пред ефективно изпълнение на  Общинския  план  за  
развитие  може  да  се  отбележи  липсата  на средства и икономическата криза,  
която постави частния сектор в трудно положение – свиване на пазари, намаляване 
на финансовите ресурси, закриване на микропредприятия и т.н. 
При изпълнението на плана се изпълняват или са изпълнени проектни 
предложения и дейности, които допринасят едновременно до реализирането на 
повече от една мярка, специфична цел и приоритет. В процеса на отчитане това 
води до припокриване на дейности и средства 

Мерки за осигуряване на информация и публичност 
Общинският план за развитие е достъпен за всички ползватели на интернет 

пространството на сайта на общината и портала за обществени консултации към 
Министерски съвет – www.strategy.bg.  

Информация по отношение изпълнението на мерките и дейностите 
залегнали в ОПР, обществеността получава и от публикациите в местните 
електронни и печатни издания от организираните пресконференции във връзка с 
подписване на договори за финансиране на проекти. В електронните и печатни 
медии системно се отразява процеса на реализация на проектите. 



Община Полски Тръмбеш 
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През  2012 г. - продължава  издаването  на  притурка към  вестник „Борба”,  в  
който  се  отразяват  част от житейския бит на населението, постигнати успехи и 
реализирани проекти.   

Информация се публикува и на официалния сайт на Общината. Всеки един 
от одобрените за финансиране проекти е разработен на базата на предвидените в 
Общинския план приоритети, което е задължително условие на самите Оперативни 
програми.  

На обществено обсъждане се подлагат предложенията за поемане на 
общински дълг във връзка с реализацията на проекти, за които има подписани 
договори за безвъзмездна финансова помощ. Изпълнението на тези проекти 
изисква обезпечаване с финансови ресурси до верифицирането на разходите и 
възстановяването им от Управляващите органи на програмите. 

Мерки за постигане на съответствие на Общинския план със 
секторните политики, планове и програми на територията на Общината  

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.  

Мерки за прилагане на принципа на партньорство  
В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство най-

вече в областта на реализация на проекти от общинско значение, по които 
Общината е потенциален допустим партньор.  

 
 
 

     Г. Заключения и предложения за подобряване на 
резултатите от наблюдението  

 От  представените  социално-икономически  характеристики  на  общината 
през  последните  години  и  през  2012 г.  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 ; 
• Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на безработица; 

ограничено търсене на труд; 
• Има изградена    мрежа  от  социални, образователни  и  културни  структури; 
•  Основно място в икономиката на общината заемат  селското стопанство и 

търговията, които  формират    над  70  %  от  брутния  продукт  на  общината  
и  реализират преобладаващата  заетост  на  населението. 
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 2012 година са реализирани или в процес на реализация. 

Резултатите по изпълнението на Общинския план през 2012г. са постигнати с 
финансови ресурси от общинския бюджет, националния бюджет, програма за 
развитие на селските райони, оперативните и национални програми. 

 


