
държавен 
бюджет

общински 
бюджет 

частни 
инвестиции

фондове на ЕС
друго 

финансиране

1 2 4 5 6 7 8 9 10

Поощряване на ученето през целия живот и 
професионалното обучение в секторите на селското 
стопанство 

 Бизнес - Център, 
П. Тръмбеш, СОУ, 
частен инвеститор

Отдаване под наем на общински земеделски земи община

Субсидии по ПРСР на производители земеделски 
стопани, фирми

1 000 000.00 лв.

Отдаване под наем на общински мери и пасища за 
паша на животните

община

Стимулиране  развитието  на  пчеларството  чрез  
предоставяне  на слабопродуктивни земеделски 
земи за създаване на пчелини

община

Предоставяне на информация за кандидатстване за 
развитие на стопанствата 

община, ПРСР

Предоставяне на терени и сграден фонд на фирми, 
желаещи да създадат заетост

община

Поддържане на база данни за свободни общински 
терени община

Създаване на бизнес справочник в уеб сайта на 
общината община

Подкрепа на бизнеса, чрез осигуряване на 
информация за възможностите за участие с проекти 
по програми, финансирани от фондовете на ЕС

община

Участие в програми за заетост на безработни лица община, БТ        80 000.00 лв.       80 000.00 лв. 

Осигуряване на стаж на младите хора, с оглед 
натрупването на пръв професионален опит

община, фирми, 
БТ

         5 000.00 лв.            5 000.00 лв. 

финансиране от:
обща стойност  

лв
бенефициентпрограма, проект, дейност

ЦЕЛ 1    Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор

ЦЕЛ  2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособностт на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана  на  знанието,  иновациите  и  новите технологии.

П Р И О Р И Т Е Т № 2   Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда

ЦЕЛ 1 Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността

№ 1 Насърчаване на 
заетостта в общината

№ 2 Укрепване на 
жизнеспособността на 
стопанствата

Приоритет, специфична цел, 
мярка

П Р О Г Р А М А 

№ 1 Повишаване на 
конкурентоспособността на 
селскостопанската дейност 

№ 1 Подкрепа и 
стимулиране на малкия и 
среден бизнес, повишаване 
на инвестиционната 
активност в общината  

П Р И О Р И Т Е Т  № 1  Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика и създаване на добра бизнес среда

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2015 г.



№ 2 Интегриране на 
маргинализираните 
общности

Участие в програми за заетост на безработни лица от 
етнически общности

община, БТ        20 000.00 лв.       20 000.00 лв. 

№ 3 Активно включване и 
соц. услуги 

Подкрепа за личностно развитие и социално 
включване чрез предоставяне на социални услуги 

община, ЦОП, 
ЦСРИ, ДСП

    230 000.00 лв.       180 000.00 лв.       50 000.00 лв. 

Основен ремонт  на библиотека към читалището в с. 
Петко Каравелово

община, 
читалище 

       55 000.00 лв.         55 000.00 лв. 

Саниране на два жилищни блока по Национална 
програма за енергийна ефективност на 
многофамилните жилищни сгради

община, обл. 
управител, 
сдружения на 
собственици

    600 000.00 лв.       600 000.00 лв. 

№ 2 Стимулиране 
внедряването на ЕЕ и ВЕИ от 
предприятията и 
гражданите

Изнасяне на сайта на общината информация за 
възможности за кандидатстване на предприятията и 
гражданите

община

№ 1 Обновяване и 
реконструкция на градската 
среда 

Обновяване, реконструкция на градската среда – 
площад, пешеходна зона и градския парк на гр. 
Полски Тръмбеш

община     118 274.00 лв.       110 500.00 лв.         7 774.00 лв. 

Спортна и детски площадки за УПИ XI,XIX,XX и XXI, 
кв. 8 по ПУП на гр. П. Тръмбеш

община        36 500.00 лв.         32 500.00 лв.         4 000.00 лв. 

Съоръжения за детска площадка в с. Страхилово община, кметство        10 000.00 лв.       10 000.00 лв. 

  Реконструкция и рехабилитация на съществуващи 
общински пътища на територията на община Полски 
Тръмбеш /включващ  път Стефан Стамболово- 
Полски Сеновец / и път П. Каравелово – Стрелец/

община 3 097 126.79 лв. 3 097 126.79 лв.

Ремонт на общинската пътна мрежа община     121 000.00 лв.       116 100.00 лв. 

№ 2 Реконструкция и  
изграждане на улична пътна 
мрежа по населените места 
в общината , пешеходните 
площи и площади

Ремонт на уличната мрежа, тротоари и площади в 
населените места на общината

община     190 100.00 лв.       190 100.00 лв. 

№ 1 Внедряване на мерки за 
ЕЕ в сгради общинска 

собственост

№ 2 Създаване, 
рехабилитация на зони за 

отдих и  детски игри

ЦЕЛ 2 Подобряване на физическата и жизнената среда в града и  населените места в общината

№ 1 Изграждане, 
възстановяване и 
рехабилитация на 
общинската пътна мрежа и 
мостове

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура

П Р И О Р И Т Е Т № 3  Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда

ЦЕЛ 1  Повишаване на енергийната ефективност  и внедряване на ВЕИ



Проект на с. Обединение "Обичам природата - и аз 
участвам" по НК "За чиста околна среда"

 кметства          9 911.52 лв.          9 911.52 лв. 

Възстановяване на детска площадка в кв. 37 и 
почистване на стадиона в с. Раданово

 кметство 
Раданово

         8 190.00 лв.          8 190.00 лв. 

Почистване на замърсени площи и залесяването им. 
Озеленяване и зацветяване на централен площад. 
Създаване на детски кът

 кметство 
Вързулица

         7 858.00 лв.          7 858.00 лв. 

Изграждане на детска площадка в с. П. Каравелово  кметство П. 
Каравелово

         9 936.00 лв.          9 936.00 лв. 

Изграждане на зелена детска площадка в. с. Иванча, 
община П. Тръмбеш

 кметство Иванча          7 874.60 лв.          7 874.60 лв. 

Обичам природата и аз участвам
ЦДГ "Детски свят", 
П. Тръмбеш

         4 994.40 лв.          4 994.40 лв. 

Изготвяне на Общ устройствен план на общината община     120 000.00 лв.         96 000.00 лв.       24 000.00 лв. 

Изготвяне на ПУП на град Полски Тръмбеш община        21 000.00 лв.         21 000.00 лв. 

№ 1 Участие в изграждането 
на регионалното депо за 
ТБО в гр. Бяла

Участие в изграждането, съфинансиране на проекта 
общината е 
партньор

№ 2 Премахване на 
нерегламентираните 
сметища

Регулярно рекултивиране на нерегламентираните 
сметища и поддържане на общинското депо

община, кметства        45 000.00 лв.       45 000.00 лв. 

№ 1 Възстановяване на 
терени от свлачищни 
райони, укрепване на 
свлачища

 Укрепване откоса в участък между ОТ 103 до ОТ 108 
по ул. "Под брега" /Зли дол/ по КРР на гр. П. 
Тръмбеш

община     220 000.00 лв.      220 000.00 лв. 

ЦЕЛ 1 Подобряване на образователна  и спортна среда в общината 

№ 3 Спорт в свободното 
време и в детско -юношеска 
възраст

Организиране на спортни прояви, с цел стимулиране 
на физическата активност на населението

училища, спортни 
клубове, община

         3 700.00 лв.         3 700.00 лв. 

№ 2 Изготвяне на селищни 
устройствени и кадастрални 
планове и Общ устройствен 

план на общината

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци

П Р И О Р И Т Е Т № 4 Създаване на съвременна среда за развитие на образованието,  младежките дейности и спорта.                                                                                                    Приобщаване към европейските 
културни традиции.

ЦЕЛ 8 Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и биологичното разнообразие

№ 1 Разширяване и 
подобряване състоянието на 

зелените площи, паркове, 
обществени терени



№ 1 Създаване, 
възстановяване и опазване 
на културно - историческото 
и природно наследство

Разработване на програма за развитие на туризма в 
община П. Тръмбеш

община, 
читалища, 
кметства

№ 2 Създаване и развитие 
на туристически продукти, 
услуги и  атракции

Изготвяне на туристически справочник за видовете 
туризъм и туристически обекти в общината и леглова 
база

община, музей

№ 1 Провеждане на 
традиционни културни 
мероприятия

Съхраняване и популяризиране на традициите, 
обичаите, фолклора, местните фестивали и празници

читалища, 
община, 
музей,кметства

       39 000.00 лв.       39 000.00 лв. 

 

Повишаване капацитета на общинска 
администрация за подготовка и управление на 
проекти, обслужване на гражданите

община

Провеждане на кампании за информация и 
публичност, и представяне на резултатите от 
изпълнението на различните програми и проекти

община

№ 1 Повишаване на 
институционалния 
капацитет на 
администрацията

ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма

П Р И О Р И Т Е Т № 5 Повишаване на институционалния капацитет за управление и развитие

ЦЕЛ 1 Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията

Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи


	проекти-срокове

