
П Р О Г Р А М А 

за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на 
община Полски Тръмбеш за 2013 г. 

 
 

Приоритет/мярка Наименование на проекта Необходими 
ресурси общо 

финансиране 
Държавен 
бюджет 

Общински 
бюджет 

Частни 
инвестиции 

Структурни 
фондове на ЕС 

Друго 
финансиране 

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

Цел 1.5.: Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и подобряване на социалния статус на населението 
Мярка 10. Развитие на 
социалните услуги в 
общността 

Грижим се за вас 165 962    165 962  

Приоритет 2. Опазване и възстановяване на околната среда с цел подобряване на привлекателността и качеството на 
живот в населените места от общината. 

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. 

Чиста природа и детски 
игри – ръка за ръка в 

Полски Тръмбеш 
 

 

 
 

3 000 
 
 

 

 
 
 
 
 

  3 000 

Мярка 1. Развитие и 
поддържане на 

системата за 
озеленяване. 

Обичам природата – и аз 
участвам, с. Климентово 3 000     3 000 



Приоритет 3. Обновяване и доизграждане 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 пътища VTR-

1235, 1234, 1292, 1232 
96 800  96 800    

Мярка 3. 
Възстановяване и 

поддържане на 
уличната пътна мрежа 
в населените места от 

общината 

Реконструкция и 
изграждане на улична 

мрежа, тротоари, 
площадки в с. Павел, 

с.Масларево, с. 
Страхилово, с. 
Обединение 

1 765 829     1 765  829 

Цел 3.4.: Развитие на енергийната система и внедряване на енергоспестяващи технологии 
Мярка 2. Внедряване 
на енергоспестяващи 
мерки и технологии, в 

това число: 
-Въвеждане на 

енергоспестяващи 
мерки и 

сертифициране на 
сгради над 1000 кв.м 

полезна площ, 
общинска собственост 

Внедряване на мерки за 
ЕЕ в СОУ"Ц.Церковски" 

гр.П.Тръмбеш 
 
 
 

495 584 
 
 
 
 
 
 
 

 

74 337 
 
 
 
 
 
 
 

  

421 247 
 
 
 
 
 
 
 

Мярка 2. Внедряване 
на енергоспестяващи 
мерки и технологии, в 

това число: 
-Въвеждане на 

енергоспестяващи 

Внедряване на мерки за 
ЕЕ в ЦДГ "Детски свят" 

гр.П.Тръмбеш 
 

113 932 
  17 089 

   96 843 
 



мерки и 
сертифициране на 

сгради над 1000 кв.м 
полезна площ, 

общинска собственост 
Мярка 2. Внедряване 
на енергоспестяващи 
мерки и технологии, в 

това число: 
-Въвеждане на 

енергоспестяващи 
мерки и 

сертифициране на 
сгради над 1000 кв.м 

полезна площ, 
общинска собственост 

Внедряване на мерки за 
ЕЕ в ОУ «В. Левски «, с. 

Петко Каравелово 
189 777  28 467 

   161 310 

Цел 3.6. :Благоустрояване на селища 

Мярка 1. Изграждане 
и поддържане на 

обществени терени 

Реконструкция на 
централна градска част, 

гр. Полски Тръмбеш 
Част: изграждане на нови 

или подобряване на 
съществуващи центрове 

за предоставяне на 
културни услуги; 

И част: изграждане или 
подобряване на центрове 
за отдих, свободно време 

и спорт 

2 000 000     2 000 000 

Мярка 3 Осигуряване 
на достъп за трудно 
подвижни лица до 
обществени сгради 

Рехабилитация на 
прилежащо пространство 
и осигуряване на достъпна 

архитектурна среда към 

67 095  33 547   33 548 



общинска сграда за 
предоставяне на социални 

услуги, гр. Полски 
Тръмбеш 

Мярка 4. Изграждане 
на нови и поддържане 

на съществуващите 
детски и спортни 

площадки 

Чиста природа и детски 
игри – ръка за ръка в 

Полски Тръмбеш 
5 000     5 000 

Мярка 4. Изграждане 
на нови и поддържане 

на съществуващите 
детски и спортни 

площадки 

Обичам природата – и аз 
участвам, с. Климентово 5 000     5 000 

Мярка 4. Изграждане 
на нови и поддържане 

на съществуващите 
детски и спортни 

площадки 

Изграждане на спортна 
площадка в детска градина 
в УПИ IV, кв. 53 по ПУП 

на гр. П. Тръмбеш 

40 086  20 043   20 043 

Мярка 4. Изграждане 
на нови и поддържане 

на съществуващите 
детски и спортни 

площадки 

Изграждане на детска 
площадка в УПИ  III - за 
физкултурен салон, кв. 38 

по ПУП на гр. Полски 
Тръмбеш 

36 545  18 272   18 273 

Приоритет 4. Укрепване на административния капацитет на общината 
Мярка 4.  Участие в 

общи проекти с други 
общини и региони от 

други европейски 
държави 

Развитие на 
професионалните умения 

и квалификация на 
служителите на Община 

Полски Тръмбеш 

71 380     71 380  

 


