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И З П О Л З В А Н И

С Ъ К Р А Щ Е Н И Я

ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ППЗРР

Правилник за прилагане на ЗРР

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

ОПР

Общински план за развитие

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ППЗРР

Правилник за прилагане на ЗРР

ПУП

Подробен устройствен план

УО

Управляващ орган

ЕФГЗ

Европейския фонд за гарантиране на земеделието

ЕФРСР

Европейския фонд за развитие на селските райони

ЗП

Застроена площ

РЗП

Разгъната застроена площ

ТБО

Твърди битови отпадъци

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползване на земеделските земи

ППЗСПЗЗ

Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление“

ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“

ОПРР

Оперативна програма „Региони в растеж“

МИГ

Местна инициативна група

НДЕФ

Национален доверителен екофонд

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

АХУ

Агенция за хората с увреждания

ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда
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І. О Б Щ А

И Н Ф О Р М А Ц И Я

Годишният
доклад
за
наблюдение
на
изпълнението
на
Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие
за 2018 година е разработен в съответствие с изискванията на Закона
за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите
за регионално и местно развитие, съгласно определени физически и
финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение,
прилагани от органите за управление, както и мерките за осигуряване
на информация и публичност за резултатите от изпълнението на
документите за стратегическо планиране на регионалното и местното
развитие.
Съгласно чл.91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:
 Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР)
и в частност промените в социално - икономическите условия в
общината;
 Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от
ОПР;
 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на плана;
 Заключение.
Приета е програма за реализация на Общинския план за развитие
за 2018 г. с Решение № 450/29.03.2018 г. на Общински съвет – Полски
Тръмбеш.
Изготвена е Междинна оценка на Общинския план за развитие и
приета с Решение № 436 от 22.02. 2018 г. на Общински съвет.
На база на
междинната оценка, промените в социално
–
икономическото развитие на страната и промени в изискванията на
програмите за финансиране е изготвен и приет от Общинския съвет
Актуализиран документ за изпълнение на Общинския план за развитие на
Община Полски Тръмбеш за периода 2018-2020г., с решение № 515 от
26.07.2018 г.
С решение № 516 от 26.07.2018 г. е приета Програма за
реализацията на актуализирания документ за изпълнение на Общинския
план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2018-2020г.
В процеса на разработване на доклада са използвани следните
информационни източници: ИСУН 2020; статистическа информация от ТСБ
- гр. В. Търново; ДБТ - гр. Свищов, клон П. Тръмбеш; РИОСВ – гр. В.
Търново; интернет сайтове и портали, НСИ, Агенция по заетостта,
сайтове на оперативните програми,ПРСР; информация, предоставена от
дирекциите и отделите на общинска администрация и др.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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ІІ. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР И В ЧАСТНОСТ
ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА
При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на
ОПР са отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите
условия, оказващи пряко въздействие върху развитието на общината.

Демографско развитие :
През 2018 г. продължава тенденцията за намаляване населението
на общината. Това до голяма степен се дължи на ниската раждаемост,
емиграционните и имиграционните процеси протичащи в общината, поради
различни фактори.

Население по постоянен адрес
2018 г.
2017 г.
2016г.
2015г.
2014г.
2013г.
2012г.
2011г.
2010г.

14327
14526
14752
14908
15165
15280
15522
15781
16038

Забележка: Източник на информация ГРАО

Равнище на безработица
Пазарът на труда в община Полски Тръмбеш се характеризира с
висока безработица, при голям брой безработни без квалификация.
Средно годишното равнище на безработица в общината за 2018 г.
е 11,99% и е два пъти по - високо от средната за страната – 6,18%.
Равнище на безработица за 2018г.
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%

15,20%15,00%14,50%14,10%
13,60%
11,40%10,90%10,60%
9,50% 9,50% 9,40% 10,20%
7,20% 7,00% 6,80% 6,40% 6,10%
5,70% 5,70% 5,60% 5,60% 5,90% 6,00% 6,10%

0,00%

община %

нац.ниво %

Забележка: Източник на информация Бюро по труда, П. Тръмбеш
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Социални услуги предоставяни в общината
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.
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.
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
Център за социална рехабилитация и интеграция - потребители на
социалната услуга са лица в пенсионна възраст. Той е делегирана от
държавата дейност. В Центъра се предоставят социални, юридически,
психологически и медицински услуги, организирани са занимания по
арт-терапия и трудотерапия. Създава условия за социални контакти и
възможност на възрастните хора на пенсионна възраст да се чувстват
неразделна част от обществото.
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.
Клуб на пенсионера и инвалида
Дейността е в 14 населени места. Целта на клубовете е да
съдействат
за
осъществяване
на
социални
контакти.
Клубовете
организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен
и културен характер.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Образование
Учебна 2018/2019г.
№

Учебно заведение

1

СУ „Цанко Церковски”, в това число:
професионални паралелки „Земеделец”
Профил технологичен: Предприемачество и бизнес

Бр.пара
лелки/групи
36
5
10

подготвителна група 5 и 6 годишни

2

42

2
3

ОУ „Васил Левски”,с.П.Каравелово
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово, в това число:
подготвителна група 6 годишни
Общо за училища
ДГ „Детски свят“, гр.П.Тръмбеш
ДГ „Незабравка“, с.П.Каравелово и филиал в с. Куцина
ДГ „Първи юни“, с.Раданово и филиал в с. Павел
Общо за ДГ

7
7
1
50
5
3
3
11

108
129
15
975
136
63
53
252

1
2
3

Бр.деца/
ученици
738
94
207

Култура
Читалищата са 14 на брой. В тях е съсредоточен цялостния
културен
живот
на
селищата:
библиотечно
дело,
любителско
художествено
творчество
и
всички
дейности
по
съхраняване
и
разпространение на националното ни културно богатство. Любителското
- художествено творчество е втората по значимост дейност в народните
читалища след библиотечното дело. Самодейните колективи участват в
културния живот на града и общината.
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. Една от залите на отдела е постоянна галерия,
в която са изложени творби на художници от общината. Друго помещение
е предвидено за изложбена зала за гостуващи изложби.

Туризъм
Има възможност за развитие на селски, риболовен, културен и
развлекателен туризъм.
Проблем остава легловата база – има само
един хотел и две частни къщи за настаняване на гости. Доброто
разположение на микроязовирите и река Янтра дават възможност за
развитие на спортен риболов и туризъм. Откритите плувни басейни са
място за отдих и забавление.
В
общината
съществува
възможност
за
добро
развитие
на
балнеоложки и лечебен туризъм – “Минерален извор и бани
- лятна
къпалня”, град Полски Тръмбеш и минерални бани в с. Обединение.

Здравеопазване

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява
от
амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална помощ.
За 2018 г. населението на общината се обслужва от 10
общопрактикуващи лекари /ОПЛ/ и 9 лекари по дентална медицина.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Брой практики обслужващи населените места в общината по първична
медицинска помощ и първична помощ по дентална медицина
6,00
5,00

брой

4,00
3,00
2,00

ИППМП

1,00

ИППДП

0,00

Забележка: Данни на Регионална здравна инспекция, В. Търново

Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява
от 15 лекари в гр. П. Тръмбеш. Има една самостоятелна медико –
техническа лаборатория.
Системата на спешна медицинска помощ в областта, обхваща:
Центрове за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ Велико Търново с разкрити
7 филиала:
Горна Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, П. Тръмбеш,
Стражица и РКЦ във Велико Търново.
Част от сградния фонд на болницата в гр. Полски Тръмбеш е
отдадена под наем на „Специализирана болница за продължително
лечение и рехабилитация /СБПЛР/ "Минерални бани" - Полски Тръмбеш“,
ЕООД. Предмет на дейност: Продължително лечение на лица, нуждаещи се
от продължително възстановяване на здравето, и лица с хронични
заболявания, изискващи грижи и поддържане на задоволително телесно и
психическо състояние, рехабилитация на лица, нуждаещи се от
физикална терапия, моторна и психична рехабилитация, балнео- климато
- и таласолечение.Средногодишен брой персонал за 2018 г. – 26 души.

Стопански /нефинансов/ сектор
Структуроопределящи отрасли на икономиката са промишлеността,
селското стопанство и търговията. Промишлеността
се
определя от
подотраслите: хранително–вкусова и преработвателна промишленост,
производство на машини за селското и горското стопанство, и битова
електроника.
Промишлеността на общината е представена най – вече на
територията на град Полски Тръмбеш.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Разпределение на фирмите по населени места

Вързулица
0,71%

П. Тръмбеш
47,52%

Иванча
1,54%

Каранци Куцина
1,30%
2,25%

Климентово
3,78%

Орловец
Павел
2,36%
2,72%

Ст.
Стамболово
1,30%

П. Сеновец
4,85%
Страхилово
8,75%
Масларево
4,61%

П.Каравелово
8,27%

Обединение
3,66%
Раданово
6,38%

Източник: Търговски регистър, собствени изчисления

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 е 366 095 декара. По начин на
трайно ползване - 303 456 дка използваема земя /ниви/; 8 335 дка
трайни насаждения; 46 770 дка – пасища, мери; 2 375 дка ливади;
41 482 дка горски територии; 4 937 дка водни територии и др.
Растениевъдството
е
главен
селскостопански
подотрасъл
за
общината. Природно-климатичните условия в региона благоприятстват
производството главно на зърнено-житни, технически и фуражни
култури. Приоритетно място в растениевъдството заемат пшеницата,
ечемика, царевицата, слънчогледа и рапицата.
Животновъдството се развива в стопанства с малък брой животни.
Отглеждат се предимно птици бройлери, говеда в т.ч. крави, овце,
кози и пчелни семейства.

Изготвил: инж. В. Костадинова

Страница 9 от 42

Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Актуализирания документ за изпълнение
на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2018 г.

ІІІ. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението
на мерките, предвидени в ОПР за периода от 01.01.2018 г. до
31.12.2018 г. и Програмата за реализация на ОПР за 2018 г. Следвана
е структурата на плана – приоритети, специфични цели и мерки.

Приоритет 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността
общинската икономика и създаване на добра бизнес среда

на

Цел 1.1. Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор
Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската
дейност
За подпомагане развитието на земеделието в общината са отдадени
под наем общински земеделски земи на земеделски производители,
земеделски кооперации, животновъди, фирми - общо 8 955,000 декара. В
населените места много от физическите лица, притежаващи собствена
земя, също ги отдават под наем.
Бенефициенти от община Полски Тръмбеш са получили субсидии по ЕФГЗ
и ЕФРСР през 2017 г. за земеделие - 6 774 720,34 лв., за подпомагане
отглеждането на зеленчуци и плодове – 93 462,06 лв., и за отстъпка
от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното
селскостопанско производство – 421 497,49 лв. Това са частни фирми,
кооперации, земеделски производители.Няма данни за 2018 г.
За 2018-2019 стопанска година са разпределени 279 921,002 дка ниви
между ползватели масиви, чрез Областна дирекция «Земеделие»,
съгласно ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, собственост на частни лица, държавен
поземлен фонд и др.
Мярка 2. Укрепване на жизнеспособността на стопанствата
За подпомагане развитието на животновъдството в общината са
отдадени под наем общински пасища и мери на земеделски кооперации,
животновъди и фирми - общо 20 287,00 дка.
Бенефициенти от община Полски Тръмбеш са получили субсидии по ЕФГЗ
и ЕФРСР през 2017 г. на стойност 1 092 194,84 лв. Това са частни
фирми, кооперации, животновъди.Няма данни за 2018 г.
През 2018 г. е предоставена за ползване земя – публична общинска
собственост, общо 14,652 дка, за разполагане на 350 броя пчелни
семейства в Раданово, Каранци, Орловец и Климентово.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Цел 1.2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и
среден бизнес и развитие на икономика основана
на
знанието,
иновациите и новите технологии.
Мярка 1. Подкрепа и стимулиране на малкия и среден бизнес,
повишаване на инвестиционната активност в общината
Отдел «Общинска собственост» поддържа база данни за свободни
общински обекти и терени за отдаване под наем. Общинският съвет
приема за 2018 г. Програма за управлението и разпореждането с
имотите - общинска собственост на територията на Община Полски
Тръмбеш, и Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти,
като утвърждава списък на обектите.
На уеб-сайта на общината се публикува и поддържа актуална
информация за местната нормативна база, касаеща бизнеса - публикуват
се заповеди на кмета на Общината за организиране на търгове и
конкурси; покани за обществени поръчки и др.
Приключи проект: «Нови управленски процеси в Юнигаз - ВТ ООД, чрез
услуги по използването на софтуер за управленски системи“, по ОП
«Иновации
и
консурентоспособност».
Изпълнение
2017-2018
г.
Договорени средства - 326 001,06 лв.
Мярка № 2. Изграждане на умения за бизнес активност, чрез
създаване на МИГ Полски Тръмбеш
Одобрена и в процес на изпълнение е Стратегия за водено от
общностите местно развитие на МИГ “Павликени и Полски Тръмбеш“ за
периода 2017 – 2020 година, по Програма за равитие на селските
райони, на Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група
Павликени-Полски Тръмбеш“. Стойност на проекта - 6 374 545,00 лв. с
ДДС. Изразходване средства за 2018 г. – 150 000,00 лв.
Цел.
1.3.
Развитие
промишленост

на

икономически

производства

и

добивна

Мярка 1. Развитие на преработваща промишленост
В общината през 2018 г. активно развиват дейност /с осигурени
лица/ преработващи предприятия в следните области:
 Производство на други машини за селско и горско стопанство едно предприятие с 38 работещи;
 Механично обработване на метал - 2 предприятия с общо 24
работещи;
 Производство на мелничарски продукти – 1 предприятия с 8 души;
 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски
изделия – 5 предприятия с общо 19 души;
 Производство и търговия на газови инсталации - 1 предприятие с
30 работещи;
 Производство на опаковки от пластмаса – 1 предприятие с 2
работници;
 Производство на облекло и допълнения за облекло - 2 предприятия
с общо 16 работника;
 Производство на сурови масла и мазнини - 1 предприятие със 100
работника;
 Преработка на пчелен мед – 1 предприятие с 28 работника;
Изготвил: инж. В. Костадинова
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Цел 1.4. Развитие на селското и рибно стопанство съобразно местния
потенциал
Мярка 1. Стимулиране развитието на аквакултурите
Като общинска собственост са актувани 11 язовира и 3 водоема.
Отдадени под наем - 6 язовира и 2 водоема.
Избрана е фирма за оператор на язовирната стена и на съоръженията
към
нея
за
11
язовира,
публична
общинска
собственост, за
осъществяване
на
дейностите
по
стопанисване,
поддържане
и
експлоатация на язовирни стени и съоръженията към тях. Изпълнителят
извършва измервания с контролно-измервателни системи, анализира и
извършва оценка на информацията и изготвя индивидуална оценка на
техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях,
осигурява участие на свои специалисти в провеждането на ежегодните
технически
прегледи
на
състоянието
на
язовирните
стени
и
съоръженията към тях. Сума по договор – 5 068,80 лева.

Приоритет 2: Повишаване качеството на живот и развитие на социалната
среда
Цел 2.1. Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността
Мярка 1. Насърчаване на заетостта в общината
По Програма „Старт на кариерата“ през 2018 г. е назначено 1 лице
на длъжност «младши експерт». Изразходвани средства – 6 437,00 лв.
По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ са назначени 3
лица на длъжности: общ работник поддръжка сгради, организатор
дейности и общ работник. Изразходвани средства – 14 855,12 лв.
По Програма „Заетост и обучения на хора с трайни увреждания“ са
назначени 3 лица на длъжности: уредник сграда, технически изпълнител
– 2 бр. Изразходвани средства – 16 514,56,00 лв.
По „Регионална програма за заетост“ бяха разкрити 5 работни
места на пълен работен ден за 6 месеца /2 бр чистач/ хигиенист, 1
бр. общ работник, 1 бр. работник озеленяване, 1 бр продавач билети/.
От тях 2 работника в Полски Тръмбеш, 2 работника в с. Обединение и 1
общ работник за язовири на територията на общината. Осигурени
средства – 18 126,00 лв.
По проект «Работа», финансиран по ОПРЧР, са назначени 35 лица на
пълен работен ден за 12 месеца.От тях 14 броя са работник поддръжка
и 21 общ работник. Целта на проекта е преодоляване на регионалните
диспропорции на пазара на труда, както и повишаване на заетостта и
трудовите
умения
на
безработни
лица,
включително
лица
в
неравностойно положение на пазара на труда от райони с високо
равнище на безработица над средното за страната през предходните 12
месеца; повишаване на икономическата активност, както и подобряване
достъпа до заетост за търсещите работа безработни лица и активиране
на неактивни лица чрез предоставяне на възможности за включване в
заетост. Сума по договор - 256 225,20 лв. Изразходвани за 2018 г. –
126 258,72 лв.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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По проект «Обучения и заетост», по ОПРЧР са назначени 15 лица за
на пълен работен ден за срок от 24 месеца. /от тях: чистач/хигиенист
8 лица и работник поддръжка 7 лица/. Осигурени средства: 5 396,51
лева.
По чл.53а от ЗНЗ, /майка с дете до 5 г./ 1 общ работник.
Изразходвани средства – 1 126,22 лв.
Мярка по чл.55в от ЗНЗ /продължително безработни лица/ назначен 1 общ работник. Изразходвани средства – 1522,96 лв.
Проект „Обучения и заетост на младите хора“ по ОП „РЧР“ –
назначени 2 бр. чистач – хигиенист за 24 месеца на 8 часов работен
ден. Договорени средства – 29 282,88 лв. Изразходвани за 2018 г. –
1 648,84 лв.
Назначени са като работник «Озеленяване» 3 лица и 1 бр. продавач
павилион, по проект «Хоризонт 3». Осигурени средства 3 635,20 лева.
Мярка 2. Интегриране на етническите общности
В населените места в общината читалищата редовно провеждат
мероприятия, свързани със съхранението на традициите и културното
наследство на общностите и запознаване с културните традиции и
обичаи на различните етноси:
-Куцина– Празнуване на Тодоров ден;
-Всички читалища в общината - „Баба Марта е дошла при нас“работилници за мартеници;
-Всички читалища
Великденска работилница в читалищната
библиотека – изработване на картички, украси, апликации и боядисване
на яйца;
-Всички читалища - Откриване на изложба на великденски яйца,
сувенири,
украси
и
картички,
изработени
във
Великденските
работилници;
-с.Каранци - Международен ден на ромите – работилница на
изкуствата в библиотеката и изложба;
-П.Тръмбеш, Орловец, Павел, Каранци - Гергьовден – празник на
площада;
-Всички читалища - лятната работилница за децата за: читални на
открито; клубове по интереси; арт – ателиета; игри на открито;
-Всички читалища – Коледен празник. Изложба на сурвакници, пити,
краваи, коледуване.
Проведени са много спортни мероприятия с участието и на деца от
етническите
малцинства:
ученически
общински
кръг
по
футбол,
регионални футболни състезания, областни състезания по бадмингтон,
лекоатлетически състезания и др.
С решение на Общинския съвет е приет План за действие на Община
Полски Тръмбеш за изпълнение на интеграционните политики 2016 - 2020
година. Планът за действие се изпълнява в два периода: 2016 - 2017г.
и 2018-2020 г.
През 2018 година бяха обхванати всички деца, включително тези от
ромски етнически произход, за задължителна предучилищна подготовка в
подготвителна група или подготвителен клас. Занимания за деца през
лятото организираха всички читалища на територията на общината.
В Полски Тръмбеш при реализирането на проектите са назначавани
лица от групите в риск като лични асистенти, домашни помощници и др.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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Община Полски Тръмбеш е одобрена за финансиране като директен
бенефициент
по
процедура
за
безвъзмездна
финансова
помощ
BG05M9OP001-2.018
„Социално-икономическа
интеграция
на
уязвими
групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ –
КОМПОНЕНТ 1, финансирана по оперативни програми „Развитие на
човешките ресурси“ и „Наука и образование за интелигентен растеж“ с
проект: „Социални, икономически и образователни мерки за интеграция
на уязвими групи в община Полски Тръмбеш“. Проектът е в изпълнение
на План за действие на Община Полски Тръмбеш за изпълнение на
интеграционните политики 2016-2020 г.
Предвидените дейности по ОПРЧР са подобряване достъпа до
заетост, образование, социални и здравни услуги; развитие на
местните общности и преодоляване на негативните стереотипи.
Предвидените дейности по ОПНОИР са допълнително обучение по
български език за децата, за които българският език не е майчин;
осигуряване на психологическа подкрепа за учениците в СУ "Цанко
Церковски; насърчаване участието на родителите във възпитателния
процес; работа с родители без разлика от етническия им произход за
разясняване ползите от образователната интеграция и приемането на
различието; преодоляване на негативни обществени нагласи, основани
на етнически произход и културна идентичност.
Партньори по проекта са Общинско предприятие „Чистота - Полски
Тръмбеш”, Средно училище „Цанко Церковски”, Сдружение „ Център
Мария”, Сдружение „За по-добро бъдеще”. Бюджет по ОП «Развитие на
човешките ресурси» - 467 246,00 лв. Бюджет по ОП "Наука и
образование за интелигентен растеж" - 280 710,00 лв. Изпълнение на
проекта – 2019 -2020 г.
Мярка 3. Активно включване и социални услуги
С решение № 453 /29.03.2018 г. е приет годишен план за развитие
на социалните услуги в Община Полски Тръмбеш и с решение №
469/26.04.2018 г. - Наредба за условията и реда за извършване на
социални услуги в Община Полски Тръмбеш.
Община Полски Тръмбеш продължава изпълнението на проект „Приеми
ме 2015".
С решение на Комитета за наблюдение на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ общата продължителност на проекта е
удължен на 63 месеца. Самата социална услуга „приемна грижа“ ще се
предоставя по проекта до края на 2020 г. В този срок следва да бъде
подготвена и нормативна база, която да осигури предоставянето на
услугата като държавно делегирана дейност.
Към областния екип по приемна грижа има един социален работник
за предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” в община Полски
Тръмбеш.
Към настоящия момент действащите приемни семейства в общината са
14, като в 12 от тях има настанено по едно дете, а в две семейства
са настанени по две деца. Настанените деца са 17 на брой. Децата са
на възраст от 0 до 18 години: от 0 до 3 г. – 2 деца; от 3 до 14 г. –
11 деца; над 14 г. – 4 дете.
Изразходвани средства за 2018 г. 220 669,20 лв.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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На 28.04.2017 Г., беше подписано допълнително споразумение по
договор между
Община Полски Тръмбеш и Агенция за социално
подпомагане гр.София, по Оперативна програма за храни и/или основно
материално подпомагане - фонд за европейско подпомагане на най –
нуждаещите
се
лица
2014-2020
г.
за
реализиране
на
проект
”Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш”.
Изпълнението
на
договора
започна
на
19.09.2016
г.
и
първоначално договореният срок беше до 30.04.2017 г. С подписаното
допълнително споразумение се удължава срока на договора по проекта
до 31.12.2019 г. Проектът се изпълнява във всички населени места от
общината. Топлият обяд се предоставя в домовете на 30 лица от
целевата група. Приготвянето и доставката на храната се извършва
чрез Домашен социален патронаж, гр. Полски Тръмбеш. Менюто се
изготвя съгласно изискването за балансирано и рационално хранене и
включва: супа, основно ястие, хляб и десерт.
Стойност на проекта – 20 542,00 лв. Изразходвани средства за
2018 г. – 19 860,00 лв.
Центърът за обществена подкрепа е социална услуга в общността
разкрита през 2007 година. Финансира се като държавно делегирана
дейност. Предлага следните видове услуги:
- Превенция на отпадането от училище – работа с деца непосещаващи
или отпаднали от училище и техните семейства;
- Превенция на противообществените прояви на деца – работа с деца
извършители на противообществени прояви и техните семейства;
- Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции;
- Обучение на приемни родители и кандидат - осиновители;
- Психологическо консултиране на деца и семейства;
- Логопедична диагностика, корекция и терапия на езиково-говорни
аномалии;
- Педагогическо консултиране и обучение на деца и семейства;
- Подкрепа и консултиране на лица и семейства по социални
въпроси.
Капацитета на ЦОП е 35 лица. Услугите се предоставят от
квалифицирани специалисти: психолог, логопед, педагог, социален
работник, помощник възпитател. Изразходвани средства за 2018 г. 91 155,00 лв.
Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Полски Тръмбеш
е делегирана от държавата дейност. Капацитета на ЦСРИ е 35 лица.
Предоставя комплекс от социални услуги, свързани с извършване на
рехабилитация, социални консултации, изготвяне и осъществяване на
индивидуални програми за социално включване. Финансира се като
държавно - делегирана дейност.
Целева група – лица над 18 години: лица в риск от социално
изключване, както и техните близки, лица с различни увреждания, с
емоционално
–
поведенчески
проблеми
и
възрастни
хора.
На
потребителите
се
предоставят
следните
услуги:
двигателна
рехабилитация; психологическа подкрепа; правни консултации; социална
рехабилитация; трудотерапия; развитие на творческите способности и
Изготвил: инж. В. Костадинова
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умения; културни развлечения; работа със семейството, приятели
близки и др. Изразходвани средства за 2018 г. – 112 273, 00 лв.

и

Домашен социален патронаж. Капацитет на услугата – 300 лица.
Доставката на храна се предоставя във всички населени места от
общината. Дейността се финансира от общинския бюджет. Ползватели на
социалната услуга са:
-Лица с увреждания с трайно намалена работоспособност над 50%.
Те ползват с предимство услугите предоставени от ДСП, в това число
деца с различни видове увреждания, чийто ограничения от здравословен
характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами да
организират дейностите от ежедневието си;
-Самотно живеещи лица, които поради различни причини от
здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си
и да подържат хигиената в дома си.
Изразходвани средства за 2018 г. - 292 376,00 лв.
По ПМС 332/22.12.2017 г. Община полски Тръмбеш предоставя
услугите – личен асистент и домашен помощник.
Брой потребители ползващи услугите – 47 бр. за личен асистент и
55 бр. за домашен помощник.
Брой лица предоставящи услугите – 50 бр. лични асистенти и 19
бр. домашни помощници.
Изразходвани средства – 314 924,00 лв

Приоритет 3: Развитие на ефективна инфраструктура,
жизнена среда и опазване на околната среда
Цел. 3.1. Повишаване на енергийната ефективност

благоустроена

и внедряване на ВЕИ

Мярка 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради общинска собственост
Изготвена е Програма за енергийна ефективност на община Полски
Тръмбеш за периода 2018 – 2020 г. и приета от Общинския съвет с
Решение № 435 от 22.02.2018 г.
Изпълнен е проект: „Соларна инсталация в ДГ "Детски свят",
П.Тръмбеш“. Изразходвани средства 9506,00 лв.
Мярка 2. Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от предприятията и
гражданите
Продължава дейността си покривна фотоволтаична централа в с.
Полски Сеновец. Инсталирана мощност – 15,98 кW. Произведена ел.
енергия за 2018 г. – 16,166 МWh/год.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Цел. 3.2. Подобряване на физическата и жизнената среда в града и
населените места в общината
Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда
Актуализиран е проект „Обновяване и реконструкция на градска
среда, гр.П.Тръмбеш“,
с цел бъдещо кандидатстване за финансиране.
Стойност – 13 500,00 лева.
Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри
Проект "Възстановяване на общински парк и изграждане на зона за
отдих", Кметство Павел, по Национална кампания «За чиста околна
среда-2018» към ПУДООС не е одобрен. Стойност на проекта – 9 366,00
лв.
Проект " Възстановяване на зона за отдих", Кметство Раданово, по
Национална кампания «За чиста околна среда-2018» към ПУДООС
не е
одобрен. Стойност на проекта – 9 994,20 лв.
Проект " Обичам природата – и аз участвам", Кметство Страхилово, по
Национална кампания «За чиста околна среда-2018» към ПУДООС
не е
одобрен. Стойност на проекта – 9 939,00 лв.
Проект "Обичам природата – и аз участвам", Кметство Иванча, по
Национална кампания «За чиста околна среда-2018» към ПУДООС
не е
одобрен. Стойност на проекта – 9 943,20 лв.
Проект "Обичам природата – и аз участвам", Кметство Обединение, по
Национална кампания «За чиста околна среда-2018» към ПУДООС
не е
одобрен. Стойност на проекта – 9 998,40 лв.
Проект „Изграждане на еко занималня в двора на детската градина“,
ДГ „Детски свят“, гр. Полски Тръмбеш, по Национална кампания «За
чиста околна среда-2018» към ПУДООС
не е одобрен. Стойност на
проекта – 5000,00 лв.
Община Полски Тръмбеш кандидатства за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването,
подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби
инфраструктура“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., по Процедура чрез
подбор
на
проектни
предложения
№
BG06RDNP001-7.007
Спорт
„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на
спортна инфраструктура“, с проект „Футболно игрище на малко поле“ ,
УПИ І-533, кв. 77 по ПУП на с. Раданово“.
Предвижда се изграждане на спортна площадка /футболно игрище на
малко поле/ в с. Раданово.
Спортната площадка ще бъде с размери 44,50м/22,50м. По периметъра
ще се изгради ограда с височина 4м. от носещи метални елементи и
оградна мрежа.
Настилката на игралното поле ще се направи с изкуствена трева,
положена върху армирана бетонова основа.
Общ бюджет на проекта – 97 778,15 лв без ДДС /или 117 333,78 лв с
ДДС /.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Цел. 3.3. Изграждане и

подобряване на социалната инфраструктура

Мярка 1. Изграждане, реконструкция на обекти в сферата на
здравеопазването, спорта, образованието и културата и прилежащите им
пространства
През 2018 г. е изпълнен проект „Ремонт на Народно читалище
„Съединение 1885“, с. Климентово, община Полски Тръмбеш“, по Проект
«Красива България». РЗП е 1170 кв.м. Стойност на проекта –
139 827,00 лв, като съфинансирането бе 51%. Изплатени срества за СМР
– 105 475,50 лв.
Изпълнен е проект: «Основен ремонт на покрив на сграда на Народно
читалище «Отец Паисий 1905», гр. Полски Тръмбеш». СМР включва:
ремонт на скатни /463 м2/ и плоски покриви /456 м2/. Изразходвани
средства 42 639,39 лв., вкл. СМР, авторски и строителен надзор.
Извършени са текущи ремонти на общински обекти от общинското
предприятие ПРОИ, като: сграда ДГ с. Павел, сграда болница гр. П.
Тръмбеш, кабинки стадион с. Раданово.Ремонтирана площ – 114 м2.
Осигурени средства – 19 100,75 лв.
Общината спечели проект: „Преустройство на търговски обект в УПИ
I, кв. 58 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш в „Спортна зала за тенис на
маса“, към Министерството на младежта и спорта. Строително –
монтажните работи включват обособяване на шест зони за игра,
състоящи се от шест маси и прилежащо пространство. В южната част ще
се разположи мобилна трибуна за 30 зрители и нови съблекални, мивки,
тоалетни и душове, изпълнени с нови преградни зидове. Предвижда се
монтиране на външна топлоизолация, подмяна на дограма от PVC профили
и стъклопакет, цялостен демонтаж на съществуващите настилки и
заливане с винилова саморазливна настилка, смяна осветителни тела, и
климатизация на залата.
Обществената поръчка и избор на изпълнител е извършено от
Министерството на младежта и спорта. Осигурените средства от
министерството са 170 596,97 лв. Изпълнението на дейностите е през
2019 г.
Мярка 2. Изграждане, реконструкция на обекти с местно историческо,
социално и религиозно значение и прилежащите им пространства
Община Полски Тръмбеш кандидатства по мярка 01-01 „Осигуряване
на достъпна среда на обществени сгради” по Проект “Красива България”
към Министерството на труда и социалната политика с проект:
„Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общински музей гр.
Полски Тръмбеш, чрез монтаж на вертикална лифтова платформа”.
Финансово участие на общината е 15%. Обща стойност - 40 300,00 лв.
Проектът не е одобрен.
Изпълнен е проект: „Реконструкция на покрив на сграда –
Автогара, общинска собственост, в ПИ 57354.300.2374 по КККР на гр.
Полски Тръмбеш“. Стойност на договора 58 810,00 Лв. Ремонтирана площ
– 450 м2.
Извършен е текущ ремонт на консултативен кабинет към Местната
комисия за борба с противообществените прояви за пълнолетни и
непълнолетни в гр. П. Тръмбеш. Стойност на договора 19 499,22 лв.
Ремонтирана площ - 53 м2.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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Извършени са текущи ремонти на общински обекти от общинското
предприятие ПРОИ, като: автоспирка с. Петко Каравелово, покрив
кметство Иванча, покрив ПРОИ, покрив сграда Раданово, сграда
исторически музей, покрив бивше училище Павел. Ремонтирана площ –
1156 м2. Осигурени средства – 18 913,18 лв.
Цел. 3.4. Обновяване на пътната инфраструктура
Мярка 1. Изграждане, възстановяване и рехабилитация на общинската
пътна мрежа и мостове
Извършен е текущ ремонт на пътни настилки от републиканската пътна
мрежа в рамките на гр. П.Тръмбеш:
Път III – 407 /с. Стражица – гр. П. Тръмбеш/ в участъка от км.
63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км;
Път III – 502 /гр. П. Тръмбеш – с. Климентово – с. Обединение/ в
участъка от км. 0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.
Стойност на поръчката: 4 280,00 лв.
Извършени
са
ремонтни
работи,
включващи
преасфалтиране
на
определени
участъци
от
пътищата,
изкърпване
на
съществуващи
асфалтови настилки.
Извършен е текущ ремонт на парапети на мостови съоръжения на
общински пътища в с. П. Каравелово и с. Климентово. Ремонтът включва
отливане на горната част на парапета със стоманобетон на моста над
р. Янтра в с. Петко Каравелово на път VTR 1292 /с. Стрелец, с. Петко
Каравелово, монтиране на мантинели за отделяне на пешеходна пътека
на мост над река Елийска в с. Климентово на общински път. Стойност
на поръчката: 5 000,00 лв.
Сключен е договор за подготовка на общинските пътища за
експлоатация
в
зимни
условия,
в
това
число:
почистване
и
възстановяване на пътните окопи и банкети, запълване на единични
пукнатини с битумна емулсия и дупки в пътното платно, възникнали
аварийно през зимния сезон със студена асфалтова смес. Срокът на
договора е от 01.10.2018 г. до 31.03.2019 г. Стойност на поръчката:
52 400,00 лв.
В поръчката са включени следните общински пътища:
-Път VTR 1232 /от път Ш-502/ гр. Полски Тръмбеш-с.Раданово /до път
1-5/ с дължина 4,0 км;
-Път VTR 1292 /с.Стрелец с.Петко Каравелово /1-5/ в участъка от
път 1-5 до моста на р.Янтра с дължина 2.4 км.;
-Път VTR 1235 /от път III-504/Стефан Стамболово-Полски Сеновец /до
път 1-5/ + участъка "Варианта" /1,2км/ с обща дължина 9,8 км;
-Път VTR 1234 /от път Ш-502/, Полски Тръмбеш-Обединение/-Иванча
/до път Ш-504/ с дължина 5,2 км.б
Мярка 2. Реконструкция и изграждане на улична пътна мрежа по
населените места в общината, пешеходните площи и площади
Извършен е текущ ремонт на улични настилки в населените места на
територията на общината. Стойност на поръчката: 125 000,00 лв.
Извършени
са
ремонтни
работи,
включващи
преасфалтиране
на
определени участъци от улици, изкърпване на съществуващи асфалтови
настилки, оформяне на банкети, подмяна бордюри или поставяне на нови
Изготвил: инж. В. Костадинова
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такива, възстановяване на трошено – каменни и баластрени настилки,
повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти.
Извършени са текущи ремонти на тротоарни настилки от ОП ПРОИ в
населените места в общината. Ремонтирана площ – 900 м2. Осигурени
средства – 30 133 лв.
Изпълнен е проект «Ремонт на улици № 23 и № 25 в с. Петко
Каравелово». Стойност на поръчката: 124 438,99 лв. Дейностите
включват доставка и поставяне на нови бордюри, изкопни работи,
допълване и изравняване на съществуваща трошено – каменна настилки
на улично платно, полагане на асфалтобетон неплътна и плътна смес в
улично платно на два пласта, включително и битумни разливи.
За зимния сезон 2018/2019 г. са сключени договори за поддръжка на
уличната
мрежа
в
населените
места
на
общината
/332,09км/,
републиканската пътна мрежа /4,28 км/в рамките на гр. Полски Тръмбеш
и общинската пътна мрежа/29,09 км/. Срокът на договора е до
30.04.2019 г. Обща стойност на поръчката: 82 723,32 лв.
Общината кандидатства за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
ПРСР за периода 2014 – 2020 г., по Процедура чрез подбор на проектни
предложения № BG06RDNP001-7.001 – Улици „Строителство, реконструкция
и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и
съоръженията и принадлежностите към тях“ с проект „Реконструкция на
уличната мрежа в община Полски Тръмбеш”.
Инвестицията включва реконструкция и рехабилитация на част от
уличната мрежа на гр. Полски Тръмбеш - ул. Антим I - 2441,02 м2
платно и 1828,44 м2 – тротоари; ул. Иван Вазов - 1148,47 м2 платно и
639,92 м2 – тротоари; ул. Тракия - 3890,56 м2 - платно и 2030,68 м2
тротоари и с. Страхилово О.Т.160 и 202 до О.Т.162 - 2042,96 м2
платно и 435,64 м2 тротоари. Обща стойност на инвестицията:
1 091 427,63 лв без ДДС / или 1 309 713,16 лв с ДДС/.
Цел. 3.5. Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
Мярка 1.Изграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа
Водопроводната мрежа се поддържа от
ВиК “Йовковци” и всяка
година се правят текущи ремонти и подмяна на тръби.
Извършен текущ ремонт на водоснабдяване в гробищен парк с.
Страхилово от ОП ПРОИ. Осигурени средства – 700 лв. Дължина на
отремонтирания участък – 340 м.
Мярка 2. Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа
Извършен
е
авариен
ремонт
на
съществуващо
канализационно
отклонение в ПИ 57354.300.401 по ККККР на гр. Полски Тръмбеш" Изпълнени са следните видове СМР: изкопни работи, плътно укрепване
на изкопи,насипни работи,демонтиране на ст.бетонови тръби Ф 150 124,00 м.,полагане на гофрирани полиетиленови тръби ф 315 135,00м.,направа на РШ - 3,00 бр.,разбиване на бетон машинно,
укрепване на водопровод, укрепване на ел. проводници и водочерпене.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Цел. 3.6. Благоустрояване на селищата
Мярка 1. Разширяване и подобряване състоянието на зелените площи,
паркове, обществени терени
Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от
общинското предприятие „Чистота” 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. Изразходвани средства за озеленяване за 2018 г.
– 46 217,00 лв.
Мярка 2. Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални планове
и Общ устройствен план на общината
Община Полски Тръмбеш изготви Общ устройствен план на Община
Полски Тръмбеш – фаза окончателен проект.
Цел. 3.7. Подобряване управлението на битовите отпадъци
Мярка 1. Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО в гр.
Бяла
Община Полски Тръмбеш е член на Регионално сдружение за
управление
на
отпадъците
–
„ЯНТРА-ЛОМ
2008“,
учредено
от
упълномощени представители на общините: Борово, Бяла, Две Могили,
Ценово, Полски Тръмбеш и Опака.
Сдружението има 2 962 860,87 лв. предоставени от ПУДООС за
финансиране на първи етап от проект: „Доизграждане на регионална
система за управление на отпадъците на регион Борово (Бяла, област
Русе) и довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с
републиканската пътна инфраструктура и мрежите на техническата
инфраструктура".
Осигурени са средства от ПУДООС в размер на 1 999 988,32 лв. и за
финансиране на обект „РСУО-регион Борово (Бяла, област Русе) площадка за сепарираща и компостираща инсталации".
Цялата стойност на проекта е 3 692 091,76 лв. Сумата за
дофинансиране от страна на общините е в размер на 1 692 104.08 лв.
Сключени са договори с изпълнители в резултат на проведена
обществена поръчка по три обособени позиции.
1.По обособена позиция № 1: „Доизграждане на Регионална система
за управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)".
Извършени са строително - монтажни работи по следните подобекти:
депо за неопасни отпадъци; административна сграда; пречиствателна
станция за отпадни води; вертикална планировка; инсталации на
техническата инфраструктура, ограда и сепарираща, и компостираща
инсталации.
2.По
обособена
позиция
№2:
„Доизграждане
на
довеждаща
инфраструктура за външни връзки на площадката на Регионалната
система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област
Русе)".
Извършени са строително - монтажни работи по част: пътна, ВиК,
електроснабдяване и СК.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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3.По обособена позиция № 3 „Доставка и монтаж на машини,
съоръжения и мобилно експлоатационно оборудване за Регионалната
система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, област
Русе)".
Извършени са доставките и монтажа на машини и съоръжения за ПСОВ,
сепарираща и компостираща инсталации.
Очаква се въвеждането на обекта в експлоатация да стане през 2019
година.
Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища
Мярка 3. Поетапно закриване и рекултивация на общинското депо за
неопасни отпадъци
От 1.01.2018 г. е спряна експлоатация на депото в Полски Тръмбеш,
във връзка с изпълнение на поетия ангажимент към Европейската
комисия за поетапно закриване на общинските депа.
Мярка 4. Организирано сметоизвозване и поетапни мерки за въвеждане
на разделно събиране на битовите отпадъци в населените места в
общината
Общинското предприятие «Чистота» извършва дейности по организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци от населените места,
почистване на места за обществено ползване, озеленяване.
От 01.01.2018 г. до въвеждане в експлоатация на Регионалната
система за управление на отпадъците за регион Борово (Бяла, обл.
Русе) общините извозват събраните на тяхна територия отпадъци на
депа отговарящи на изискванията на Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за
условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на
други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на
отпадъци.
Количеството депонирани отпадъци на депо Шереметя са 770,74 тона
за 2018 г.
Справка за количествата разделно събрани отпадъци от системата за
разделно
събиране
на
отпадъци
от
опаковки,
организирана
на
територията на община П. Тръмбеш е дадена по – долу.
Общо количество отпадъци, извозени до сепарираща инсталация –
2,840 тона, от тях:
1. Извозени количества смесен отпадък до депо – 0,680 тон.
2. Разделно събрани отпадъци:
- Хартиени и картонени опаковки – 1,320 тона;
- Пластмасови опаковки – 0,660 тона.
Цел. 3.8. Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и
горските ресурси и биологичното разнообразие
Мярка 1. Опазване на водните площи
Община Полски Тръмбеш изпълнява проект: „Управление на риска и
защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и Полски
Тръмбеш", по първата покана за набиране на проектни предложения по
програма INTEREG V-А Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос
3: A безопасна област, Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното
Изготвил: инж. В. Костадинова
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управление на риска в трансграничния регион с проект: „Управление на
риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и
Полски Тръмбеш ". Партньор на Община Полски Тръмбеш е Инспекторат за
извънредни ситуации "Барбу Стрибей",Окръг Калараш, към Министерство
на вътрешните работи, Република Румъния. Обща стойност на проекта 7 536 821,47 лв. Собствен принос – 2% от средствата.
Извършени
са
ремонтно-възстановителни
работи
за
подобряване
проводимостта на речното корито на река Елийска през П. Тръмбеш.
Изградени са съоръжения за регулиране на оттока и защита от вредното
въздействие на водите. Дейностите са в участък с дължина 1250 м,
който е разделен на шест. Изразходвани средства за 2018 г. –
816 468,08 лв.
Предстои през 2019 г. да бъде извършена доставка на система за
ранно предупреждение и управление на водите и риска от наводнения на
територията на община П.Тръмбеш. Системата ще осигури събирането,
обработката и предоставяне на информация в реално време от
мониторинговите точки, изградени в рамките на настоящия проект. По
този начин ще се осигури дигитализирането на процеса по управление
на риска от наводнения, валидирането на събраните данни, събиране на
статистическа информация, която да послужи за бъдещи по точни
предвиждания
и
анализи
и
своевременното
им
разпространение.
Системата ще осигури възможност за разработването на прогнозни
модели за управление на риска от наводнения.

Приоритет 4: Създаване на съвременна
образованието,
младежките дейности и
европейските културни традиции.

среда за развитие на
спорта. Приобщаване към

Цел. 4.1. Подобряване на образователна среда в общината, развитие на
спорта
Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование
СУ „Цанко Церковски“ и ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Раданово
изпълняват проект по Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение
на учениците от началния етап на основното образование за повишаване
на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“, по
Национална програма „С грижа за всеки ученик”, към МОН.
Допълнителното обучение в СУ, П. Тръмбеш е по математика и
български език и литература. Общ брой ученици обучаващи се
допълнително по: математика – 30 бр, БЕЛ -63 бр. Финансиране на
проекта – 12 936,00 лв.
В ОУ, с. Раданово общият брой ученици обучаващи се допълнително по
БЕЛ е 10 бр. Финансиране по проекта – 1 848,00 лв.
ОУ «Св.св. Кирил и Методий», с. Раданово изпълнява проект по
Национална програма «Развитие на системата на предучилищното
образование». Финансиране – 1 008,00 лв. Образователно направление –
БЕЛ, брой деца – 7 бр.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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Детска градина «Детски свят», гр. Полски Тръмбеш и ДГ «Първи юни»,
с. Раданово изпълняват проект по Национална програма „Информационни
и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и
училищното образование“, Дейност 2. Закупуване на интерактивно
мултимедийно оборудване или иновативен хардуер за институциите от
системата на предучилищното образование.
СУ „Цанко Церковски“ е сред одобрените училища за изграждане на
безжични (тип WiFi) мрежи НП „ИКТ” в училищата, с Решение № 720 от
11.10.2018 г. на Министерски съвет за изграждане и развитие на
безжични мрежи. Средства 19 835,00 лв.
Одобрени са средства на ОУ «Св.св. Кирил и Методий», Раданово по
Национална програма «Без свободен час» за периода 01.09-31.10.2018
г. 248,00 лв.
За периода 01.05-30.06.2018 г. са одобрени средства по Национална
програма «Без свободен час» на ОУ «Васил Левски», с.П. Каравелово
135,00 лв.; и ОУ «Св.св. Кирил и Методий», Раданово – 141,00 лв.
За периода 01.11,2017 г. -30.04.2018 г. са одобрени средства по
Национална програма «Без свободен час» на ОУ «Васил Левски», с.П.
Каравелово 1231,00 лв.; и ОУ «Св.св. Кирил и Методий», Раданово –
831,00 лв.
Мярка 2. Насърчаване на ученето през целия живот: обучение,
квалификация и преквалификация на безработни и заети
По данни на Бюрото по труда за 2018 г. средното равнище на
безработица в общината е 11,99%, при 6,18% за страната.
Към читалището в Полски Тръмбеш са проведени два курса за
обучение по информационни технологии за възрастни /през месец май и
октомври/. Брой обучени лица – 12 души.
През март стартира обучение към Бюрото по труда на 40 безработни
лица по професиите „Озеленител” и „Оператор на компютър” по проекти
”Рестарт” и „Хоризонти 3”. Обученията продължиха до месец май, след
което се осигури заетост на 40 % от включените.
По ОП „Развитие на човешките ресурси“ фирма „КАЛОЯН ВТ“ ООД
изпълни проект "Устойчива заетост за безработни и неактивни лица в
"Калоян ВТ" ООД“. Договорени средства 231 115,56 лв. Наети 24
безработни лица за период от 12 месеца на длъжности: офис мениджър 1 ч., работници озеленяване - 22 д./от Павликени и Полски Тръмбеш/ и
шофьори на лекотоварен автомобил - 2 д.
На 01 и 02 ноември 2018 г. в гр. Полски Тръмбеш се проведе
обучение на тема: „Работа със системата ИСУН 2020. Специфики при
подготовката на прием на проектни предложения и оценителен процес в
електронна среда“. Обучението се проведе във връзка със сключено
Споразумение № РД 50-38/23.04.2018 г. и одобрени дейности и разходи
по подмярка 19.4 „Текущи разходи и популяризиране на стратегия за
Водено от общностите местно развитие“ на мярка 19 „Водено от
общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските
райони за периода 2014 – 2020 г. Брой обучени лица – 15.
В гр. Полски Тръмбеш на 03 и 04 ноeмври се проведе двудневно
обучение за местни лидери на тема: “Подготовка, разработване и
управление на проекти към Стратегията за ВОМР. Проектен цикъл.
Мултифондово финансиране». В обучението бяха разгледани следните
Изготвил: инж. В. Костадинова
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теми: основни правила и изисквания за работа със системата ИСУН
2020, използване на системата от различни видове потребители,
качване и публикуване на процедура за кандидатстване с проекти в
системата ИСУН 2020, активиране на процедура за прием на проектни
предложения.
Обучението бе насочено към земеделски производители, представители
на микропредприятия в сферата на производствата и услугите, хора,
упражняващи
занаят
или
свободна
професия,
а
също
така
и
представители
на
кметствата,
читалища
и
неправителствени
организации, на общинските и социални институции. Целта на обучението
бе информиране на потенциалните кандидати относно възможностите за
финансиране, допустимост, подготовка, разработване и управление на
проекти към Стратегията за ВОМР на МИГ ”Павликени – Полски Тръмбеш”.
Брой бучени лица -15.
Мярка 3. Спорт в свободното време и в детско- юношеска възраст
За 2018 година, са проведени над 17 спортни изяви, със
състезателен характер, по различни видове спорт.
Изразходваните средства са 6 900 лв. /по спортен календар за 2018
г./ за спортно – туристически дейности: общински кръг по футбол;
областни ученически спортни състезания по бадминтон; открит турнир
по шахмат; регионални футболни състезания в
„А” и „Б”, окръжни
футболни
групи;
областно
състезание
”Млад
огнеборец”;
лекоатлетически
състезания
по
случай
Международния
ден
на
предизвикателствата и празник на спорта в България; дни на отворени
врати
за свободен достъп до спортни съоръжения; параолимпийски
турнир; турнир по тенис на маса и други.
Приходите от продажба на билети за посещение на открития плувен
басейн са 45 850,00 лв.
Цел. 4.2. Опазване и популяризиране на културно - историческото и
природно наследство за устойчиво развитие на туризма
Мярка 1. Опазване и популяризиране на културно – историческото и
природно наследство за устойчиво развитие на туризма
Общинският
исторически
музей
през
2018
г.
проведе
редица
инициативи за опазване и популяризиране на културно – историческото
ни наследство.
През месец януари уредникът в отдел „Етнография“ към Регионален
исторически музей – Русе представи в Полски Тръмбеш албума „Хърцои.
Народна носия от село Каранци“. Автори на изданието са доц. д-р
Христо Харитонов, директор на Исторически музей Полски Тръмбеш и
Веселина Генова, председател на НЧ "Пробуда 1897" в село Каранци.
През месец юли в Исторически музей – Полски Тръмбеш бе представена
изложбата „От Виена и Константинопол. Етнография на града“. Тя е
съвместен проект на Регионален етнографски музей – Пловдив и
Регионален исторически музей – Русе. Реализира се във връзка с
Българското председателство на Съвета на Европейския съюз през 2018
година. Изложбата представя европеизацията на всекидневието в
българските градове и прехода към модерността в края на ХІХ век.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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На 1 ноември 2018 г. – Деня на народните будители и дарители
Историческият музей в град Полски Тръмбеш събра за 12-а поредна
година дарителите, благодарение на които съществува голяма част от
фонда.
За седми пореден път се проведе Фестивала на доматите, чушките и
традиционните храни – „ПАВЕЛ ФЕСТ” 2018 г. в с. Павел. Той се
превърна в ежегоден фестивал на чушките, доматите, традиционните
храни и занаяти.
За четвърти път се проведе Националния конкурс за млади
изпълнители на забавна песен „Полските щурчета” на 6,7 и 8 септември
2018 г. под патронажа на Община Полски Тръмбеш. Организатори: Община
Полски Тръмбеш; Сдружение „Полските щурчета” и Народно читалище
„Отец Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш. В конкурса се включиха 96
деца, които се състезаваха в четири възрастови групи.
От 01 до 03 юни в село Обединение се проведе за тринадесети път
Национален събор – надпяване
„Авлига пее”, посветен на именитата
народна певица Мита Стойчева, родом от селото.
За шести път се проведе Областен празник на руската песен.
Организатори са Община Полски Тръмбеш, НЧ “Отец Паисий 1905”,
Дружество за приятелство с Русия и народите от ОНД. Изявиха се
колективи от Великотърновска област по случай 73 години от края на
Втората световна война.
С решение на Общинския съвет / № 434 от 22.02.2018 г./ е приета
Програма за развитие на туризма в Община Полски Тръмбеш 2018 – 2020
година.
Мярка 2. Развитие на балнеотуризма в общината
Приходите от продажба на билети за посещение на минералните
бани в с. Обединение са 14 636,00 лв.
Минералните бани в гр. Полски Тръмбеш не са работили това лято
заради строително – монтажни работи. Община П. Тръмбеш приключи
изпълнението на проект „Помпена станция с черпателен резервоар за
минерална вода – съоръжения на техническата инфраструктура в гр.
Полски Тръмбеш, Община Полски Тръмбеш”, по
Пилотна схема на
инвестиционната програма минерални води, към Националния доверителен
екофонд.
Целта на проекта беше премахване на съществуващ амортизиран
резервоар с пристроена към него суха камера, извършване на
строително – монтажни работи за изграждане на нова помпена станция с
черпателен резервоар и изграждане на охранителна ограда около
резервоара и помпената станция. Размерът на финансирането възлиза на
226 747,50 лв, като 50% е финансирането от община Полски Тръмбеш и
50% е безвъзмездното финансиране от НДЕФ.
Общината изпълни проект: „Присъединяване на „Летни Къпални" в УПИ
VIII - 401 в гр.П.Тръмбеш към новопроектиран резервоар за минерална
вода в УПИ XVI - 400 , гр. П. Тръмбеш, находище „Полски Тръмбеш",
Сондаж №Р-1хг", ПИ с идентификатор №57354.300.401 по КККР на
гр.П.Тръмбеш“. Общата дължина на водопровода за топла минерална вода
е 70,28 м. Стойност - 54 680,46 лв.
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Цел. 4. 3. Развитие и поддържане провеждането на културни дейности и
инициативи
Мярка 1. Провеждане на традиционни културни мероприятия
Основа на културно-просветната дейност през 2018 г. са честването
на традиционните, доказали своята ефективност програми: „Зимни
празници”; „Пролет край Янтра”; ”Седмица на детската книга и
изкуства за деца”; „Майски дни на културата”; „Културна програма за
празника на града”; чествания на бележити дати и годишнини от
Националния календар.
Заложените средства по Културния календар са 34 200,00 лв.
От 17 до 19 май за пореден път в гр.Полски Тръмбеш се проведе
Областния
празник на самодейността при клубовете на пенсионера от
Великотърновска област “Сребро в косите – младост в душите”.
Проведе се шестото Нaциoнaлнo фoлклopнo нaдигpaвaнe нa любитeлcки
клyбoвe изyчaвaщи нapoдни хopa - „Ритми кpaй Янтpa”,
на открита
сцена в центъра на гр. Полски Тръмбеш.
За празника на града всяка година през септември се провежда
Общинcки cъбop нa плoдopoдиeтo „Злaтнa eceн”. За тринадесети път от
всички населени места бяха поставени изложба на селскостопанска
продукция и кулинарна изложба.
На 1 октомври се проведе Общински празник на пенсионерската
художествена самодейност. Посвещава се на Международния ден на
възрастните хора.
Четвърти кулинарен конкурс „Никой не е по - голям от хляба” в с.
Куцина се проведе на 16 октомври. Поставена бе кулинарна изложба по
повод Световния ден на хляба.
На 28 октомври в Куцина се проведе празник на тиквата – Девети
кулинарен конкурс ”Тиквени изкушения”.
В Каранци се проведе празник на баницата и на народните игри „Да
съхраним българското”.
Мярка 2. Развитие на читалищната дейност
Народно читалище „Отец Паисий 1905“, гр. Полски Тръмбеш изпълни
проект „Да четем заедно“, от конкурса „Библиотеката – активен
участник в обществения живот”- 2018 г., към Фондация „Глобални
библиотеки - България”.
Читалищата ежегодно организират прояви по различни поводи,
чествания, годишнини от местен и национален характер.
През 2018 г. развиваха дейност 59 любителски самодейни
колектива. Те участваха в културния живот на града и общината.
Фолклорна формация “Полянци”, при НЧ “Отец Паисий 1905” - гр.
Полски Тръмбеш и Фолклорна формация „Пролетни ритми” с. Климентово
участваха в V-ти Юбилеен международен празничен спектакъл „Среща с
пролетта 2018” от 27.04.2018г. до 29.04.2018г.
Вокална група „Сияние” при НЧ „Отец Паисий 1905” гр.Полски
Тръмбеш участва в Десети юбилеен Европейски щампионат „Euro Folk
2018” в
гр. Поморие, който
се проведе от 28 юни до 8 юли 2018
година.
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Фолклорна формация „Полянци” и Фолклорен клуб „Луди Млади”
участваха в VIII Международен фолклорен танцов и музикален фестивал
„DURRES FEST” в гр.Дуръс, Албания от 16 до 21 юни 2018 година.
Проведени са над 100 мероприятия в общината – детски утра,
дискусии с ученици, беседи, изложби,
честване на годишнини и
национални празници, концерти, участия и изяви на любителските
състави на общинско, областно и международно ниво. Част от тях са:
- Всички читалища – Ден на лозаря; Мартенска работилница; детски
празник ”Баба Марта в библиотеката“; Ден на любителското и
художествено творчество; „България – моя родина” – отбелязване
на националния празник; изложба на великденски яйца, сувенири,
украси и картички;
- П. Тръмбеш - 5 години от създаването на Вокална група
„Вдъхновение”; 10 години от създаването на ВГ „Сияние” към НЧ
”Отец Паисий 1905”;
- С. Раданово - 120 години от създаването на първия театрален
състав в селото;
- С.Каранци
–
Възстановка
на
стара
българска
сватба,
организирана от НЧ ”Пробуда-Каранци 1897”;
- С.Иванча – 30 години от създаването на оркестър „Сиромашка
радост”;
- 135 години от създаването на НЧ”Светлина 1883” с.Раданово;
- 135 годиниот създаването на НЧ”Надежда 1883” с.Полски Сеновец;
- 120 години от създаването на НЧ” Просвета 1898” с.Страхилово и
фолклорен празник на царевицата.

Приоритет 5. Повишаване на институционалния капацитет за управление
и развитие
Цел.5.1.Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията
Мярка
1.
Повишаване
на
институционалния
и
административен
капацитет
През 2018 година е работено в посока повишаване капацитета на
администрацията посредством участие в процеса на подготовка и
изпълнение на проекти, обучение на служителите в областта на
управление на проектния цикъл. В резултат на това Общината успешно
кандидатства и реализира редица проекти, които се финансират, както
от национални, така и от оперативни програми и различни фондове.
Отделни служители на Общинска администрация участваха в обучителни
семинари на теми, свързани с финансово-счетоводната дейност,
социалните услуги и др. – общо 18 души, от тях в областта на
финансово – счетоводната дейност – 4; обществените поръчки – 2;
специализирани
обучения
–
2;
социалните
услуги
–
4
души,
кандидатстване по ПРСР към МИГ П. Тръмбеш-Павликени - 6.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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Мярка 2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
За предоставяне на качествени услуги на гражданите и подобряване
дейността на администрацията бе внедрена деловодната програма Акстър
офис.
Система
е
за
документооборот
и
управление
на
административните процеси.
Основната задача на системата АКСТЪР-ОФИС е да осигури:
1. Регистриране и пренос на всеки постъпил в администрацията
документ до съответния отговорен служител;
2. Възлагане на задачи, отчитане на тяхното изпълнение и контрол;
3. Реализация на пълен електронен архив
Мярка 3. Сътрудничество с общини и институции в страната и чужбина
Дейностите по тази мярка са насочени към установяването и
поддържането на контакти с градове от ЕС и извън него, както и
съвместното участие в проекти.
Такива проекти са по Програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния – България 2014-2020 г., „Местна инициативна
група Павликени – Полски Тръмбеш“ по ПРСР,
които са отчетени в
други мерки.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА
1. Мерки за наблюдение и създадени механизми за събиране,
обработване и анализ на данните;
Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите
на Общинския план за развитие, съгласно определени физически и
финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение,
мерките за осигуряване на информация и публичност.
Наблюдението върху резултатите се осъществява посредством:
 анализ на индикаторите за резултат и количество, които са
разписани за постигане във всеки един от проектите с външно
или собствено финансиране;
 анализиране на данни от общински регистри за различните
публични услуги, предлагани от Общината;
 набиране на статистическа информация от различни институции и
анализ на данните.
В съответствие с чл. 91, ал. 2 от ППЗРР, за резултатите от
наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие се
разработва годишен доклад, който се публикува на интернет страницата
на общината.
2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
общинския план през съответната година, както и мерките за
преодоляване на тези проблеми;
Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския
план за развитие през 2018 г. е че за подобряване състоянието на
инфраструктурата се изисква значителен обем от финансови средства.
От страна на НДЕФ забавиха финансирането на проект за саниране
на Основното училище в с. Раданово, което ще доведе до изпълнение на
му най - рано през 2020 -2021 година.
През отчетната година общината продължи работата по обявените
процедури по оперативните програми към ЕС, фондове, национални
програми. Привлечен е допълнителен финансов ресурс от договори за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Реализирани
са
значителен брой дейности за подобряване условията и качеството на
живот на населението на общината и естетизация на градската среда.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията
по изпълнение на ОПР;
Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация
и публичност и на принципа за партньорство е да се осигури
прозрачност и да се информират заинтересованите страни и участниците
в процеса на формирането и прилагането на местната политика за
устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за
местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите
страни за активно участие в процеса на реализация.
На сайта на общината се намира Актуализирания документ за
изпълнение на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за
Изготвил: инж. В. Костадинова
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периода 2018-2020 г. и Годишната програма за неговата реализация.
Там се публикуват и докладите за наблюдение изпълнението на ОПР.
В рамките на всеки проект, изпълняван през 2018 г. са предвидени
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч.
периодични информационни кампании сред целевите групи, публикации на
сайта на общината, пресконференции, публикации в регионални и
национални медии, предварителни обсъждания с гражданите.
Ефективен канал за информация са и презентационните материали и
брошури.
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със
секторните политики, планове и програми на територията на
общината, вкл. мерките за ограничаване изменението на климата и
за адаптация към вече настъпилите промени;
С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между
Общинския план за развитие и секторните политики на общината,
разработването на секторни стратегически документи се извършва в
контекста на приоритетите на ОПР. В допълнение, програмирането и
изготвянето на проектни предложения в различните сектори се
синхронизира и обосновава, както със съответната секторна политика,
така и със заложените приоритети в ОПР.
Всяка една секторна политика, план или програма се разработва в
съответствие с мисията и визията на Община Полски Тръмбеш
формулирани в ОПР.
За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове
и програми на територията на общината, мерките, които се предприемат
са:
 провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения
от заинтересованите страни;
 разглеждане на предложения от заинтересованите страни в
постоянните комисии на Общинския съвет и внасяне на
предложения за решения от ОбС;
 актуализиране на приетите от Общинския съвет – наредби,
стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие
с целите и мерките предидени в ОПР.
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство;
В процеса на управление на политиките за регионално развитие са
въвлечени разнородни по своите интереси и функции заинтересовани
страни - институции, организации, административни звена, общности
(групи) от различни юридически и физически лица, които имат
конкретен
интерес
във
връзка
с
реализацията
на
публична
политика/план. С помощта на партньорството може да се осъществи
целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното
развитие на дейността.
Поради ограничения брой неправителствени организации, основните
партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са: читалищата,
Общински съвет, училищни настоятелства, училища, детски градини,
групи от хора и част от бизнеса.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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6. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и
приоритетие на ОПР и развитието на областната стратегия за
развитие
По долу в таблицата са дадени проекти изпълнени или в процес на
изпълнение през 2018 г., допринасящи за постигане на приоритетите и
развитието на Актуализирания документ за изпълнение на Областната
стратегия за развитие на област Велико Търново и Актуализирания
документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община
Полски Тръмбеш за 2018-2020 г.:
Общински план за развитие

Проекти на територията на
общината
Субсидии по ЕФГЗ и ЕФРСР на
земеделски производители
Разпределение
на
масиви
–
ниви, пасища и мери, трайни
насаждения
Проект:
„Нови
управленски
процеси в Юнигаз – ВТ ООД,
чрез услуги по използването
на
софтуер
за
управленски
системи“
Проект: Стратегия за водено
от общностите местно развитие
на МИГ „Павликени – Полски
Тръмбеш“
Регионална
заетост

програма

за

Проект: „Осигуряване на топъл
обяд в община Полски Тръмбеш“
Проект: „Приеми ме“ 2015

Общ
устройствен
план
Община Полски Тръмбеш

на

Проект:„Доизграждане
на
регионална
система
за
управление на отпадъците в
регион
Борово
и
довеждаща
инфраструктура
за
външни
връзки
на
площадката
с
републиканската пътна мрежа и
мрежите
на
техническата
инфраструктура“
Проект: „Управление на риска
Изготвил: инж. В. Костадинова

Приоритет
Приоритет 1. Развитие и
повишаване на
конкурентоспособността на
общинската икономика и
създаване на добра бизнес
среда
Приоритет 1. Развитие и
повишаване на
конкурентоспособността на
общинската икономика и
създаване на добра бизнес
среда
Приоритет 1. Развитие и
повишаване на
конкурентоспособността на
общинската икономика и
създаване на добра бизнес
среда
Приоритет 2. Повишаване
качеството на живот и
развитие на социалната
среда
Приоритет 2. Повишаване
качеството на живот и
развитие на социалната
среда
Приоритет 2. Повишаване
качеството на живот и
развитие на социалната
среда
Приоритет 3. Развитие на
ефективна инфраструктура,
благоустроена жизнена
среда и опазване на
околната среда
Приоритет 3. Развитие на
ефективна инфраструктура,
благоустроена жизнена
среда и опазване на
околната среда

Приоритет 3. Развитие на

Областна стратегия за
развитие
Приоритет
Приоритетна област1:
Инвестиции за растеж и
заетост

Приоритетна област1:
Инвестиции за растеж и
заетост

Приоритетна област 5:
Управление и услуги в
помощ на населението и
бизнеса
Приоритетна област1:
Инвестиции за растеж и
заетост
Приоритетна област 5:
Управление и услуги в
помощ на населението и
бизнеса
Приоритетна област 5:
Управление и услуги в
помощ на населението и
бизнеса
Приоритетна област 5:
Управление и услуги в
помощ на населението и
бизнеса
Приоритетна област 6:
Околна среда

Приоритетна област 6:
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и защита на населението от
наводнения в трансграничните
региони
Калараш
и
Полски
Тръмбеш“
Проект: „Ремонт на Народно
читалище „Съединение 1885“,
с. Климентово, община Полски
Тръмбеш“
Проект: „Устойчива заетост за
безработни и неактивни лица в
„Калоян ВТ“ ООД“

Фестивал на доматите, чушките
и традиционните храни – Павел
фест“

Национален конкурс за млади
изпълнители на забавна песен
„Полските щурчета“

Национален
събор
„Авлига пее“

Национално
надиграване
Янтра“

надпяване

фолклорно
„Ритми
край

Проект:„Помпена станция с
черпателен резервоар за
минерална вода – съоръжения
на техническата
инфраструктура в гр. П.
Тръмбеш“

ефективна инфраструктура,
благоустроена жизнена
среда и опазване на
околната среда
Приоритет 3. Развитие на
ефективна инфраструктура,
благоустроена жизнена
среда и опазване на
околната среда
Приоритет 4. Създаване на
съвременна среда за
развитие на образованието,
младежките дейности и
спорта. Приобщаване към
европейските културни
традиции
Приоритет 4. Създаване на
съвременна среда за
развитие на образованието,
младежките дейности и
спорта. Приобщаване към
европейските културни
традиции
Приоритет 4. Създаване на
съвременна среда за
развитие на образованието,
младежките дейности и
спорта. Приобщаване към
европейските културни
традиции
Приоритет 4. Създаване на
съвременна среда за
развитие на образованието,
младежките дейности и
спорта. Приобщаване към
европейските културни
традиции
Приоритет 4. Създаване на
съвременна среда за
развитие на образованието,
младежките дейности и
спорта. Приобщаване към
европейските културни
традиции
Приоритет 4. Създаване на
съвременна среда за
развитие на образованието,
младежките дейности и
спорта. Приобщаване към
европейските културни
традиции

Околна среда

Приоритетна област 5:
Управление и услуги в
помощ на населението и
бизнеса
Приоритетна област1:
Инвестиции за растеж и
заетост

Приоритетна област 2.
Устойчив туризъм

Приоритетна област 2.
Устойчив туризъм

Приоритетна област 2.
Устойчив туризъм

Приоритетна област 2.
Устойчив туризъм

Приоритетна област 2.
Устойчив туризъм

7. Резултати от извършени оценки към края на съответната година;
Извършена е междинна оценка за изпълнение на Общинския план за
развитие. По отношение на първоначалните резултати от изпълнението
на ОПР може да се обобщи, че през референтния период са постигнати
добри резултати. Общата оценка за изпълнението на ОПР е много добра.
Направена е актуализация на ОПР за периода 2018-2020 г.
Изготвил: инж. В. Костадинова
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V.ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ
НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО
Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой
дейности
за
подобряване
условията,
качеството
на
живот
на
населението на общината и естетизацията на селищната среда.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни
предложения за които се търсят възможности за финансиране.
Независимо от съществуващите проблеми, свързани с ограничените
финансови ресурси, за постигане на ефективно изпълнение на ОПР,
Общината използва целия си потенциал за максимално оползотворяване
на различните възможности за финансиране – национално и от
европейските фондове.
Препоръките за подобряване на резултатите от изпълнението и
наблюдението на ОПР:
Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския
план за развитие цели осигуряването на ефективно изпълнение на
плана, с оглед постигане на целите за интегрирано устойчиво местно
развитие и ефикасно разходване на ресурсите за реализация на
планираните дейности и проекти.
В ОПР е създадена система от индикатори за наблюдение на
изпълнението на общинския план, която позволява отчитане на
напредъка и степента на постигане на целите и приоритетите за
развитите на общината въз основа на обективна информация и данни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Основни показатели за мониторинг на Актуализирания документ за
изпълнение на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за
2018 г.;
2.Отчет на Програмата за реализация на ОПР за 2018 г.

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Приложение № 1 към т.ІІІ:
Приоритет, специфична цел, мярка

индикатор за резултат

мярка

Стойност за 2018 г.

индикатор за въздействие

мярка

Стойност за 2018 г.

забележка

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

Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор

№ 1 Повишаване на
конкурентоспособността на
селскостопанската дейност

Засети площи декара

дка/годи
шно

279 921,002 дка

Произведена продукция в
областта на селското стопанство

хил.лв

30 051,00 за 2017 г.

Стр. 10

Отдадени под наем общински
земеделски земи

дка/год

8 955,000 дка

Нетни приходи от продажби в
областта на селското стопанство

хил.лв

21 758,48 за 2017 г.

Стр. 10

Разходи за придобиване на
ДМА, в областта на селското
стопанство

хил.лв

14 816,00 за 2017 г.

Брой отдадени общински площи
за развитие на
животновъдството и
№ 2 Укрепване на жизнеспособността пчеларството
на стопанствата

дка/годи
шно

20 287,00 дка мери и
пасища
14,652 дка за пчелини

Брой отгледани животни, птици

брой/год
ишно

9 900 броя животни,
140 000 птици и 6290
пчелни семейства

Стр. 10

Стр. 10

ЦЕЛ 2 Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии
№ 1 Подкрепа и стимулиране на
малкия и среден бизнес, повишаване
на инвестиционната активност в
общината

Предприятия в общината

брой/год

Новосъздадени микро и МСП

брой

№ 2 Изграждане на умения за бизнес
активност, чрез създаване на МИГ
Павликени - Полски Тръмбеш

Участници/институции, НПД,
фирми/ в създаването на
местната инициативна група

брой

846 бр.
35 бр
2 бр – общини;
17 – фирми; 7 – НПО;
читалища - 9

Разходи за придобиване на ДМА хил.лв

25 946,00 за 2017 г.

Стр. 11

Нетни приходи от продажби

хил.лв

80 626,51 за 2017 г.

Стр. 11

Изразходвани средства

хил. лв

150, 00 лв

Стр. 11

Нетни приходи от продажби

хил.лв

20 924,00 за 2017 г.

Стр. 11

Цел 3 Развитие на икономически производства и добивна промишленост
№ 1 Развитие на преработващата
промишленост

Новосъздадени предприятия в
областта на преработвателната
промишленост

Изготвил: инж. В. Костадинова

Брой
годишно

0 бр.
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Цел 4 Развитие на селското и рибно стопанство, съобразно местната икономика
№ 1 Стимулиране развитието на
аквакултурите

Подобрени язовири

брой

4 бр.

Отдадени под наем язовири

Брой/средно
годишно

6 язовира и
2 водоема

Стр. 12

% средно
год. спрямо
общото
население

45,56 %

Стр. 5,
Стр. 12-13

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 Интегриране на етническите
общности

№ 3 Активно включване и соц.
услуги

Равнище на безработицата в
общината
Лица включени в програми за
заетост
Инициативи за популяризиране
на културната идентичност на
етнически общност

%/средн
о
годишно

11,99 %

брой

70 броя

брой

7 бр.

брой/сре
Лица ползващи се от соц. услуги дно
годишно
Социални услуги, предоставяни
в общността

брой/год
ишно

456 бр

7 бр.

Заетост на населението в
трудоспособна възраст

Стр. 12-13
Жители възползвали се от
инициативи за интегриране от
етническите общности

% средно
годишно

Изразходвани средства

хил.лв

Проекти изпълнявани в областта
на социалните услуги

Брой

18.42%

Стр.13-14

1 051,257 лв

Стр. 14-16

3 бр

Стр. 14-16

0,03 тон /год

Стр. 16

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
№ 1 Внедряване на мерки за ЕЕ в
сгради/обекти общинска собственост

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

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

1 бр.

Спестена енергия

KWh

10 981,00 KWh/год

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

0 бр.

Спестена енергия

KWh

16,166 KWh

Намаляване на замърсяването
със СО2

тон

Стр. 16
Нарастване дела на ВЕИ от
общата енергийна система

%

0,0008%

Стр. 16
Стр. 16

ЦЕЛ 2 Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените места в общината
№ 1 Обновяване и реконструкция на
градската среда

Реконструирана площ

Изготвил: инж. В. Костадинова

м2

0,00 м2

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото/сред
но годишно
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0,00%

Стр. 17

Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Актуализирания документ за изпълнение
на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2018 г.

№ 2 Създаване, рехабилитация на
зони за отдих и детски игри

Новосъздадена /рехабилитирана
площ

м2

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

0 м2

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото

0,00%

0 бр.

Стр. 17

Стр.17

ЦЕЛ 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
№ 1 Изграждане, рехабилитация на
обекти в сферата на
здравеопазването, спорта,
образованието и културата и
прилежащите им пространства
№ 2 Реконструкция, ремонт на
обекти с местно историческо,
социално и религиозно значение и
прилежащите им пространства

% от
общото/сред
но годишно

58,04%

Стр. 18

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

% от
общото/сред
но годишно

67,23%

Стр. 18-19

м2

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

Ремонтирана и реконструирана
площ

м2

1659 м2

км

4,280 км

Население ползващо се от
подобренията

% от
общото/сред
но годишно

44,52%

Стр. 19

4,300 км

Население ползващо се от
подобренията

% от
общото/сред
но годишно

72,63%

Стр. 19-20

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура
№ 1 Изграждане, възстановяване и
Дължина на рехабилитираната
рехабилитация на общинската пътна
пътна мрежа
мрежа и мостове
№ 2 Реконструкция и изграждане на
Дължина на рехабилитираната
улична пътна мрежа по населените
улична пътна мрежа
места в общината , пешеходните
площи и площади

км.

2 203,00 м2

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

Ремонтирана и реконструирана
площ

2 бр.

Стр. 18-19

ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината

№ 1 Изграждане и рехабилитация на
водопроводната мрежа

№ 2 Изграждане и рехабилитация на
канализационната мрежа

Дължина на изградената и
рехабилитирана мрежа

Дължина на изградената и
рехабилитирана мрежа

км

км

0,340 км

0,135 км

Население ползващо се от
изградената и рехабилитирана
мрежа
Намаляване загубите на вода по
мрежата
Население полващо се от
изградената и рехабилитирана
мрежа

% от
общото/сред
но годишно

5,65 %

%

2,00%

% от
общото/сред
но годишно

35,32%

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата

Изготвил: инж. В. Костадинова
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Стр. 20

Стр.20-21

Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Актуализирания документ за изпълнение
на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2018 г.
№ 1 Разширяване и подобряване
състоянието на зелените площи,
паркове, обществени терени

Рехабилитирани площи

№ 2 Изготвяне на селищни
устройствени и кадастрални планове Изготвени планове
и Общ устройствен план на общината

дка

брой

6,500 дка

Население ползващо се от
подобренията

% от
общото/сред
но годишно

39,34%

Стр. 21

1 бр.

Население ползващо се от
изработените планове

% от
общото/сред
но годишно

100%

Стр. 21

162,122 лв

Намаляване на замърсяването с
ТБО-средно годишно

тон/средно
годишно

770,74 тона

Стр. 21-22

Намаляване на замърсяването с
ТБО

м3/годишно

0 м3

Стр. 22

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
№ 1 Участие в изграждането на
регионалното депо за ТБО в гр. Бяла

Изразходвани средства

хил. лв

Изразходвани средства

лв

0,00 лв.

Рекултивирано количество
отпадъци

м3

0 м3

№ 3 Поетапно закриване и
рекултивация на общинското депо за
неопасни отпадъци

Рекултивирана площ

м2

0,00 м2

Изразходвани средства

№ 4 Организирано сметоизвозване и
поетапни мерки за въвеждане на
разделно събиране на битовите
отпадъци в населените места в
общината

Населени места с въведено
разделно събиране на ТБО

брой

1 брой

Относителен дял жители
ползващи се от системата

№ 2 Премахване на
нерегламентираните сметища

Стр.22
хил.лева

0,00 лв

Стр. 22

%

35,33%

Стр. 22

% от
общото/сред
но годишно

35,33%

Стр. 23

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

брой

1 бр

Дължина на почистените речни
корита и дерета

метри

1250,00 м

№ 1 Опазване на водните площи

Население пряко
облагодетелствано от
изградената инфраструктура

Стр. 23

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 1 Подобряване на образователна и спортна среда в общината
№ 1 Подобряване на достъпа до
образование

Брой деца и ученици участвали в
брой
инициативите

Изготвил: инж. В. Костадинова

110 ученика в
5 проекта

Изразходвани средства

Хил. лв
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38,213

Стр. 23-24

Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Актуализирания документ за изпълнение
на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2018 г.
№ 2 Насърчаване на ученето през
целия живот: обучение,
квалификация и преквалификация
на безработни и заети

Брой обучени лица

брой

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

Организирани спортни прояви

брой/год
ишно

106

17 бр.

4 бр.

Стр. 24-25

Осъществени проекти

брой

Нарастване дела на населението
участвало в спортните прояви

брой/средно
годишно

585 бр.

Стр. 25

Разходи за ДМА

хил. лв

0,00 лв

Стр. 25-26

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

№ 1 Опазване на културно –
историческото наследство и развитие
на туризма
№ 2 Развитие на балнеотуризма в
общината

Дейности за опазване и
популяризиране на културно историческото наследство

брой

7 бр.

Реализирани нощувки в местата
за настаняване и средства за
подслон

брой

3392 бр

Нетни приходи от продажби

хил. лв

67,129 лв

Стр. 25-26

Брой продадени билети

брой

4878 бр.

Приходи от посещения на
населението

хил. лв

14,636 лв

Стр. 26-27

Участници в културно исторически събитията

среден
брой/год
ишно

2250 бр.

Нарастване дела на населението
посетило културно мероприятие

Среден брой
годишно

9982 бр.

Стр. 27

Проведени мероприятия и
инициативи на общинско и
национално ниво

Брой

10 бр.

Реализирани проекти в областта
на читалищната дейност

брой

1 бр.

Стр. 27-28

Цел 3 Развитие и поддържането на културни дейности и инициативи
№ 1 Провеждане на традиционни
културни мероприятия
№ 2 Развитие на читалищната
дейност

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
№ 1 Повишаване на
институционалния капацитет на
администрацията
№ 2 Предоставяне на качествени
услуги на гражданите и бизнеса
№ 3 Сътрудничество с други общини
и институции в страната и чужбина

Обучени лица
Проведени събития за
популяризиране изпълнението
на проекти
Нови и подобрени
административни услуги
Проведени събития за
сътрудничество

брой

18 бр

Реализирани проекти и дейности брой

0 бр

брой

4 бр

Усвоени средства от оперативни
програми, фондове

хил. лв

0 лв

Стр. 29

брой

1 брой

Жители удовлетворени от
административните
услуги/анкета/

% от общото
население

52,01 %

Стр. 29

брой

4 броя

Изразходвани средства

хил. лв

Реализирани проекти и дейности брой

Изготвил: инж. В. Костадинова

4 бр дейности

Стр. 29

Стр. 29
Стр.29
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Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Актуализирания документ за изпълнение
на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2018 г.
ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР за 2018 Г.
Мяр
ка
№

Име на проекта /дейността

Финансираща
програма

Приложение № 2
Собствен
принос

Стойност /лв/

Бенефициент,
отговорник

статус
планирано
изпълнение
лв
П Р И О Р И Т Е Т
№ 1 Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика и създаване на добра бизнес среда
ЦЕЛ 1
Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор
Повишаване на конкурентоспособността на
М1
селскостопанската дейност
2018
Отдаване под наем на общински земеделски земи
община
община
изпълнено
Субсидии по ПРСР на производители

ПРСР

1 000 000,00

8 381 874,73

0,00

Срок

2017

зем.производ

изпълнено

М2

Укрепване на жизнеспособността на стопанствата
2018
Отдаване под наем на общински мери и пасища за
община
община
изпълнено
паша на животните
Стимулиране развитието на пчеларството чрез
2018
предоставяне на слабо про
община
община
изпълнено
дуктивни
земеделски
земи
за
създаване
на
пчелини
ЦЕЛ
2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана
на
знанието, иновациите и новите технологии.
Подкрепа и стимулиране на малкия и среден
М1 бизнес, повишаване на инвестиционната активност
в общината
Нови управленски процеси в Юнигаз - ВТ ООД,
2017
Юнигаз - ВТ
ОП ИК
326 001,06
326 001,06
изпълнен
0,00
чрез услуги по използването на софтуер за
2018
ООД
управленски системи
Изграждане на умения за бизнес активност, чрез
М3
създаване на МИГ Полски Тръмбеш
Стратегия за местно развитие за територията на
2016Павликени и
Изпълнява
ПРСР
6 374 545,00
150 000,00
0,00
2021
П. Тръмбеш
се
общините Павликени и Полски Тръмбеш
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
М3
Активно включване и социални услуги
Прект "Приеми ме 2015"

ПРЧР

150 000,00

150 000,00

0

2018

община

Изпълнява
се

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община П.
2018ПРЧР
20 542,00
19 860,00
0,00
Община
Изпълнява
2019
Тръмбеш"
се
П Р И О Р И Т Е Т
№ 3 Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда
Изготвил: инж. В. Костадинова
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Цел 2. Подобряване на физическата и жизнена среда в града и населените места в общината
Създаване, рехабилитация на зони за отдих и
М2
детски игри
Проекти
по
Национална
кампания
"Обичам
19992,60
0,0
природата - и аз участвам" в различни населени
ПУДООС
места в общината
Цел 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
Изграждане, реконструкция на обекти в сферата
М1 на здравеопазването, спорта, образованието и
културата, и прилежащите им пространства
„Ремонт на Народно читалище „Съединение 1885“,
с. Климентово, община Полски Тръмбеш“
Преустройство на търговски обект в УПИ I, кв.
58 по ПУП на гр. Полски Тръмбеш в „Спортна зала
за тенис на маса“
Реконструкция,
ремонт
на
обекти
с
местно
М2
историческо, социално и религиозно значение и
прилежащите им пространства
Реконструкция покрив на сграда - Автогара,
общинска собственост, в ПИ 57354.300.2374 по
КККР на гр. Полски тръмбеш
ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура
Реконструкция и изграждане на улична пътна
М2 мрежа
по
населените
места
в
общината,
пешеходните площи и площади
Ремонт на уличната мрежа, тротоари и площади в
населените места на общината

ЦЕЛ
М1

ЦЕЛ
М1

2018

община

Не са
одобрени

Проект
"Красива
България»

139 827,00

105 475,50

53 792,51

2018

община

изпълнен

Собствени
средства

195 374,31

0,00

0,00

2019

община

спечелен,
изпълнени
е 2019 г.

Собствени
средства

58 324,00

58 810,00

58 810,00

2018

община

изпълнен

Държавен
бюджет,
община

110 000,00

110 000,00

0,00

2018

община

изпълнено

2 260706,38

0,00

0,00

2018

община

оценен

3 692723,10

0,00

0,00

2018

община

оценен

Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски
ПРСР
Тръмбеш
5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
Изграждане и
рехабилитация на водопроводната
мрежа
Реконструкция на водопроводната мрежа в Община
ПРСР
Полски Тръмбеш
6 Благоустрояване на селищата
Разширяване
и
подобряване
състоянието
на
зелените площи, паркове, обществени терени
Изготвил: инж. В. Костадинова

0,0

Страница 41 от 42

Годишен доклад за наблюдение изпълнението
на Актуализирания документ за изпълнение
на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2018 г.

М2

Проекти
по
Национална
кампания
"Обичам
природата - и аз участвам" в различни населени
места в общината
Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални
планове и Общ устройствен план на общината
Изготвяне на Общ устройствен план на общината

ПУДООС

18 586,80

0,00

0,00

2018

кметства

Не са
одобрени

Държавен
бюджет

40 080,00

40 080,00

0,00

20162018

община

изготвен

Общината
партньор

Изпълнява
се

ЦЕЛ 8 Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и биологичното разнообразие
М2 Опазване на водните площи
Програма за
Управление на риска и защита от наводнения в
Трансгран.
трансграничните региони Калараш и Полски
2016сътрудничество
2 070707,57
816 468,08
- INTERREG V-A
2019
Тръмбеш
Румъния –
България

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 1 Подобряване на образователна и спортна среда в общината
Насърчаване ученето през целия живот: обучение,
М2 квалификация и преквалификация на безработни и
заети
Устойчива заетост за безработни и неактивни
2017
"Калоян ВТ"
ОПРЧР
231 115,56
231 115,56
0,00
изпълнен
2018
ООД
лица в "Калоян ВТ" ООД
М3

Спорт в
възраст

свободното

време

и

в

детско

-

юношеска

Училища,
Училища,
Организиране на спортни прояви, с цел
спортни
спортни
6 000,00
6 000,00
6 000,00
2018
стимулиране на физическата активност на
клубове,
клубове,
населението
община
община
ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма
М3 Развитие на балнеотуризма в общината
Проект „Помпена станция с черпателен резервоар
2017НДЕФ
253 782,97
226 747,50
113 373,75
община
2018
за минерална вода“, гр. Полски Тръмбеш
Присъединяване на "Летни къпални" гр. Полски
Собствени
47 710,00
54 680,46
54 680,46
2018
община
Тръмбеш
към
новопроектиран
резервоар
за
средства
минерална вода
Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи
М1
Провеждане на традиционни културни мероприятия
Съхраняване и популяризиране на традициите,
Читалища,
35 000,00
35 000,00
35 000,00
2018
община,
обичаите,
фолклора,
местните
фестивали
и община
кметства
празници

Изготвил: инж. В. Костадинова
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