ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2019 г.
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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
Отдаване под наем на общински земеделски земи
№ 1 Повишаване на
конкурентоспособността
на селскостопанската
Субсидии по ПРСР на производители
дейност

община
земеделски
стопани, фирми

1 000 000,00 лв.

1 000 000,00 лв.

ЦЕЛ 2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособностт на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана на знанието, иновациите и новите технологии.
№ 3 Изграждане на
община
умения за бизнес
Павликени,
Стратегия за местно развитие за територията на
активност, чрез
партньор
800 000,00 лв.
800 000,00 лв.
общините Павликени и Полски Тръмбеш
създаване на МИГ
община П.
Полски Тръмбеш
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
№ 1 Насърчаване на
Проект "Работа"
заетостта в общината
Проект „Социални, икономически и образователни
№ 2 Интегриране на
мерки за интеграция на уязвими групи в община
етническите общности Полски Тръмбеш“.

№ 3 Активно включване
и социални услуги

община

256 225,20 лв.

256 225,20 лв.

747 956,00 лв.

747 956,00 лв.

община

Прект "Приеми ме 2015"

община

304 979,00 лв.

304 979,00 лв.

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община П.
Тръмбеш"

община

20 790,00 лв.

20 790,00 лв.

П Р И О Р И Т Е Т № 3 Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда
Цел 2. Подобряване на физическата и жизнена среда в града и населените места в общината
№ 2 Създаване,
Проекти по Национална кампания "Обичам
рехабилитация на зони природата - и аз участвам" в различни населени
за отдих и детски игри места в общината

кметства в
общината

30 000,00 лв.

30 000,00 лв.

Цел 3. Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
№ 1 Изграждане,
реконструкция 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

Ремонт на Народно читалище „Пробуда-Каранци
1897“, с. Каранци, УПИ I, кв.53, община Полски
Тръмбеш

община

137 789,00 лв.

70 272,00 лв.

Основен ремонт на покрив на здравна служба с.
Раданово

община

22 604,00 лв.

22 604,00 лв.

Преустройство на търговски обект в УПИ I, кв. 58 по
ПУП на гр. Полски Тръмбеш в „Спортна зала за тенис община
на маса“

170 596,97 лв.

67 517,00 лв.

170 596,97 лв.

Основен ремонт на покрив на сградата на
Исторически музей гр. Полски Тръмбеш

община

7 559,00 лв.

7 559,00 лв.

Основен ремонт на покрив на сграда общинска
собственост, гр. Полски Тръмбеш

община

15 983,00 лв.

15 983,00 лв.

Основен ремонт на покрив на сградата на кметство
с. Страхилово

община

19 974,00 лв.

19 974,00 лв.

община

539 254,00 лв.

539 254,00 лв.

Цел 4 Обновяване на пътната инфраструктура
№ 2 Реконструкция и
изграждане на улична
пътна мрежа по
Реконструкция на ул. "Търговска", Полски Тръмбеш
населените места в
общината, пешеходните
площи и площади
ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата

№ 1 Разширяване и
подобряване
Проекти по Национална кампания "Обичам
състоянието на зелените природата - и аз участвам" в различни населени
площи, паркове,
места в общината
обществени терени

кметства в
общината

10 000,00 лв.

10 000,00 лв.

№ 2 Изготвяне на
селищни устройствени и
кадастрални планове и Изработване на ПУП - План за регулация на с. Куцина община
Общ устройствен план
на общината

8 800,00 лв.

8 800,00 лв.

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

№ 2 Опазване на
водните площи

„Управление на риска и защита от наводнения в
трансграничните региони Калараш и Полски
Тръмбеш", финансиран от Програма за
Трансгранично сътрудничество - INTERREG VA Румъния – България 2014-2020 г.

община,
Програма
Румъния България

719 373,10 лв.

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

719 373,10 лв.

Приобщаване към европейските културни традиции.

Цел 1 Подобряване на образователната и спортната среда в общината
училища,
№ 3 Спорт в свободното
Организиране на спортни прояви, с цел стимулиране спортни
време и в детско на физическата активност на населението
клубове,
юношеска възраст
община

6 900,00 лв.

6 900,00 лв.

40 000,00 лв.

40 000,00 лв.

Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи
№ 1 Провеждане на
традиционни културни
мероприятия

читалища,
Съхраняване и популяризиране на традициите,
община,
обичаите, фолклора, местните фестивали и празници
музей,кметства

всичко

3 315 348,07 лв.

0,00 лв.

192 092,00 лв.

0,00 лв.

2 845 142,10 лв.

278 113,97 лв.

