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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 Общинския 

план за развитие за 2017 година е разработен в съответствие с 

изискванията на Закона за регионалното развитие и Правилника за 

неговото прилагане. 

Общинският план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 

2014-2020 г. е основополагащ, стратегически, динамичен документ и 

важен инструмент при формирането и провеждането на устойчиво и 

балансирано местно развитие. Документът очертава средносрочната 

перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината за период от седем години.  

Изпълнението на ОПР се отчита чрез годишни доклади за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 

91, ал. 2 от ППЗРР, на основата на данните от системата за 

наблюдение и оценка. 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за 

постигане на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмирането, управлението и ресурсното осигуряване на 

регионалното развитие. От своя страна, резултатите от наблюдението и 

оценката на изпълнението на Общинския план за развитие и на 

регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението 

и оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за 

развитие и съответно на Националната стратегия за регионално 

развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от ЗРР). 

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 (чл. 77, ППЗРР). 

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за 

наблюдение, която отговаря на специфичните условия и организация за 

изпълнение на Общинския план за развитие (чл. 78, ППЗРР). 

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският 

съвет. В процеса на наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие, Общинският съвет осигурява участието на заинтересованите 

органи, организации, физически и юридически лица, при спазване на 

принципа за партньорство, публичност и прозрачност при изпълнението 

на ОПР. Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението 

на Общинския план за развитие, като за резултатите от наблюдението 

на изпълнението му се разработва годишен доклад. 
 

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; 
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 Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност 

при изпълнението на плана; 

 Заключение. 
 

Приета е програма за реализация на Общинския план за развитие 

на община Полски Тръмбеш за 2017 г. с Решение № 312/27.04.2017 г. на 

Общински съвет – Полски Тръмбеш. Тя е едногодишен оперативен 

документ за реализация на основните приоритети и цели залегнали в 

ОПР. Включва мерки и дейности, които са насочени към постигане на 

главните цели и приоритети на ОПР. 

Общинският план за развитие е допълнен с Мярка № 3. Изграждане 

на умения за бизнес активност, чрез създаване на МИГ Полски Тръмбеш, 

към Цел 1.2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия 

и среден бизнес и развитие на икономика основана на знанието, 

иновациите и новите технологии, към Приоритет № 1 Развитие и 

повишаване конкурентоспособността на общинската икономика и 

създаване на добра бизнес среда /Решение № 23 от 08.12.2015 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. 

 

Обвързаност на ОПР с други стратегически документи: 

Документи за стратегическо развитие: 

 Стратегия “Европа 2020”; 

 Национална програма за развитие на България 2020; 

 Национална стратегия за регионално развитие 2012-2022г.; 

 Регионален план за развитие на Северен централен район за 
периода 2014-2020г.; 

 Областна стратегия за развитие на Област Велико Търново 2014-
2020г. 

Документи за стратегическо устройствено планиране на регионалното 

развитие: 

 Национална концепция за пространствено развитие за периода 
2013-2025г.; 

 Концепция за пространствено развитие на община Полски Тръмбеш 
за периода 2013-2025 г.; 

 Общ устройствен план на Община Полски Тръмбеш /след 
изработването му през 2018 – 2019 г./. 

 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните 

информационни източници: Информационната система за управление и 

наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН); 

официални данни и статистическа информация от ТСБ - гр. В. Търново; 

ДБТ - гр. Свищов, клон П. Тръмбеш; РИОСВ – гр. В. Търново; интернет 

сайтове и портали - Община П. Тръмбеш, Национален статистически 

институт, Агенция по заетостта, сайтове на оперативните 

програми,ПРСР; информация, предоставена от дирекциите и отделите на 

Общинска администрация. 
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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 2017 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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 г. 

е 14,88%  и е два пъти по - високо от средната за страната – 7,20%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Забележка: Източник на информация Бюро по труда, П. Тръмбеш 
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Забележка: Източник на информация Бюро по труда, П. Тръмбеш 

 

Входящият поток от безработни лица в бюрото по труда през 

2017г. обхваща 743 новорегистрирани и лица с възстановена 

регистрация.   

Изходящият поток – 594 души постъпили на работа и 259 отпаднали 

от регистрация в Бюрото по труда. 

 

 

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. Те се предоставят съобразно желанието и личния 

избор на лицата, които се нуждаят от тях. 

Важна роля  играе  Дирекция “Социално   подпомагане”,в която е 

създаден и отдел “Закрила на детето”. 
 

Домашен социален патронаж 

Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по 

домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена 

и хигиена на жилищните помещения обитавани от ползвателя; комунално 

– битови услуги; осъществяване на социални контакти; медицинско 

наблюдение и др. 

През годините социалният патронаж се е развивал, усъвършенствал 

и вече е с доказани традиции и високо качество на предлаганите 

услуги. 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 от гр. Полски Тръмбеш 

и общината. 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. Осигурява подкрепа за пенсионираните и напуснали 
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активния живот хора да преодолеят изолираността и психологическата 

бариера, която ги кара да се чувстват ненужни. Създава условия за 

обмяна на знания, умения и опит. За постигане целта на дейността е 

назначен екип от специалисти: медицински работник, социален 

работник, арт-терапевт, трудо- терапевт, психолог, юрист и др. 
 

Център за обществена подкрепа 

Център за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш е 

делегирана от държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и 

отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, 

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на 

деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 

консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви, 

консултиране и подкрепа на деца с увреждания с цел недопускане на 

тяхната изолация в обществото. Предоставяните услуги се ползват от 

децата и техните родители от цялата община.  
 

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. Достъпни са за всички лица в пенсионна възраст 

без ограничения на възрастта.  

 
Образование 
 

№ Учебно заведение 

 

Учебна 2017/2018г. 

 

Бр.пара 

лелки/групи 

 

Бр.деца/ 

ученици 

1 СУ „Цанко Церковски”, в това число: 37 794 

 професионални паралелки „Земеделец” 5 105 

 Профил технологичен: Предприемачество и бизнес 4 88 

 Профил: природни науки 1 20 

 Профил: предприемачески 1 26 

 подготвителна група 5 и 6 годишни  1 29 

2 ОУ „Васил Левски”,с.П.Каравелово 7 117 

3 ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово, в това число:             8 153 

 подготвителна група 6 годишни  1 21 

 Общо за училища 52 1064 

1 ДГ „Детски свят“, гр.П.Тръмбеш  5 132 

2 ДГ „Незабравка“, с.П.Каравелово и филиал в с. Куцина                                               3 56 

3 ДГ „Първи юни“, с.Раданово и филиал в с. Павел                                                      3 56 

 Общо за ДГ 11 244 

 
 
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.  
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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 три частни къщи за настаняване на гости. Доброто 

разположение на микроязовирите и река Янтра дават възможност за 

развитие на спортен риболов и туризъм. Откритият плувен басейн е 

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 2017 г. населението на общината се обслужва от 10 на брой 

общопрактикуващи лекари /ОПЛ/ и 9 лекари по дентална медицина. 

  

 
 

Забележка: Данни на Регионална здравна инспекция, В. Търново 

 

Специализираната извънболнична медицинска помощ се осъществява 

от 10 лекари в гр. П. Тръмбеш. Има една самостоятелна 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 2017 г. – 25 души. 
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Брой практики обслужващи населените места  в общината по първична 
медицинска помощ и първична помощ по дентална медицина  

ИППМП

ИППДП
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Разпределение на фирмите по населени места

 

Стопански /нефинансов/ сектор 
Структуроопределящи отрасли на икономиката са промишлеността, 

селското стопанство и търговията. Промишлеността  се  определя от  

подотраслите: хранително–вкусова промишленост, лека промишленост, 

предприятия за технологично оборудване на животновъдството,  

производство на машини и съоръжения за механизация на селското 

стопанство и цифрови телевизионни приемници. 

Промишлеността на общината е представена най – вече на 

територията на град Полски Тръмбеш.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Селско стопанство  
Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км. 

Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд – 

391.4 кв. км, фонд населени места – 25.2 кв.км, горски фонд 38.7 кв. 

км, водни течения и площи – 6 кв.км, територии за транспорт –2.3 

кв.км.  

Община Полски Тръмбеш разполага с плодородна и голяма по 

количество обработваема земя. Тя е традиционен земеделски район и се 

очертава като основен зърнодобивен район в областта 

Общата площ на земеделската земя 365 396 декара. От тях 306 989 

дка са ниви, 8 591 дка трайни насаждения, вкл. лозя, 49 816 дка – 

пасища, мери, ливади. 

Използвана земеделска площ – 301 480 декара. 

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, 

царевицата, слънчогледа и рапицата. Наблюдава се тенденция към 

увеличение на засетите площи с рапица, царевица, овес и леща. 

Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в 

стопанства с малък брой животни, което не позволява ефективно 

въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на 

отглеждането. Отглеждат се предимно птици, крави, овце и пчелни 

семейства. 
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   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 01.01.2017 г. до 

31.12.2017 г. и Програмата за реализация на ОПР за 2017 г. Следвана 

е структурата на плана – приоритети, специфични цели и мерки. 

 

 

 
 

Приоритет 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността на 

общинската икономика и създаване на добра бизнес среда 

 

 

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 отдават под наем на земеделски кооперации, фирми и др.  

Бенефициенти от община Полски Тръмбеш са получили субсидии по ЕФГЗ 

и ЕФРСР през 2016 г. на стойност 7 015 888,87 лв. Това са частни 

фирми, кооперации, земеделски производители.Няма данни за 2017 г. 

За 2017-2018 стопанска година разпределени между ползватели 

масиви, чрез Областна дирекция «Земеделие», съгласно ЗСПЗЗ и 

ППЗСПЗЗ, собственост на частни лица, държавен поземлен фонд и др. са 

ниви – 289 928,250 дка ниви, лозови насаждения – 126,728 дка, овощни 

насаждения – 199,059 дка.  
 

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 26 132,55 дка.  

Бенефициенти от община Полски Тръмбеш са получили субсидии по ЕФГЗ 

и ЕФРСР през 2016 г. на стойност 2 360 033,11 лв. Това са частни 

фирми, кооперации, животновъди.Няма данни за 2017 г. 

През 2017 г. е предоставена за ползване земя – публична общинска 

собственост общо 21,00 дка за разполагане на 455 пчелни семейства – 

в Раданово, Каранци, П. Сеновец, П. Тръмбеш и Орловец.  

През 2017 г. общо за общината се отглеждат 9 890 броя животни, 

68 000 птици бройлери, 2 000 кокошки носачки и 6143 пчелни 

семейства.  
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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» в администрацията поддържа база данни 

за свободни общински обекти и терени за отдаване под наем. 

Общинският съвет приема за 2017 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. 

По ОП «Иновации и консурентоспособност» една фирма изпълнява 

проект: «Нови управленски процеси в Юнигаз - ВТ ООД, чрез услуги по 

използването на софтуер за управленски системи“. Изпълнение 2017-

2018 г. Договорени средства - 326 001,06 лв. В резюме проектът има 

за задача да промени иновативно и най-вече технологично процесите по 

организация и управление на целия производствен цикъл в Юнигаз - ВТ 

ООД. Целите на проекта и заложените в него дейности са в отговор на 

ясно установени нужди за рационализация и усъвършенстване на 

процесите по планиране, производство и реализиране на крайната 

продукция, както и модернизация на способите за комуникация с 

крайните клиенти. Очакванията са тези промени от своя страна да 

доведат до повишаване на общата ефективност на предприятието и 

респективно до нарастване на крайния финансов резултат. Проектът 

включва дейности за насърчаване използването на информационни и 

комуникационни технологии и услуги. 
 

 

Мярка № 3. Изграждане на умения за бизнес активност, чрез 

създаване на МИГ Полски Тръмбеш 

Община Павликени, съвместно с Община Полски Тръмбеш, представители 

на частния и нестопански сектор като партньори, изпълниха проект по 

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., за създаване 

на Местна инициативна група, по Под-мярка 19.1 „Помощ за 

подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно 

развитие”. Беше учредено Сдружение с нестопанска цел "Местна 

инициативна група Павликени – Полски Тръмбеш“. В партньорството 

участват двете Общини и местни фирми - "Екзотика“ ЕООД и "Интеграл - 

ПТ“ ООД, както и Регионалният фермерски съюз от Павликени, като 

представител на гражданското общество. 
Сдружение с нестопанска цел "Местна инициативна група Павликени-

Полски Тръмбеш“ кандидатства за финансиране на 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. Стойност на проекта - 6 374 545,00 лв. с ДДС. Очаква се 

оценка на заявлението за финансиране. Стратегически цели на 

стратегията: 
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 Стратегическа цел 1: Повишаване на конкурентоспособността на 

местната икономика за постигане на интелигентен растеж и 

развитие на местното производство и услуги.  

 Стратегическа цел 2: Подобряване на средата за живот чрез 

развитие на инфраструктурата, разгръщане на потенциала на 

културното и природното наследство и възможностите за 

туризъм. 

 Стратегическа цел 3: Насърчаване на устойчива заетост, 

подобряване качеството на човешките ресурси и възможността за 

социално включване, както и осигуряване на благоприятни 

условия на труд.  

 

Цел. 1.3. Развитие на икономически производства и добивна 

промишленост 
 

Мярка 1. Развитие на преработваща промишленост 

В общината през 2017 г. активно развиват дейност /с осигурени 

лица/ преработващи предприятия в следните области: 

 Производство на други машини за селско и горско стопанство - 
едно предприятие с 37 работещи; 

 Механично обработване на метал - 2 предприятия с общо 28 

работещи;  

 Производство на мелничарски продукти – 1 предприятия. Осем души 
работещи в предприятието; 

 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски 

изделия – 5 предприятия с общо 24 души; 

 Производство и търговия на газови инсталации - 1 предприятие с 
27 работещи; 

 Производство на опаковки от пластмаса – 1 предприятие с 2 

работници;  

 Производство на облекло и допълнения за облекло - 2 предприятия 
с общо 15 работника; 

 Производство на сурови масла и мазнини - 1 предприятие със 100 
работника; 

 Преработка на пчелен мед – 1 предприятие с 22 работника; 

 Производство на напитки / Производство на вина от грозде/ - 1 

предприятие с 30 работещи. 
 

 

Мярка 2. Развитие на добивната промишленост 

Една фирма е представител на добивната промишленост. Дейността и е 

- добив на кариерни материали – инертни /чакъл, пясък/ от р. Янтра 

при Полски Тръмбеш и производство на готови бетонови смеси. През 

2017 г. работещи във фирмата - 12 души. 

  

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 3 водоема.  

До края на октомври е извършена текуща поддръжка и ремонтни 

работи за подобряване експлоатационното състояние на язовирите на 
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територията и подготовка им за експлоатацията през есенно-зимния 

период.  

Изработен е Инвестиционен проект за «Изграждане на контролно 

измервателна система (КИС) на язовир „Масларево” и съоръженията към 

него, имот № 000233 в землището на с. Масларево с ЕКАТТЕ 47439, 

Община Полски Тръмбеш». Ще бъде изградена една система за измерване 
на ниво и за измерване на дебит. Системата ще комуникира чрез 

wireless връзка, където данните ще бъдат събрани и след това 

предадени до хостинга. Системата ще бъде захранвана от вътрешни 

акумулаторни батерии и малки слънчеви панели. Предаването на данни на 

сървъра ще се извършва чрез GPRS. Системата може да изпраща имейли за 
аларма и предупреждения. 

 

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 2017 г., назначено 1 бр. 

лице на длъжност: младши експерт, средства – 5873,67 лв.По Програма 

„Помощ за пенсиониране“ през 2017 г., назначени 4 бр. лица на 

длъжности: общ работник поддръжка сгради, организатор дейности, общ 

работник и технически изпълнител, средства – 18941,23 лв.По Програма 

„ЗОХТУ“ през 2017 г., назначени 4 бр. лица на длъжности: общ 

работник уредник сграда- 2 бр., технически изпълнител – 2 бр., 

средства – 15809,06 лв.По Проект „Шанс за работа“-3 бр. работници 

озеленяване, средства – 3353,60 лв.По „Регионална програма за 

заетост“-5 бр. работник сезонен и 5 бр. чистач хигиенист, средства – 

24118,27 лв.По чл.53а от ЗНЗ, 1 бр. младши експерт, средства – 

1075,64 лв. 
   

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: 

-с.Каранци – „Банго Васил” - Среща с деца и родители от ромската 

общност; изработване на сурвакници и сурвакане; 

-Час в библиотеката с ученици от 4 клас на СУ ”Цанко Церковски” 

по случай 185 г. от рождението на Луис Карол 

-Раданово – Разговор на тема „Традиции и приемственост” 

-Куцина, Иванча, Обединение – Празнуване на Тодоров ден 

-П.Тръмбеш - 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 

-П.Тръмбеш, П.Каравелово, Павел, Каранци - Гергьовден – празник 

на площада 

-Изложба на детски творби от лятната работа в библиотеките. 

-П.Тръмбеш - Коледна работилница в библиотеката - изработване на 

коледни картички и сурвакници от ученици 4 клас. 
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-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 2017 година бяха обхванати всички деца, включително тези от 

ромски етнически произход, за задължителна предучилищна подготовка в 

подготвителна група или подготвителен клас. 

През летните месеци, беше организирано „Лятно училище" за деца 

във връзка с корекционно-възпитателната дейност в библиотеката на 

Народно читалище „Отец Паисий 1905" град Полски Тръмбеш.  

Занимания за деца през лятото организираха и всички читалища на 

територията на общината. С експонатите, изработени от децата в 

летните училища, се организира изложба на 1 септември. Всички деца, 

включили се в изложбата с експонати, получаха награди. 

В Полски Тръмбеш при реализирането на проектите са назначавани 

лица от групите в риск като лични асистенти, домашни помощници и др. 

Регистрирани безработни в община П.Тръмбеш към 31.12.2017 г. по 

данни на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Свищов определили се като 

роми – 43 души. От тях през 2017г. са започнали работа 20 души на 

първичен пазар на труда и по различни програми. 
 

Мярка 3. Активно включване и социални услуги  

Приключи изпълнението на пpoeкт „Нeзaвиcим живoт в Община Полски 

Тръмбеш» пo схема BG05M90P001-2.002 „Нeзaвиcим живoт“ пo Опepaтивнa 

пpoгpaмa „Рaзвитиe нa чoвeшкитe pecypcи“ 2014-2020 г., съфинансиран 

от Европейският социален фонд на Европейския съюз, c oбщ oдoбpeн 

paзмep нa oтпycнaтaтa бeзвъзмeзднa пoмoщ в paзмep нa 499 000,00 

лeвa. Изразходвани средства за 2017 г.-235 326,00 лв. 

По проекта бяха осигурени 42 бр. лични асистенти на 42 бр. 

потребители; 20 бр. домашни помощници обслужвали 47 бр. потребители. 
 

 

Община Полски Тръмбеш продължава изпълнението на проект „Приеми 

ме 2015". Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца, реализацията 

му ще продължи до 31.07.2018г. Деца потребители на услугата «приемна 

грижа» през 2017 г- - 18 деца. Утвърдени приемни семейства с 

местоживеене в общината, вписани в регистъра на АСП – 22 

професионални семейства. Изразходвани средства за 2017 г -170 434,00 

лв. 
 

Проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш»  

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 
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беше до 30.04.2017 г. С подписаното допълнително споразумение се 

удължава срока на догоовора 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. Стойност на 

проекта - 11 081,40 лв. Изразходвани средства за 2017 г. – 7 985,40 

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 не 

посещаващи 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 2017 г. -  

81 955,00 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 умения; 

          - културни развлечения; 

          - работа със семейството, приятели и близки и др. 

 Изразходвани средства за 2017 г. – 113 943, 00 лв.   
  

Домашен социален патронаж. Капацитет на услугата – 270 лица. 

Доставката на храна се предоставя във всички населени места от 

общината. Дейността се финансира от общинския бюджет. Ползватели на 

социалната услуга са: 



 

  Годишен доклад за наблюдение изпълнението 

   на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2017 г. 

 

 

Изготвил: инж. В. Костадинова    Страница 17 от 45 

-Лица с увреждания с трайно намалена работоспособност над 50 % 

определена от ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК. Лицата с увреждане ползват с 

предимство услугите предоставени от Домашен социален патронаж, 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 2017 г. -  260 253,00 лв.  
 

Община Полски Тръмбеш предоставя услугата – «Домашен санитар». 

Ползватели на услугата са хора от уязвими групи и техните семейства, 

чрез осигуряване на комплексни действия в посока осигуряване на 

дългострочни грижи; самотно живеещи лица, които не са в състояние 

сами да организират бита си и да поддържат хигиена в дома си.Брой 

потребители за 2017 г. – 57 лица. 
 

 

 

Приоритет 3: Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена 

жизнена среда и опазване на околната среда 

  

Цел. 3.1. Повишаване на енергийната ефективност  и внедряване на ВЕИ 
 

Мярка 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради общинска собственост 
 

 

Община Полски Тръмбеш има спечелен проект: «Енергийна ефективност 

на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Раданово»,по Инвестиционна 

програма за климата, към НДЕФ. Финансирането ще бъде 65% от НДЕФ и 

35% собствени средства. Стойност на проекта - 316 105,97 лв. 

Изпълнение на проекта се отлага от екофонда за 2019-2020 г., при 

осигуряване на средства от страна на НДЕФ. След ЕСМ ще се реализира 

икономия на енергия - 354 245 kWh /год.; спестени емисии СО2 – 74,73 

тона. 

През 2017 г. Общината изпълни проект: „Изграждане на соларна 

инсталация за топла вода в плувен комплекс гр. Полски Тръмбеш“. На 

покрива на сградата е монтиран термоколектор, състоящ се от три броя 

соларни панели. В банята е монтиран ел. бойлер 500 литра, с мощност 

21 квт. за захранване на 6 бр. душове и 7 бр. тоалетни мивки.  
 

Изготвена е Програма за енергийна ефективност на община Полски 

Тръмбеш за периода 2018 – 2020 г.  
 

Мярка 2. Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от предприятията и 

гражданите  

Приключи проект за саниране на сграда в режим на етажна 

собственост с административен адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул. „Стара 

Планина” № 14,16 и 18 по Национална програма за енергийна 

ефективност на многофамилните жилищни сгради. Сградата е с разгъната 

застроена площ - 5150 м2 и се състои от 48 броя апартаменти. 

След ЕСМ реализирани икономия на енергия - 426 029 kWh /год.; 

спестени емисии СО2 – 52,38 тон годишно. 
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Продължава дейността си покривна фотоволтаична централа в с. 

Полски Сеновец. Инсталирана мощност – 15,98 кW. Произведена ел. 

енергия за 2017 г. – 13,499 МWh/год.  

 

Цел. 3.2. Подобряване на физическата и жизнената среда в града и  

населените места в общината 
 

Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда   

Общината със собствени средства изпълни проект: „Изграждане на 

детски басейн и летни съблекални към плувен комплекс на гр. П. 

Тръмбеш – първи етап „Детски басейн и прилежащи площадки“. Изграден 

е плитък басейн с дълбочина до 80 см. в стилизирана форма на риба – 

кит с вграден басейн за малки деца с дълбочина до 40 см. в кръгла 

форма. Застроена площ басейн 112,38 м2. Стойност на проекта 

148 060,15 лв. 
 

 

Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри  

Проект "Възстановяване на общински парк и изграждане на детска 

площадка", Кметство Павел, по Национална кампания «За чиста околна 

среда-2017» на тема «Обичам природата – и за участвам»  не е 

одобрен. Стойност на проекта – 9 996,00 лв. 

Проект " Изграждане на площадка с детски и спортни съоръжения", 

Кметство Раданово, по Национална кампания «За чиста околна среда-

2017» на тема «Обичам природата – и за участвам»  не е одобрен. 

Стойност на проекта – 9 993,60 лв. 

Проект " Изграждане на площадка с детски съоръжения за отдих и 

развлечения", Кметство Петко Каравелово, по Национална кампания «За 

чиста околна среда-2017» на тема «Обичам природата – и за участвам»  

не е одобрен. Стойност на проекта – 9 992,40 лв. 

Проект "Обичам природата – и аз участвам", Кметство Иванча, по 

Национална кампания «За чиста околна среда-2017» на тема «Обичам 

природата – и за участвам»  не е одобрен. Стойност на проекта – 

9 943,20 лв. 

Проект " Почистване на замърсени площи, озеленяване и залесяването 
им", Кметство Вързулица, по Национална кампания «За чиста околна 

среда-2017» на тема «Обичам природата – и за участвам»  не е 

одобрен. Стойност на проекта – 10 000,00 лв. 

Община Полски Тръмбеш изпълни проект "Възстановяване на зона за 

отдих и спорт в Полски Тръмбеш", по Национална кампания «За чиста 

околна среда-2017». Стойност на проекта – 9 983,16 лв. Дейностите 

бяха: почистване на Градския стадиона от отпадъци, залесяване с 

дървета, засаждане на храсти, поставяне на нови седалки и ремонт на 

стъпала в зоната на сядане. Рехабилитиран площ - 3500 м2. 

 

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 

Със собствени средства и външен изпълнител се извършиха ремонтни 

работи на сгради и съоръжения общинска собственост – ремонт на 

общинска сграда в с. Климентово, училищна сграда в с. Орловец, 
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покрив спирка Раданово, козирка на входа на хотел «Есперанто». 

Ремонтирана площ – 386,80 м2. Изразходвани средства - 33 958,56 лв. 

Текущи ремонти се извършиха на общински обекти и от общинското 

предприятие ПРОИ, като: подмяна на хидрофор в минерални бани с. 

Обединение, ремонт сграда в Каранци, покрив ПРОИ и др. Общо 

ремонтирана площ 300 м2.   

През 2017 г. е изпълнен проект «Ремонт на Народно читалище „Паисий 

Хилендарски-1902“, с. Масларево, община Полски Тръмбеш“, по Проект 

«Красива България». РЗП е 1327,81 кв.м. Стойност на проекта – 

142 196,00 лв, като съфинансирането бе 51%. Изплатени срества за СМР 

– 133 488,05 лв. 

Приключи проект «Строително-ремонтни работи на открити спортни 

площадки в СУ "Цанко Церковски", гр. Полски Тръмбеш». Извършени са 

ремонтни дейности на открити спортни площадки в СУ «Цанко 

Церковски». Проектът се изпълни по Национална програма «Оптимизация 

на училищната мрежа», към МОН. Изразходвани средства – 133 425,52 

лв.Рехабилитирана площ – 2950 м2. 
 

 

Мярка 2. Изграждане, реконструкция на обекти с местно историческо, 

социално и религиозно значение и прилежащите им пространства 

Със собствени средства се извършиха ремонтни работи на сгради и 

съоръжения общинска собственост – ремонтни работи на здравен дом в 

Куцина и Павел, кметство Ст. Стамболово, автоспирка с. Раданово и 

др. Ремонтирана площ – 200 м2. 

 

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. 

Извършени са ремонтни работи, включващи преасфалтиране на 

определени участъци от пътища и улици, изкърпване на съществуващи 

асфалтови настилки, оформяне на банкети, подмяна бордюри или 

поставяне на нови такива, възстановяване на трошено – каменни и 

баластрени настилки, направа на настилки от отпадъчен фрезован 

асфалтов материал, повдигане на ревизионни и дъждоприемни шахти.  

Стойност на СМР по договор -  4 280,00 лв. 
 

Мярка 2. Реконструкция и изграждане на улична пътна мрежа по 

населените места в общината, пешеходните площи и площади 

Всяка година се извършват текущи ремонти на улици в населените 

места на общината; Ремонт на улица № 26 с. Петко Каравелово. 

Извършен е ремонт на улица № 26, включваща пренареждане на бордюри 

и поставяне на нови такива, допълване и изравняване на съществуваща 

трошено – каменна настилка на уличното платно с ширина 6 м, полагане 

на асфалтобетон в уличното платно на два пласта и направа на 

тротоари от асфалтобетон върху трошено – каменна основа от двете 

страни на улицата с ширина по 2 метра.  
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Ремонт на улични настилки в населените места, вкл. и настилки на 

общински пътища – 130 000,00 лв.  

Ремонт улица № 26 – 70 589,10 лв.  

За зимния сезон 2017/2018 г. са сключени договори за поддръжка на 

уличната мрежа в населените места на общината /303 км/, 

републиканската пътна мрежа /3,51 км/в рамките на гр. Полски Тръмбеш 

и общинската пътна мрежа/20,3 км/.  

Общината кандидатства по ПРСР през 2016 г. с проект «Реконструкция 

на уличната мрежа в Община Полски Тръмбеш». Включва ремонт на улици 

и тротоари в Полски Тръмбеш, Страхилово и Куцина. Стойност на 

проекта: 2 260 706,38 лв с ДДС. Проектът все още се оценява от ДФЗ.  

 

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. 
Общината кандидатства по Програма за развитие на селските райони 

през 2016 г. с проект: «Реконструкция на водопроводната мрежа в 

Община Полски Тръмбеш». Включва ремонт на улици в с. Страхилово, с. 

Орловец, с. Павел, с. П. Каравелово и с. Раданово. Стойност на 

проекта - 3 692 723,10 лв с ДДС.Проектът все още се оценява от ДФЗ.    
 

Мярка 2. Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа 

През 2017 г. не е работено по изпълнението на заложената мярка към 

тази специфична цел, поради липса на изградена ПСОВ,съгласно новите 

изисквания на Закона за водите. 
 

Мярка 3. Изграждане на ПСОВ 

През 2017 г. не е работено по изпълнението на заложената мярка към 

тази специфична цел. Работата по тази задача  е спряна от МОСВ до 
допълнителни изрични указания. 

 

Мярка 4. Осигуряване на чиста питейна вода за населените места, в 

т.ч. и от местни водоизточници 

През 2017 г. е извършен мониторинг на питейните води от РЗИ Велико 

Търново. Отклоненията по химични показатели са съответно:  

- по показатели с безусловно здравно значение – нитрати 

(Вързулица, Ст. Стамболово, Орловец, П. Сеновец, Страхилово, Каранци 

и Иванча); 

- по показател с индикаторно значение – мътност (Ст. Стамболово и 

П. Сеновец). 

 

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. За дейност „озеленяване” са изразходвани – 43 

454,00 лв. 
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 Мярка 2. Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални планове 

и Общ устройствен план на общината 

Община Полски Тръмбеш изготви Предварителен проект на Общ 

устройствен план на Община Полски Тръмбеш и Доклад за екологична 

оценка с всички приложения към разработките на плана и доклада. 

Общият устройствен план се разработва двуфазно – предварителен и 

окончателен проект. Съгласно чл. 127, ал. 1 от Закона за устройство 

на територията (ЗУТ), планът подлежи на обществено обсъждане преди 

приемането му от Общинския експертен съвет по устройство на 

територията, респ. преди одобряването му от Общинския съвет. 

Общественото обсъждане ще се проведе през 2018 г. 
 

 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.  

Сключен е договор между ПУДООС и Бяла за безлихвен заем за 

финансиране на проект „Доизграждане на регионална система за 

управление на отпадъците в регион Борово /Бяла,област Русе/ и 

довеждаща инфраструктура за външни връзки на площадката с 

републиканската пътна мрежа и мрежите на техническата 

инфраструктура".   

 Определени са изпълнители по 3 обособени позиции:  

Обособена позиция № 1: „Доизграждане на Регионална система за 

управление на отпадъците в регион Борово (Бяла, област Русе)"; 

 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)" с републиканската 

пътна мрежа и мрежите на техническата инфраструктура»;  

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)".  

За реализацията на проекта ПУДООС отпуска безвъзмездна финансова 

помощ в размер на 2 962 860,87 лв. за реализацията на първия етап на 

проекта част от изпълнението на довеждащата инфраструктура, част от 

вертикалната планировка на площадката, част от подготовка на клетка 

1, и доставка на част от оборудването на ПСОВ.   
 

Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища 

За поредна година Община Полски Тръмбеш се включи в кампанията 

„Да изчистим България заедно“ по инициатива на БТВ Медия ГРуп, която 

се проведе на 16 септември. Участваха 87 доброволци от всички 

населени места. Събрани 140 м3 отпадъци. 

 

Мярка 3. Поетапно закриване и рекултивация на общинското депо за 

неопасни отпадъци 

Към 1.1.2018г. е спряна експлоатация на депото,във връзка с 

изпълнение на поетия ангажимент към Европейската комисия за поетапно 

закриване на общинските депа. 
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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. 

С решение № 360 от 27.07.2017 г. на Общински съвет е приета 

Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Полски 

Тръмбеш. 

  Количеството депонирани отпадъци на общинското депо в гр. 

Полски Тръмбеш е 3 256,26 тона за една година. 
 

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 – 

1,798 тона, от тях: 

- Хартиени и картонени опаковки – 0,529 тона; 

- Пластмасови опаковки – 0,231 тона; 

- Метални опаковки – 0,023 тона; 

- Стъклени отпадъци – 0,678 тона. 

 

Цел. 3.8. Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и 

горските ресурси и биологичното разнообразие 
 

Мярка 1. Възстановяване на терени от свлачищни райони, укрепване 

на свлачища 

През 2017 г. не е работено по изпълнението на заложената мярка към 

тази специфична цел. 
 

Мярка 2. 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 

управление на риска в трансграничния регион с проект: „Управление на 

риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и 

Полски Тръмбеш ". Собствен принос – 2% от средствата.  

Като дейности по изпълнението са предвидени ремонтно-

възстановителни работи за подобряване проводимостта на речното 

корито на река Елийска през П. Тръмбеш. Проектът предвижда 

изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и защита от 

вредното въздействие на водите. Предвидените дейности са в участък с 

дължина 1250 м, който е разделен на шест.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. 
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Приоритет 4: Създаване на съвременна среда за развитие на 

образованието,  младежките дейности и спорта. Приобщаване към 

европейските културни традиции. 

 

Цел. 4.1. Подобряване на образователна среда в общината, развитие на 

спорта  
 

 

Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование 

През учебната 2017/2018 година продължава изпълнението на 

дейностите по проект „Твоят час“, финансиран по Оперативна програма 

„Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от 

Европейските структурни и инвестиционни фондове /BG05M20P001-2.004 

"Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (ТВОЯТ ЧАС)»/. 

По проекта ще се финансират извънкласни дейности: 

 за преодоляване на обучителни затруднения; 

 по интереси; 

 за работа с родители и близки на ученици, застрашени от 

отпадане; 

 за организиране на изяви на учениците, включени в 

извънкласните дейности; 

 за участие в междуучилищни извънкласни дейности. 

Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г. 

В СУ «Ц.Церковски, гр. П. Тръмбеш са сформирани 12 групи по 

интереси със 140 ученика /56 746,00 лв/; 

В ОУ «Васил Левски», с. П. Каравелово - 8 групи – 86 ученика /13 

231,00лв/; 

В ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с. Раданово - 10 групи – 140 

ученика /16 736,00 лв/. 
 

По модул „Подобряване на условията за експериментална работа по 

природни науки“ по Национална програма „Осигуряване на съвременна 

образователна среда“, приета с РМС № 216 от 21 април 2017 г. 

участват и трите училища в общината. Програмата засяга 6 и 8 клас. 

За 2017 г са разпределени следните средства: 

СУ «Ц.Церковски», гр. П. Тръмбеш – 2 600,00 лв; 

ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с.Раданово - 880,00 лв 

ОУ «Васил Левски», с.П. Каравелово – 720,00 лв. 

Одобрени са средства на училищата в П. Каравелово и Раданово по 

Национална програма «Без свободен час». За периода 1 септември – 31 

октомври 2017 г. са разпределени следните средства: 

ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с.Раданово – 225,00 лв 

ОУ «Васил Левски», с.П. Каравелово – 331,00 лв. 

Трите училища участват в Национална програма «Информационни и 

комуникационни технологии /ИКТ/ в системата на предучилищното и 

училищното образование». 

За 2017 г са разпределени следните средства: 

СУ «Ц.Церковски», гр. П. Тръмбеш – 2 370,00 лв; 

ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с.Раданово – 1 720,00 лв 

ОУ «Васил Левски», с.П. Каравелово – 220,00 лв. 
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Мярка 2. Насърчаване на ученето през целия живот: обучение, 

квалификация и преквалификация на безработни и заети 

По данни на Бюрото по труда за 2017 г. средното равнище на 

безработица в общината е 14,88%, при 7,20% за страната. 

 Към читалището в Полски Тръмбеш са проведени два курса за 

обучение по информационни технологии за възрастни. Брой обучени лица 

– 12 души.  

    Общината изпълни проект "Активни младежи в Община Полски 

Тръмбеш", по ОПРЧР, по схема „Младежка заетост”. Срок на изпълнение 

бе 19 месеца. Стойност на проекта – 220 546 лв. С изпълнението на 

проекта се идентифицираха лица от целевата група на неактивните 

младежи, чрез разработената Методология на процедура по 

идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 години - общо 

92 души. Общо 53 младежи, преминаха мотивационно обучение. Част от 

тях преминаха и през професионално обучение по професия „Работник в 

озеленяването“, специалност "Озеленяване и цветарство».  

Обучени бяха 45 души по професия „Работник в озеленяването“. От 

тях се извърши подбор и се наеха на работа в общината за срок от 

шест месеца - 40 броя лица за период от шест месеца. Изразходвани 

средства за 2017 г. – 169 733,00 лв. 
 

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ фирма „КАЛОЯН ВТ“ ООД 

изпълнява проект "Устойчива заетост за безработни и неактивни лица в 

"Калоян ВТ" ООД“ (Наемане на безработни и неактивни лица в "Калоян 

ВТ" ООД). Изпълнение 2017-2018 г. Договорени средства 231 115,56 лв. 

 Проектът включва следните основни дейности:  

1. Наемане на 25 безработни и/или неактивни лица за период от 12 

месеца (на длъжности: офис мениджър - 1 ч., работници озеленяване - 

22 д. и шофьори на лекотоварен автомобил - 2 д.).  

2. Закупуване на лекотоварен автомобил, стопански инвентар, 

работно облекло и ЛПС, свързани с и необходими за създаването на 

новите работни места.  

3. Организация и управление на проекта.  

4. Дейности по визуализация на проекта. 

Дружеството предвижда минимум 50% от новоназначените по проекта 

лица (или 13 души) към датата на включване в дейности по проекта да 

принадлежат към специфичната категория безработни лица, а именно 

безработни с ниска степен на образование (по-ниско от средно 

образование).  

След приключване на всички дейности по проекта "Калоян ВТ" ООД ще 

запази за минимум 12 месеца поне 13 от създадените по проекта нови 

работни места, с което ще гарантира устойчива заетост на лицата от 

целевата група съгласно изискванията на процедурата за безвъзмездна 

помощ. 

Новите работни места ще бъдат с месторабота в 3 различни населени 

места (общини), а именно: офис-мениджър, който ще организира и 

координира работата на екипа по озеленяване, ще бъде ситуиран в гр. 

Велико Търново в централния офис на дружеството; 11 работника 

озеленяване ще бъдат назначени с месторабота в гр. Павликени, а 

останалите 11 работника озеленяване - с месторабота в гр. Полски 

Тръмбеш. Двамата шофьори се бъдат назначени с месторабота гр. 

Павликени, тъй като предвидения за закупуване на проекта лекотоварен 
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автомобил за развоз на работници и ръчно оборудване ще бъде с 

местодомуване в гр. Павликени, като с него шофьорите ще обслужват и 

двете бригади в Павликени и Полски Тръмбеш. 

Предвижда се минимум 50% от новоназначените служители по проекта 

(т.е. поне 13 души) да бъдат представители на специфичната категория 

безработни лица: безработни и неактивни лица с ниска степен на 

образование (под средно) от районите на Павликени и Полски Тръмбеш. 
 

Мярка 3. Спорт в свободното време и в детско- юношеска възраст 

За 2017 година, са проведени над 17 спортни изяви, със 

състезателен характер, по различни видове спорт.  

Изразходваните средства са 5 900 лв. /по спортен календар за 2017 

г./ за ученически спортни състезания  – общински кръг по футбол; 

Областни ученически спортни  състезания по бадминтон, възрастова 

група; 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; Спортни 

състезания – Шести  регионален празник; Турнир по тенис на маса по 

случай празника на града и футболни турнири. 

Приходите от продажба на билети за посещение на открития плувен 

басейн са 57 030,00 лв. 

 

Цел. 4.2. Опазване и популяризиране на културно - историческото и 

природно наследство за устойчиво развитие на туризма 
 

Мярка 1. Създаване, възстановяване и опазване на културно-

историческото и природно наследство 

Общинският исторически музей през 2017 г. проведе редица 

инициативи за опазване и популяризиране на културно – историческото 

ни наследство. 

На 11 юли се чества 140 години от освобождението на град Полски 

Тръмбеш от османско владичество в Историческия музей. В музея беше 

открита и изложба на национален парк музей „Шипка – Бузлуджа” – 

„Памет за освобождението”. За да представи изложбата, беше дошъл и 

директорът на национален парк музей „Шипка – Бузлуджа” д-р Чавдар 

Ангелов.  

Историческият музей в Полски Тръмбеш отбеляза през месец септември 

десетата годишнина от създаването си със серия от прояви. Откриване 

на паметна плоча на културната институция, изработена от скулптора 

Панайот Димитров – Понката, обяваване на резултатите от конкурса за 

детска рисунка на тема “Моят музей” и открита изложба с рисунките. 

 На 1 ноември 2017 г. – Деня на народните будители и дарители, в 

Историческия музей в град Полски Тръмбеш, беше представена Осмата 

книга на краеведа Димитър Димитров. Книгата е със заглавие „Полски 

Тръмбеш – творци на местната народопсихология”. Историческият музей 

в Полски Тръмбеш събра за 11-а година дарителите, благодарение на 

които съществува целият фонд в културната институция. 

 За международния ден на музеите /18 май/ самодейци от 

читалищата и жители на общината посетиха Историческия музей. 

Изготвен е регистър на недвижимите културни ценности и на вонните 

паметници на територията на общината. 
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Мярка 2. Създаване и развитие на туристически продукти, услуги и 

атракции 

За шести пореден път се проведе Фестивала на доматите, чушките и 

традиционните храни – „ПАВЕЛ ФЕСТ” 2017 г. в с. Павел. Той се 

превърна в ежегоден фестивал на чушките, доматите, традиционните 

храни и занаяти в с.Павел. 

 За трети път се проведе Националния конкурс за млади изпълнители 

на забавна песен „Полските щурчета” на 7 - 9 Септември 2017 година  

под патронажа на Община Полски Тръмбеш. Организатори: Община Полски 

Тръмбеш; Сдружение „Полските щурчета” и Народно читалище „Отец 

Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш. 

Основател и инициатор на конкурса е певецът Веселин Маринов. В 

конкурса се включиха 112 деца, които се състезаваха в четири 

възрастови групи. 

В края на месец май в село Обединение се проведе  за дванадесети 

път Национален събор – надпяване  „Авлига пее”, посветен на 

именитата народна певица Мита Стойчева, родом от селото. 

За пети път се проведе Областен празник на руската песен – 

организатори Община Полски Тръмбеш, НЧ “Отец Паисий 1905”, Дружество 

за приятелство с Русия и народите от ОНД. Изявиха се колективи от 

Великотърновска област. 

Изготвен е общински регистър на категоризираните туристически 

обекти и места за настаняване и заведения за хранене на територията 

на общината.  
  
Мярка 3. Развитие на балнеотуризма в общината 

„Минерални бани - лятна къпалня“, гр.Полски Тръмбеш е сезонно 

функционираща – от май до септември. Предлагат се лечебни процедури 

за посетителите. Ежегодно се поддържа и се извършват ремонтни 

дейности. Приходи от продажба на билети за посещение на минералните 

бани – 28 564,00 лв. Приходи от продажба на билети в Минерални бани, 

с. Обединение – 6 224,00 лв. 

Община П. Тръмбеш започна 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 НДЕФ. Изпълнение на проекта 2017-2018 г. 

 Предвидено е премахване на съществуващ амортизиран резервоар със 

пристроена към него суха камера; Извършване на СМР за изграждане на 

нова помпена станция с черпателен резервоар; Изграждане на 

охранителна ограда около резервоара и помпената станция.Стойност на 

проекта 253 782,97 лв, като 50% е собствено финансиране. 

Реализацията на проекта през 2017 г. – 2018 г. ще даде възможност 

за икономически изгодно, с по-малки разходи за добив и поддръжка 

ползване на минералната вода от съществуващия консуматор „Летни 

къпални” и потенциални бъдещи консуматори. Капацитетът на находището 

с минерална вода в града сериозно надвишава сегашната сезонна 

консумация от 2.31 л/сек (от май до септември) и представлява ценен 

ресурс, който би могъл да бъде база са създаване на балнеоложки спа 

център. 

 



 

  Годишен доклад за наблюдение изпълнението 

   на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2017 г. 

 

 

Изготвил: инж. В. Костадинова    Страница 27 от 45 

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 2017 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 

35 000,00 лв. 

От 11 до 13 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 петото 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” - тази година за 

дванадесети път - изложба на селскостопанска продукция, кулинарна 

изложба. 

Общински празник на пенсионерската художествена самодейност – 

проведе се на 30 септември. 

Трети кулинарен конкурс „Никой не е по - голям от хляба” в с. 

Куцина  - 17 октомври. 

Празник на тиквата – Осми кулинарен конкурс ”Тиквени изкушения” в 

Куцина – 28 октомври. 

Каранци – Празник на баницата и на народните игри „Да съхраним 

българското”. 

Павел – „Павел фест” - Фестивал на доматите, чушките и 

традиционните храни. 

 Общински празник на пенсионерската художествена самодейност по 

случай Деня на възрастните хора 
 

Мярка 2. Развитие на читалищната дейност 

 Читалищата ежегодно организират прояви по различни поводи, 

чествания, годишнини от местен и национален характер.  

Читалището в Полски Тръмбеш отбеляза 50-годишния юбилей на 

своята детска музикална школа с празничен концерт в салона на 

читалището. Замисълът на организаторите бе да се представи една 

ретроспекция на развитието на школата през годините, като за целта 

бяха поканени всички малки и пораснали деца, възпитаници на школата. 

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:  

- Празник на баницата и на народните игри – НЧ ”Пробуда-Каранци 

1897”; 

- Всички читалища – Ден на лозаря; Мартенска работилница; ”Баба 

Марта в библиотеката”  -  детски празник; Ден на любителското и 

художествено творчество; „България – моя родина” – отбелязване 

на националния празник; Откриване на изложба на великденски  
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яйца, сувенири, украси и картички, изработени във Великденските 

работилници; 

- Климентово – Тържествен концерт по повод 10 годишнината на ВИГ 

„Пролет”; 

- П.Тръмбеш - Юбилейно честване - 50 години Детска музикална 

школа  при читалището; 

- Каранци – 120 години НЧ”Пробуда-Каранци 1897”; 

- Иванча – 35 години КП”Светъл лъч” – концерт; 

- Каранци – 15 години от създаването на групата за стари градски 

песни „Хризантеми” и Празник „Даровете на земята”; 

През 2017 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, участва в различни фолклорен фестивали в страната и 

чужбина. Едно от тях е Международен младежки фестивал на изкуствата 

„Музите”, който се проведе от 5 до 10 юли 2017 г. в гр. Созопол. 

 

 

 

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 2017 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 и финансиране на проекти. В резултат на това Общината 

успешно кандидатства и реализира 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 12 души, от тях в областта на 

финансово – счетоводната дейност – 3; строителството – 1; 

обществените поръчки – 2; специализирани обучения – 2; социалните 

услуги – 4 души. 
 

Мярка 2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса 
 

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 и региони 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“ по ПРСР,  които са отчетени 

в други мерки. 
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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; 

 1. Наблюдение на Плана. 

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, 

прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на 

информация и публичност за резултатите от изпълнението на Плана. 

 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; 

Основен проблем, свързан с прилагането на Общинския план за 

развитие, е забавяне стартирането работата на Оперативните програми 

и ПРСР за периода 2014-2016. 

Друг голям проблем е забавяне оценяването на входирани проекти 

на общината /входирани още през 2016 г./ от Управляващия орган на 

ПРСР, в резултат на което стартирането и изпълнението на съответните 

договори ще бъде през 2019-2020 г. Забавяне финансирането на проект 

на общината, от страна на НДЕФ, за саниране на основното училище в 

с. Раданово, което ще доведе до изпълнение на проекта вероятно през 

2019 -2020 г. 

Друг проблем, с който се сблъска общинската администрация е при 

определяне на базовите стойности на основните и допълнителни 

индикатори за резултат и въздействие, поради липсата на единна 

държавна информационна система, както и единен подход при събиране и 

обработване на данни от различните институции. 

Мерките, които бяха взети, се отнасяха до съставяне на списък, 

в който срещу всеки индикатор беше посочен конкретен източник на 

информация, типа данни, които трябва да се събират за нуждите на 

отчитането и контрола по изпълнение на плана за развитие. 

За данни, източник на които е Националния статистически 

институт е почти невъзможно да се осигури актуалност, тъй като към 

датата, към която следва да бъдат представени годишните отчети за 
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изпълнение на плана, института все още няма събрани, обработени и 

готови за публикуване данни. 

Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския 

план за развитие е и, че за подобряване състоянието на 

инфраструктурата се изисква значителен обем от финансови средства. 

През 2017 г. общината продължи работата по обявените процедури 

по оперативните програми за периода 2014-2020. 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. Изпълняват 

се значителен брой проекти и процедури, заложени в Програмата за 

изпълнение на ОПР. 
 

3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията 
по изпълнение на ОПР; 

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото 

прилагане, кметът на общината и общинският съвет осигуряват 

информация и публичност на Общинския план за развитие в съответствие 

със своите компетенции. 

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 Общинския план за развитие на 

община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., Годишната рограма за 

неговата реализация. Там се публикуват и докладите за наблюдение 

изпълнението на ОПР. 

В рамките на всеки проект, изпълняван през 2017 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 2014 - 2020 г. 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 за периода 2014 - 

2020 г. 
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Всяка една секторна политика, план или програма се разработва в 

съответствие с мисията и визията на Община Полски Тръмбеш 

формулирани в ОПР 2014-2020. 

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: общинска 

администрация, читалищата, Общински съвет, училищни настоятелства, 

училища, детски градини, групи от хора и част от бизнеса. 

В процеса на реализация на ОПР се прилага принципа на партньорство 

най – вече в областта на реализация на проекти от общинско значение. 

Това са предимно проекти в областта на социалните услуги, младежки 

дейности, спорта, културата.  

 

6. Изпълнение на проекти, допринасящи за постигане на целите и 

приоритетие на ОПР и развитието на областната стратегия за 

развитие 

Общинският план за развитие на общината е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионалното развитие. 

Пряко кореспондира с Областната стратегия за развитие на област 

Велико Търново и индиректно с Регионалния план за развитие на 

Северен централен район. ОПР е съобразен с Концепцията за 

пространствено развитие на общината. 

По долу в таблицата са дадени проекти изпълнени или в процес на 

изпълнение през 2017 г., допринасящи за постигане на приоритетите и 

развитието на Областната стратегия за развитие и Общинския план за 

развитие: 
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Проекти на територията на 

общината 

Общински план за развитие Областна стратегия за 

развитие 

Приоритет Приоритет 

Субсидии по ЕФГЗ и ЕФРСР на 

земеделски производители 

Разпределение на масиви – 

ниви, пасища и мери, трайни 

насаждения 

 

Приоритет 1. Развитие и 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

общинската икономика и 

създаване на добра бизнес 

среда 

Приоритетна област1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект: „Нови управленски 

процеси в Юнигаз – ВТ ООД, 

чрез услуги по използването 

на софтуер за управленски 

системи“ 

Приоритет 1. Развитие и 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

общинската икономика и 

създаване на добра бизнес 

среда 

Приоритетна област1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект: Създаване на местна 

инициативна група /МИГ/  

Приоритет 1. Развитие и 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

общинската икономика и 

създаване на добра бизнес 

среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект: Стратегия за водено 

от общностите местно развитие 

на МИГ „Павликени – Полски 

Тръмбеш“ 

Приоритет 1. Развитие и 

повишаване на 

конкурентоспособността на 

общинската икономика и 

създаване на добра бизнес 

среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Програма „Старт на кариерата“ Приоритет 2. Повишаване 

качеството на живот и 

развитие на социалната 

среда 

Приоритетна област1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Регионална програма за 

заетост 

Приоритет 2. Повишаване 

качеството на живот и 

развитие на социалната 

среда 

Приоритетна област1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект: „Независим живот в 

община Полски Тръмбеш“ 

Приоритет 2. Повишаване 

качеството на живот и 

развитие на социалната 

среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект: „Осигуряване на топъл 

обяд в община Полски Тръмбеш“ 

Приоритет 2. Повишаване 

качеството на живот и 

развитие на социалната 

среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект: „Приеми ме“ 2015 Приоритет 2. Повишаване 

качеството на живот и 

развитие на социалната 

среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект:“Изграждане на соларна 

инсталация за топла вода в 

плувен комплекс гр. Полски 

Тръмбеш“ 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 4: 

Инфраструктура 

Проект: Саниране на сграда в 

режим на етажна собственост в 

гр. Полски Тръмбеш,  по 

НПЕЕМЖС 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Изграждане на детски 

басейн и летни съблекални към 

плувен комплекс на гр. Полски 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 
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Тръмбеш – първи етап „Детски 

басейн и прилежащи площадки“ 

среда и опазване на 

околната среда 

бизнеса 

Проект: „Възстановяване на 

зона за отдих и спорт в 

Полски Тръмбеш“ 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект: „Строително – 

ремонтни работи на открити 

спортни площадки в СУ „Цанко 

Церковски“, гр. П. Тръмбеш“ 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

Проект: „Ремонт на улица № 26 

в с. Петко Каравелово“ 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект на Общ устройствен 

план на община Полски тръмбеш 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

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“ 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 6: 

Околна среда 

Проект: „Управление на риска 

и защита на населението от 

наводнения в трансграничните 

региони Калараш и Полски 

Тръмбеш“ 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 6: 

Околна среда 

Проект: „Ремонт на Народно 

читалище „Паисий Хилендарски 

1902“, с. Масларево“ 

Приоритет 3. Развитие на 

ефективна инфраструктура, 

благоустроена жизнена 

среда и опазване на 

околната среда 

Приоритетна област 5: 

Управление и услуги в 

помощ на населението и 

бизнеса 

Проект „Твоят час“ на 

училищата от общината 

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

традиции 

Приоритетна област 3: 

Наука, образование и 

иновации 

Проект: „Активни младежи в 

община Полски Тръмбеш“ 

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

традиции 

Приоритетна област1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 

Проект: „Устойчива заетост за 

безработни и неактивни лица в 

„Калоян ВТ“ ООД“ 

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

Приоритетна област1: 

Инвестиции за растеж и 

заетост 
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традиции 

Фестивал на доматите, чушките 

и традиционните храни – Павел 

фест“  

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

традиции 

Приоритетна област 2. 

Устойчив туризъм 

Национален конкурс за млади 

изпълнители на забавна песен 

„Полските щурчета“ 

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

традиции 

Приоритетна област 2. 

Устойчив туризъм 

Национален събор надпяване 

„Авлига пее“ 

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

традиции 

Приоритетна област 2. 

Устойчив туризъм 

Национално фолклорно 

надиграване „Ритми край 

Янтра“ 

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

традиции 

Приоритетна област 2. 

Устойчив туризъм 

Проект:„Помпена станция с 

черпателен резервоар за 

минерална вода – съоръжения 

на техническата 

инфраструктура в гр. П. 

Тръмбеш“ 

Приоритет 4. Създаване на 

съвременна среда за 

развитие на образованието, 

младежките дейности и 

спорта. Приобщаване към 

европейските културни 

традиции 

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.  

Предстои неговата актуализация през 2018 г. 
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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. 

 Следва да се има предвид, че в настоящия доклад са отчетени 

само и единствено проектите, предприетите и реализирани действия, 

имащи пряка връзка с ОПР 2014-2020. 

Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни 

предложения за които се търсят възможности за финансиране. 

В Общината е създадена добра организация за прилагане и 

изпълнение на Общинския план за развитие 2014 - 2020 г. от гледна 

точка на съпоставимост между планирани и реализирани проекти и 

действия, вътрешен мониторинг и контрол. През последните години 

Община Полски Тръмбеш натрупа сериозен опит в подготовката на 

проекти и административен капацитет за тяхното управление и 

отчитане.  

Независимо от съществуващите проблеми, свързани с ограничените 

финансови ресурси, за постигане на ефективно изпълнение на ОПР 2014 

- 2020 г., 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 за 2014-2020 г. 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. 

С оглед на направените изводи от изготвената Междинна оценка за 

изпълнение на ОПР и препоръките дадени в нея, е необходимо да се 

направи актуализация на ОПР 2014-2020г., за което са налице 

предпоставките на чл.38, ал.1 и ал.4 от ППЗРР, като се разработи 

актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на 

неговото действие. Разработването се организира от Кмета на общината 

и се приема при условията и по реда за изработване и приемане на 

общинския план за развитие. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

 
1.Приложение към т.ІІІ: Основни показатели за мониторинг на 

Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за 2017 г.; 

2.Отчет на Програмата за реализация на ОПР за 2017 г. 
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Основни показатели за мониторинг на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш 2014-2020 г. 

 
Приложение № 1 към т.ІІІ: 

Приоритет, специфична цел, мярка индикатор за резултат мярка Стойност за 2017 г. индикатор за въздействие мярка Стойност за 2017 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 
289 928,250 дка   

Произведена продукция в 

областта на селското стопанство 

хил.лв/годи

шно 
29 661,00 за 2016 г. 

 

Стр. 11 

Отдадени под наем общински 

земеделски земи 
дка/год 8 955,000 дка 

Нетни приходи от продажби в 

областта на селското стопанство 

хил.лв/годи

шно 
17 353,49 за 2016 г. Стр. 11 

№ 2 Укрепване на жизнеспособността 

на стопанствата 

Брой отдадени общински площи 

за развитие на 

животновъдството и 

пчеларството 

дка/годи

шно 

26 132,55 дка мери и 

пасища 

21 дка за пчелини  

Разходи за придобиване на 

ДМА, в областта на селското 

стопанство 

хил.лв/годи

шно 
13 977,00 за 2016 г. 

 

Стр. 11 

Брой отгледани животни, птици 
брой/год

ишно 

9890 броя животни, 

68 000 птици и 6143 

пчелни семейства 

   Стр. 11 

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 800 бр. 
Разходи за придобиване на ДМА 

(от всички предприятия) 

хил.лв/годи

шно 
26 057,00 за 2016 г. 

 

Стр. 12 

Новосъздадени микро и МСП 

брой /% 

от 

общия 

брой/год 

30 бр  

 

Нетни приходи от продажби (от 

всички предприятия)  

хил.лв/годи

шно 
58 891,35 за 2016 г. Стр. 12 

№ 2 Стимулиране партньорствата 

между научните институции, 

публичния и частния сектор 

Създадени публично частни 

партньорства 
брой 

1 брой 

 
Разходи за придобиване на ДМА 

хил.лв/годи

шно 
0,00 лв 

 

Стр.12 

№ 3 Изграждане на умения за бизнес 

активност, чрез създаване на МИГ 

Полски Тръмбеш 

Изпълнявани проекти брой 1 брой Изразходвани средства 
хил.лв/годи

шно 
0,00 лв 

Стр.12 

Включени организации/фирми в 

проекта 
брой 

2 бр – общини; 2 – 

фирми; 1 - НПО 
   

Стр. 12-13 
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Цел 3 Развитие на икономически производства и добивна промишленост 
 

№ 1 Развитие на преработващата 

промишленост 

Предприятия в областта на 

преработващата промишленост 

Брой 

годишно 

51 бр. 

 
Нетни приходи от продажби 

хил.лв/годи

шно 
22 381,48 за 2016 г. 

 

Стр. 13 

№ 2 Развитие на добивната 

промишленост 
Новосъздадени предприятия брой 

0 бр.  

 
Нетни приходи от продажби  

хил.лв/годи

шно 
 469,00 лв за 2016 г. 

 

Стр. 13 

 

Цел 4 Развитие на селското и рибно стопанство, съобразно местната икономика 
 

№ 1 Стимулиране развитието на 

аквакултурите 
Подобрени язовири брой 

5 бр. 

 
Отдадени под наем язовири брой 

 

5 язовира и  

3 водоема  

 

Стр. 13-14 

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  

Равнище на безработицата в 

общината 

%/средн

о 

годишно 

14,88 % 
Заетост на населението в 

трудоспособна възраст 

% средно 

год. спрямо 

общото 

население 

42,51 % 

 

Стр. 6-7, 

Стр. 14 

Лица включени в програми за 

заетост 

брой/год

ишно 
64 броя 

Намаление на дела на трайно 

безработните 

%/средно 

годишно 
1,91% 

 

Стр.14 

№ 2 Интегриране на етническите 

общности 

Лица от етническите общности 

включени в програми за заетост 

брой/год

ишно 
20 броя 

Намаление дела на трайно 

безработните  

%/средно 

годишно 
0,12% 

 

Стр. 14-15 

Инициативи за популяризиране 

на културната идентичност на 

етнически общност 

брой/год

ишно 
10 бр. 

Жители възползвали се от 

инициативи за интегриране 

брой/% от 

общото/годи

шно 

4493 бр. жители от 

етносите; 

 30,46% от 

населението 

Стр.14-15 

№ 3 Активно включване и соц. 

услуги  

Лица ползващи се от соц. услуги 
брой/год

ишно 
560 бр Изразходвани средства 

хил.лв/годи

шно 
917,091 лв 

 

Стр. 15-17 

Социални услуги, предоставяни 

в общността 

брой/год

ишно 
8 бр. 

Проекти изпълнявани в областта 

на социалните услуги 

Брой/годиш

но 
3 бр Стр. 15-17 

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  

Реализирани инвестиционни 

проекта 
брой 1 бр. 

Намаляване на замърсяването 

със  СО2 
тон 0,0143 тона  Стр. 17 
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Спестена енергия  KWh 7665  KWh/год 
 

Обновена площ м2 10,00   Стр. 17 

№ 2 Стимулиране внедряването на 

ЕЕ и ВЕИ от предприятията и 

гражданите 

Реализирани инвестиционни 

проекта 
брой 1 бр. 

Нарастване дела на ВЕИ от 

общата енергийна система 
% 0,011%  

 

Стр. 17-18 

Спестена енергия  KWh 426 029,00 KWh Произведена ел. енергия от ВЕИ 

 

МWh/ 

годишно 

 

13,499  МWh/год. 

 
Стр. 17-18 

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

№ 1 Обновяване и реконструкция на 

градската среда  
Реконструирана площ м2 138,20 м2  

Население пряко 

облагодетелствано от 

обновленията 

бр/% от 

общото 
35,16% 

 

Стр. 18 

№ 2 Създаване, рехабилитация на 

зони за отдих и  детски игри 

Новосъздадена /рехабилитирана 

площ 
м2 

3 500,00 м2 

 

 

Население пряко 

облагодетелствано от 

обновленията 

 

бр/% от 

общото 
35,16% Стр. 18 

Реализирани инвестиционни 

проекта 
брой 1 бр.    Стр.18 

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 

 

Ремонтирана и реконструирана 

площ 
м2 

4664,61,00 м2  

РЗП 

Население пряко 

облагодетелствано от 

обновленията 

бр/% от 

общото 

7792 бр.  

53,44%  

 

 

Стр. 18-19 

№ 2 Реконструкция, ремонт на 

обекти  с местно историческо, 

социално и религиозно значение и 

прилежащите им пространства 

Реализирани инвестиционни 

проекта 
брой 1 бр.  

Население пряко 

облагодетелствано от 

обновленията 

% от общото 
8797 бр.  

60,33% 

 

Стр. 19 

Ремонтирана и реконструирана 

площ   
м2 200 м2 

Брой населени места 

облагодетелствани от 

обновленията 

брой 6 бр. Стр. 19 

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура  

№ 1 Изграждане, възстановяване и 

рехабилитация на общинската пътна 

мрежа и мостове 

Дължина на рехабилитираната 

пътна мрежа 
км 4,28 км 

Население ползващо се от 

подобренията 

бр/% от 

общото 

8233 бр.  

56,46% 

 

Стр. 19 

№ 2 Реконструкция и  изграждане на 

улична пътна мрежа по населените 

места в общината , пешеходните 

площи и площади 

Дължина на рехабилитираната 

улична пътна мрежа 

км. 

 
2,8 км 

Население ползващо се от 

подобренията 

бр/% от 

общото 

8329 бр. 

57,12% 
Стр. 19-20 
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ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината  

№ 1 Изграждане и  рехабилитация на 

водопроводната мрежа  

Дължина на изградената и 

рехабилитирана мрежа 
км 0,00 км  

Население ползващо се от 

изградената и рехабилитирана 

мрежа 

 

Намаляване загубите на вода по 

мрежата 

брой/% от 

общото/ 

% 

0,00 %  Стр. 20 

№ 2 Изграждане и  рехабилитация на 

канализационната мрежа 

Дължина на изградената и 

рехабилитирана мрежа 
км 0 км 

Население полващо се от 

изградената и рехабилитирана 

мрежа 

брой/% от 

общото/ 
0,00% 

 

Стр.20 

№ 3 Изграждане на ПСОВ Изградени ПСОВ брой 0 брой 
Население ползващо се от 

изградената ПСОВ 

бр/ % от 

общото 
0,00% 

 

Стр.20 

№ 4 Осигуряване на чиста питейна 

вода за населените места, в т. ч. и от 

местни водоизточници 

Обхванати села брой 0 бр 
 Жители възползващи се от 

пречистената питейна вода 
брой 0 бр  

 

Стр.20 

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата  

№ 1 Разширяване и подобряване 

състоянието на зелените площи, 

паркове, обществени терени 

Рехабилитирани площи дка 

 

3,500  дка 

 

Население ползващо се от 

подобренията 

брой /% от 

общото/ 

5126 бр; 

35,16% 

 

Стр. 20 

№ 2 Изготвяне на селищни 

устройствени и кадастрални планове 

и Общ устройствен план на общината 

Изготвени планове брой 1 бр. 
Население ползващо се от 

изработените планове 
брой/%/ 

14 526 жители; 

100% 

 

Стр. 21 

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци  

№ 1 Участие в изграждането на 

регионалното депо за ТБО в гр. Бяла 
Изразходвани средства хил. лв 130, 250 

Намаляване на замърсяването с 

ТБО-средно годишно 

тон/средно 

годишно 
3 256,26 тона 

 

Стр. 21 

№ 2 Премахване на 

нерегламентираните сметища 

Изразходвани средства лв 5 000,00 лв. 
Намаляване на замърсяването с 

ТБО 
м3/годишно 140 м3 

 

Стр. 21 

 

Рекултивирано количество 

отпадъци  

 

м3/годи

шно 
140 м3 

Депонирани отпадъци на 

общинското депо 

Тон 

годишно 
3 256,26 тона Стр.21 

№ 3 Поетапно закриване и 

рекултивация на общинското депо за 

неопасни отпадъци 

Рекултивирана площ м2 0,00 м2 

Изразходвани средства 

 

Намаляване на замърсяването с 

ТБО 

хил.лева 

 

тон/средно 

годишно 

 

Събрани отпадъци от 

опаковки – 1,798 тона 

 

Стр. 21 



 

  Годишен доклад за наблюдение изпълнението 

   на ОПР на община Полски Тръмбеш за 2017 г. 

 

 

Изготвил: инж. В. Костадинова    Страница 40 от 45 

№ 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 /% 

от 

общото/ 

5116 брой 

 

  Относителен дял жители 

ползващи се от системата 
% 35,22% Стр. 22 

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

№ 1 Възстановяване на терени от 

свлачищни райони, укрепване на 

свлачища 

Дължина на укрепените 

участъци 
м 0,00 м 

Население ползващо се от 

подобренията 

брой /% от 

общото/ 
0,00% 

 

Стр.22 

№ 2 Опазване на водните площи  

Рехабилитирани обекти брой 0 бр 

Население пряко 

облагодетелствано от 

изградената инфраструктура 

бр/% 0% 

 

Стр. 22 

Дължина на почистените речни 

корита и дерета 
метри 0,00 м    Стр. 22 

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 

инициативите 

брой/год

ишно 

506 ученика в  

11 проекта 

Образователно ниво на 

населението 
брой/% 

Висшисти – 8,3% 

Със средно 

образование – 37,13% 

С основно 

образование – 37,17% 

Без образование -

0,79% 

Незавършили 

начално – 5,38% 

 

Стр. 23 

 

№ 2 Насърчаване на ученето през 

целия живот: обучение, 

квалификация и преквалификация 

на безработни и заети 

Брой обучени лица  
брой/год

ишно 

64 бр. обучени по 2 

проекта; 

12 обучени по ИКТ; 

92 бр. проф. ориентирани 

по проект и 10 бр проф. 

ориентирани от БТ 

Осъществени проекти брой 3 бр. 

 

Стр. 24-25 

№ 3 Спорт в свободното време и в 

детско -юношеска възраст 
Организирани спортни прояви 

брой/год

ишно 
17 бр. 

Нарастване дела на населението 

участвало в спортните прояви 

 

 

брой/годиш

но  

 

 

540 бр. 

 

Стр. 25 
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ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма 
 

№ 1 Създаване, възстановяване и 

опазване на културно-историческото 

и природно наследство 

Дейности за опазване и 

популяризиране на културно - 

историческото наследство 

среден 

брой/год

ишно 

6 бр. 

 

Разходи за ДМА   

  

хил. лв 0,00 лв 

 

Стр. 25 

№ 2 Създаване и развитие на 

туристически продукти, услуги и  

атракции 

 

Реализирани нощувки в местата 

за настаняване и средства за 

подслон 

брой/год

ишно 
5245   бр Нетни приходи от продажби хил. лв 83,294 лв 

 

Стр. 26 

№ 3 Развитие на балнеотуризма в 

общината 

 

Население посетило 

обектите/Брой продадени 

билети/ 

среден 

брой/год

ишно 

11 596 бр. 
Приходи от посещения на 

населението 
хил. лв 91,818 лв 

 

Стр. 26 

Цел  3 Развитие  и поддържането на културни дейности и инициативи 
 

№ 1 Провеждане на традиционни 

културни мероприятия 

 

Участници в културно - 

исторически събитията 

среден 

брой/год

ишно 

2200 бр. 
Нарастване дела на населението 

посетило културно мероприятие 

Среден брой 

годишно 
9882 бр. 

 

Стр. 27 

№ 2 Развитие на читалищната 

дейност 

 

Проведени мероприятия и 

инициативи на общинско и 

национално ниво 

Брой 

годишно 
10 бр. 

Реализирани проекти в областта 

на читалищната дейност 
брой 2 бр. 

 

Стр. 27-28 

 

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 

Обучени лица брой 10 бр Реализирани проекти и дейности  брой 0 бр 

 

Стр. 28 

 

Проведени събития за 

популяризиране изпълнението 

на проекти  

брой 9 бр 
Усвоени средства от оперативни 

програми, фондове 
хил. лв 0 лв Стр. 28 

№ 2 Предоставяне на качествени 

услуги на гражданите и бизнеса 

Нови и подобрени 

административни услуги брой 1 брой 

Жители удовлетворени от 

административните 

услуги/анкета/ 

% от общото 

население 
42,54% 

 

Стр. 28 

№ 3 Сътрудничество с други общини 

и институции в страната и чужбина 

 

Проведени събития за 

сътрудничество  

брой 4 броя Изразходвани средства хил. лв 
 

 
Стр. 28 

Реализирани проекти и дейности  брой 4 бр дейности    Стр.28 
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                             ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР за 2017 Г.                Приложение № 2 
 

Мяр

ка 

№ 
Име на проекта /дейността 

Финансираща 

програма 

Стойност /лв/ 
Собствен 

принос  Срок  
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 

М1 
Повишаване на конкурентоспособността на 

селскостопанската дейност 
       

 Отдаване под наем на общински земеделски земи община    2017 
община изпълнено 

 Субсидии по ПРСР на производители ПРСР 1 000 000,00 7 015 888,87 0,00 2016  зем.производ изпълнено 

М2 Укрепване на жизнеспособността на стопанствата        

 
Отдаване под наем на общински мери и пасища за 

паша на животните 

община    2017 
община изпълнено 

 

Стимулиране  развитието  на  пчеларството  чрез  

предоставяне  на слабо продуктивни земеделски 

земи за създаване на пчелини 

община     

2017 
община изпълнено 

ЦЕЛ  2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана  на  

знанието,  иновациите  и  новите технологии. 

М1 

Подкрепа и стимулиране на малкия и среден 

бизнес, повишаване на инвестиционната активност 

в общината   

       

 
Предоставяне на терени и сграден фонд на фирми, 

желаещи да създадат заетост 
община    2017 община изпълнено 

М3 
Изграждане на умения за бизнес активност, чрез 

създаване на МИГ Полски Тръмбеш 
       

 Създаване на Местна инициативна група ПРСР 57 054,90 57 054,90 0,00 
2016-

2017 

Павликени и 

П. Тръмбеш 
изпълнен  

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 

М1 Насърчаване на заетостта в общината        

 
Предоставяне на обучение за придобиване на 

компетентности и професионална квалификация 

Проект 

„Красива 

България“ 

2 000,00 2 000,00 1 000,00 2017 община 

 

изпълнено 

 
Участие в програми за заетост на безработни 

лица 
ПРЧР 90 000,00 121 915,00 0,00 2017 Община 

 

изпълнено 

М2 Интегриране на маргинализираните общности        

 
Участие в програми за заетост на безработни 

лица от етнически общности 

 

ПРЧР 20 000,00 20 000,00 0,00 2017 Община изпълнено 

М3 Активно включване и социални услуги        
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Подкрепа за личностно развитие и социално 

включване, чрез предоставяне на социални услуги 

община,ЦОП,

ЦСРИ, ДСП 605 211,00 447 916,00 268 083,00 2017 
Община, ЦОП, 

ЦСРИ, ДСП 
изпълнено 

 
Проект «Независим живот в Община Полски 

Тръмбеш»  

 

ПРЧР 214 348,00 235 326,00  0,00 2017 община изпълнен 

 Проект "Приеми ме 2015 " 
ПРЧР 

225 864,00 225 864,00 0,00 2017 община 
Изпълнява 

се 

 
Проект "Осигуряване на топъл обяд в община П. 

Тръмбеш"   

ПРЧР 
7 985,00 7 985,00 0,00 2017 община изпълнен 

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

ЦЕЛ 1  Повишаване на енергийната ефективност  и внедряване на ВЕИ 

М1 
Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради общинска 

собственост 
       

 
Енергийна ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий“, с. Раданово 
НДЕФ 268 690,07 0,00 80607,02 2018 община 

Предстои 

изпълнени

е 2019-

2020 г. 

 

Саниране на два жилищни блока по Национална 

програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради 

Нац.прогр 

многофам. 

жилищ. 

сгради 

580 392,02 580 392,00 0,00 
2016-

2017  

Община, обл. 

управител 
изпълнено 

Цел 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура 

М1 

Изграждане, реконструкция на обекти в сферата 

на здравеопазването, спорта, образованието и 

културата, и прилежащите им пространства 

       

 
Ремонт на Народно читалище „Паисий Хилендарски-

1902“, с. Масларево, община Полски Тръмбеш 

Проект 

"Красива 

България» 

149 680,00 133 488,05  68 078,91  2017 община изпълнен 

 
Преустройство на магазин за "Спортна зала за 

тенис на маса" в гр.Полски Тръмбеш 

Собствени 

средства 
180 000,00 0,00 0,00 

2018-

2019 
община 

Изпълнени

е 2018-

2019 г. 

 
Детски басейн към плувен комплекс, УПИ Х, кв.76 

по плана на гр.Полски Тръмбеш 

Собствени 

средства 
154 500,00 148 060,15 148 060,15 2017 община изпълнен 

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура 

М2 

Реконструкция и изграждане на улична пътна 

мрежа по населените места в общината, 

пешеходните площи и площади 

       

 
Ремонт на уличната мрежа, тротоари и площади в 

населените места на общината 

Държавен 

бюджет, 

община 

75 000,00 200 589,10 0,00 2017 община изпълнено 

 
Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски 

Тръмбеш 
ПРСР 2 260706,38 0,00 0,00 2017 община 

Входиран 

проект, 

чака 

одобрение 

ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината 
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М1 
Изграждане и  рехабилитация на водопроводната 

мрежа 
       

 
Реконструкция на водопроводната мрежа в Община 

Полски Тръмбеш 
ПРСР 3 692723,10 0,00 0,00 2017 община 

Входиран 

проект, 

чака 

одобрение 

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата 

М1 
Разширяване и подобряване състоянието на 

зелените площи, паркове, обществени терени 
       

 
Възстановяване на зона за отдих и спорт в 

Полски Тръмбеш 
ПУДООС 9983,16 9983,16  0,00 2017 

Община П. 

Тръмбеш 
изпълнен 

 Обичам природата - и аз участвам" ПУДООС 9943,20 0,00 0,00 2017 
Кметство с. 

Иванча 

Не е 

одобрен 

 

Почистване на замърсени площи и залесяването им 

с иглолистни и широколистни дървесни видове и 

озеленяване, с. Вързулица, общ. Полски Тръмбеш 

ПУДООС 4 000,00 0,00 0,00 2017 
Кметство с. 

Вързулица 

Не е 

одобрен 

М2 
Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални 

планове и Общ устройствен план на общината 
       

 Изготвяне на Общ устройствен план на общината 
Държавен 

бюджет 
100 200,00 80 160,00 20 040,00 

2016-

2018 
община 

Изпълнява 

се 

 
Изготвяне на ПУП - План за регулация на 

с.Куцина 
община 9 000,00 9 000,00 9 000,00 2017 община изпълнен  

 
Изготвяне на ПУП - План за регулация на с. 

Раданово 
община 6 160,00 6 160,00 6 160,00 2017 община изпълнен 

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци 

М2 Премахване на нерегламентираните сметища        

 
Регулярно рекултивиране на нерегламентираните 

сметища и поддържане на общинското депо 
община 45 000,00 45 000,00 45 000,00 2017 ОП „Чистота” изпълнено 

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

М2 Опазване на водните площи        

 

Управление на риска и защита от наводнения в 

трансграничните региони Калараш и Полски 

Тръмбеш 

 

Програма за 

Трансгран. 

сътрудничество 

- INTERREG V-A 

Румъния – 

България  

2 070707,57 0,00  41 414,15 
2016-

2019 

Общината 

партньор 

Изпълнява 

се 

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 

М2 

Насърчаване ученето през целия живот: обучение, 

квалификация и преквалификация на безработни и 

заети 

       

 Активни младежи в Община Полски Тръмбеш ОПРЧР 169 733,00  169 733,00 0,00 2017 община изпълнен 
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М3 
Спорт в свободното време и в детско - юношеска 

възраст 
       

 

Организиране на спортни прояви, с цел 

стимулиране на физическата активност на 

населението 

Училища, 

спортни 

клубове, 

община 

6 000,00 6 000,00 6 000,00 2017 

Училища, 

спортни 

клубове, 

община 

изпълнено 

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

М2 
Създаване и развитие на туристически продукти, 

услуги и  атракции 
       

 

Изготвяне на туристически справочник за 

видовете туризъм и туристически обекти в 

общината и леглова база 

община 0,00 0,00 0,00 
2017 

г. 
Община изпълнено 

М3 Развитие на балнеотуризма в общината        

 
Проект „Помпена станция с черпателен резервоар 

за минерална вода“, гр. Полски Тръмбеш 
НДЕФ 253 782,97 83 494,90 126 891,49 

2017-

2018 
община 

Изпълнява 

се 2017-

2018 г. 

Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи 

М1 Провеждане на традиционни културни мероприятия        

 

Съхраняване и популяризиране на традициите, 

обичаите, фолклора, местните фестивали и 

празници 

община 35 000,00 35 000,00 35 000,00 2017 

Читалища, 

община, 

кметства 

изпълнено 

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 

М1 
Повишаване на институционалния капацитет на 

администрацията 
       

 

Повишаване капацитета на общинска администрация 

за подготовка и управление на проекти, 

обслужване на гражданите 

община    2017 община изпълнено 

 

Провеждане на кампании за информация и 

публичност, и представяне на резултатите от 

изпълнението на различните програми и проекти 

Община     2017 община изпълнено 

 


