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Оперативна програма „Регионално развитие”

ОПАК

Оперативна програма „Административен капацитет”

ОПР

ОПОС

ОПРЧР

ОПРКБИ
ППЗРР

Общински план за развитие

Оперативна програма „Околна среда”

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
Оперативна програма „Развитие на

конкурентоспособността на българската икономика ”

Правилник за прилагане на ЗРР

ПУП

Подробен устройствен план
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Управляващ орган

ЕФРСР

Европейския фонд за развитие на селските райони

ПЧП

ЕФГЗ

Публично-частно партньорство

Европейския фонд за гарантиране на земеделието

ЗП

Застроена площ

ТБО

Твърди битови отпадъци

РЗП

Разгъната застроена площ

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползване на земеделските земи

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност

ППЗСПЗЗ

ОПДУ

ОПРР

ОСП

Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ

Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.”
2014-2020 г.”

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”
Общо селска политика
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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие за 2014 година е разработен в съответствие с
изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за
неговото прилагане.
Съгласно чл.91, ал.8 от ППЗРР, настоящият доклад съдържа:
• Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР)
и в частност промените в социално-икономическите условия в
общината;
• Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от
ОПР;
• Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност
при изпълнението на плана;
• Заключения.
Извършена е предварителна оценка на ОПР 2014-2020 г. през месец
септември 2013 г.
Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш за периода
2014-2020 г. е приет с решение № 402/ 09.10.2013 г. на Общински
съвет – Полски Тръмбеш.
Приета е програма за реализация на Общинския план за развитие
на община Полски Тръмбеш за 2014 г. с Решение № 465/27.03.2014 г. на
Общински съвет – Полски Тръмбеш. Тя е едногодишен оперативен
документ за реализация на основните приоритети и цели залегнали в
ОПР. Тя включва мерки и дейности, които са насочени към постигане на
главните цели и приоритети на ОПР.
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 20142020г.
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 2015-2016 г./.
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ІІ.
ОБЩИ
УСЛОВИЯ
ЗА
ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОПР
И
ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В ОБЩИНАТА

В

1.Общи условия за изпълнение на ОПР и
социално-икономическите условия в общината

промените

в

частност

ЧАСТНОСТ
в

Демографско развитие :

През 2014 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, като: липса на работа и търсене на възможност за
препитание; ниски доходи; търсене на по-високо платена работа;
продължаване на образованието в други градове или чужбина и др.
Вследствие на ограничените места за трудова реализация голяма
част от хората в трудоспособна възраст /особено болезнен е отливът
при младите/ се отправиха към големите и развити административни
центрове в страната и чужбина.
Население по постоянен адрес
17932
18000

17526

17224

16901

16384

16038

16000

15781

15522

15280

15165

14000
12000

2005г.

2006г.

2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

Забележка: Източник на информация ГРАО

Относителен дял на населението на общината по
населени места
Страхилово; 6.15%
Петко
Каравелово;
11.13%

Стефан
Каранци; 1.97%
Вързулица;
Стамболово;
Иванча; Куцина; Климентово;
0.99%
1.38%
3.10% 4.13%
5.08%
Масларево; 4.05%

Раданово; 12.13%

Полски Тръмбеш;
31.81%

Обединение;
5.26%

Орловец;
3.90%
Павел; 4.85%
Полски Сеновец;
4.09%

Забележка: Източник на информация ГРАО
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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 2014 г. –
27.60% е два пъти по-високо от това за страната – 11.17%.
Равнище на безработица за 2014 г.
35.00%
30.00%
25.00%
20.00%
15.00%
10.00%
5.00%
0.00%

община %
нац.ниво %

Безработни по възрастова структура

брой

600
400
200
0

януа
ри

февр
уари

март

апри
л

май

юни

юли

авгус
т

септ окто ноем деке
емвр мври ври мври
и
139
131
138
141

младежи

164

167

171

163

146

137

149

147

над 50 г.

583

573

556

582

565

542

539

517

503

492

490

502

от 30 до 49 г.

591

594

576

581

538

530

521

511

498

495

514

549

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

Входящият поток от безработни лица в бюрото по труда през 2014
г. обхваща 967 новорегистрирани и лица с възстановена регистрация.
Новорегистрираните безработни лица през 2014 г. съставляват 92,76 %,
а лицата с възстановена регистрация едва 7,24%.

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.
___________________________________________________________________________________________________
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Важна роля играе Дирекция “Социално
създаден и отдел “Закрила на детето”.

подпомагане”,в която е

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. Към настоящия момент капацитета е 240 места.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 в рамките на проекта са 50 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 трудо-терапия. 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 активния живот хора, да преодолеят изолираността и
психологическата бариера, която ги кара да се чувстват ненужни.
Създава условия за взаимопомощ сред хората в пенсионна възраст.
Осигурява подкрепа на хората на пенсионна възраст да станат поинициативни и организирани и да намерят своята значимост в
обществото. 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,
трудотерапевт, 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.
Съветване
по
отношение
на
специфичните проблеми и потребности на семейството при отглеждане на
дете с увреждане.
Предоставяните услуги се ползват от децата и техните родители
от цялата община. Целта е семействата да изградят умения за търсене
на специализирана помощ, преодоляване на негативната обществена
нагласа към семействата в неравностойно положение, превенция на
отпадането на децата от училище, работа с деца с противообществени
прояви.
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Институционални грижи - Дом за деца, с. Страхилово
Домът е единственото социално заведение от институционален тип
на територията на общината, обгрижващо деца в неравностойно социално
положение. Домът за деца предлага цялостно обслужване и обгрижване
на децата настанени в него. Освен образователна, Дома има и
превантивна функция, която предпазва децата потребители от пагубното
влияние на улицата. Благодарение на полаганите грижи за децата, те
имат възможност да получат добро образование и възпитание и така да
се реализират в живота, като достойни граждани.
Образователната политика на Дома е насочена към подкрепа и
подпомагане образованието на децата по време на престоя им в
институцията. На всяко дете е осигурен достъп до учебно заведение в
зависимост от неговата възраст, потребности, интереси и възможности,
както и ученически пособия. Предоставени са добри условия за
самостоятелна подготовка, като децата активно се насърчават и
подпомагат от възпитателите.

Клуб на пенсионера и инвалида
Дейността е в 14 населени места. Целта на клубовете е да
съдействат за поддържане на социалните контакти и да поддържат
активно дълголетие на пенсионери и инвалиди. 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
№

1

2
3
4
5
1
2
3

Учебно заведение

СОУ „Цанко Церковски”
професионални паралелки „Земеделец”
подготвителна група 6 годишни
ОУ„Васил Левски”,с.П.Каравелово
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово
подготвителна група 6 годишни
ОУ”Св.Св.Кирил и Методий”с.Страхилово
НУ”Христо Ботев” с.Орловец
Общо за училища
ЦДГ „Детски свят”, гр.П.Тръмбеш
ЦДГ с.П.Каравелово
ЦДГ с.Раданово
Общо за ЦДГ

Учебна 2013/2014г.
Бр.пара
Бр.деца/
лелки/гру
ученици
пи

32
4
1
8
9
1
4
2
56
6
3
4
13

802
81
23
155
185
21
69
22
1233
155
68
76
299

Учебна 2014/2015 г.
Бр.пара
Бр.деца/
Лелки/гр ученици
упи

32
4
1
8
9
1
4
2
56
6
3
4
13

768
76
25
154
179
18
45
22
1168
155
65
84
304

През 2014 г. в СОУ „Цанко Церковски”, гр. Полски Тръмбеш 13
ученици са били на ресурсно подпомагане. Двадесет и пет ученика са
били на самостоятелна форма на обучение. 267 ученика от първи до
четвърти клас са били на целодневна организация на учебния ден.
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Култура

Културни институции на територията на Община Полски Тръмбеш са
народните читалища и Общинския исторически музей в град Полски
Тръмбеш,
които
възраждат,
съхраняват
и
създават
условия
за
битуването на българските национални традиции в живота, особено на
младото поколение. Читалищата в общината са 14 и заемат централно
място във всяко от селищата , с изключение на село Вързулица.
В читалищата в общината е съсредоточен цялостният 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. Явен е
стремежът на участници и ръководители към художествени прояви.
Колективите участват в културния живот на града и общината.
Доказателство са завоюваните отличия от регионални, национални и
международни фестивали и събори. Читалищата са и мястото, където
хората могат да се докоснат до многообразието на професионалното
изкуство – театрални спектакли, концерти, шоу-програми и други.
През 2014 година в 12 читалищата развиват дейност любителски
самодейни колективи: 3 детски школи; 8 вокални групи; 14 фолклорни
групи; 6 театрални състава; 3 танцови състава и 3 танцови групи; 3
групи за народни песни, 6 групи за стари градски песни и др.

Туризъм

Общината разполага с възможности за развитие на туризма,
макар и по-ограничени в сравнение с традиционните туристически
райони
в
България.
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.
В общината функционира открит плувен басейн.
Доброто разположение на микроязовирите и река Янтра дават
възможност за развитие на рибовъдство, спортен риболов и туризъм.
В общинския център съществува възможност за добро развитие на
балнеоложки и лечебен туризъм – изградени и действащи са сгради и
съоръжения на “Минерален извор и бани - лятна къпалня”, град Полски
Тръмбеш. Поради своя състав, минерално съдържание, химически и
физически свойства и термални качества, минералната вода е с голяма
лечебна стойност при редица заболявания, а алкалният характер на
водата има и предимство за широко оползотворяване.
Възможност
за
използване
ефективността
на
водата
за
балнеолечение съществува и в с. Обединение, където са налични
лечебна минерална баня и открити лечебни басейни – отдадени на
концесия, като предстои изграждане на хотелски комплекс и СПА
център.
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. На 8 септември 2011 г. тържествено бе открит
Художественият отдел на Историческия музей. 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.
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В общината са категоризирани заведения за хранене и развлечения
една звезда – 65 бр. и две звезди – 10 бр.;къщи за гости – 2 бр.,
самостоятелни стаи – една фирма и общински хотел „Есперанто”.

Здравеопазване

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява
от
амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална помощ.
За 2014 г. населението на общината се обслужва от 10 на брой
общопрактикуващи лекари /ОПЛ/ и 9 лекари по дентална медицина.
Основно незаети са практиките в селата.
Въпреки сключения брой договори с РЗОК 92,90% от населението е
обхванато от наличните общо практикуващи лекари и 76,19% от лекарите
по дентална медицина.

брой

Брой практики обслужващи населените места в общината по първична медицинска помощ
и първична помощ по дентална медицина
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00

ИППМП
ИППДП

Забележка: Данни на Регионална здравна инспекция, В. Търново

Наблюдава се концентриране на ОПЛ в общинския център, като една
част от тях са избрани от пациенти от отдалечени села, разположени
на голяма територия.
Това е предпоставка за ненавременно оказване на медицинска
помощ и създава неравнопоставеност и затруднен достъп до ОПЛ на
население в селата, в сравнение с населението в града.
Специализираната извънболнична медицинска помощ в общината се
осъществява от 10 лекари. Има една самостоятелна лаборатория.
Близо 90% от лечебните заведения за специализирана помощ се
намират основно в трите най-големи общини на област Велико Търново Велико Търново, Горна Оряховица и Свищов. В Полски Тръмбеш болницата
за активно лечение е закрита.
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.
Поради затруднения в достъпа на пациентите до общо практикуващи
лекари /ОПЛ/ нараства търсенето на медицинска помощ в ЦСМП. Това се
наблюдава особено в по-малките и отдалечените населени места. За
определен контингент от населението - с нарушени здравно осигурителни права, от етнически малцинства, социално слаби и др.
системата на спешната помощ се оказва удобна, а в някои случаи и
единствена алтернатива за получаване на медицинска помощ.
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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. По – силно е изразено
производството на машини и съоръжения за селското стопанство,
производство на електронна техника.
Съсредоточаването
на
по
–
голяма
част
от
промишлените
предприятия на територията на общинския център оказва негативно
влияние върху малките населени места за създаване на условия на
заетост.
Събирателн Акционерно
Кооперация о дружество дружество
(СД); 0.39% (АД); 0.39%
5.43%
Еднолично
дружество с
ограничена
отговорност
(ЕООД);
31.40%

Дружество с
ограничена
отговорност
(ООД);
10.85%

Фирми регистрирани по Търговския закон,
активно действащи с осигурени лица

Едноличен
търговец
(ЕТ); 51.55%

Забележка: Данни от Търговския регистър, собствени изчисления

Има две общински предприятия – Общинско предприятие „Чистота” с
18 души работещи и форма на собственост – 100% общинска; Общинско
предприятие „ Поддръжка и ремонт на общинско имущество” - 17 души
работещи и форма на собственост – 100% общинска.

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
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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.
Животновъдството
в
общината
е
ориентирано
към
отглеждане на птици, крави, овце и пчелни семейства. Овцевъдството и
козевъдството се реализират предимно в семеен тип стопанства.
Година/брой говеда в т.ч. крави биволи свине
овце
кози
2012
2452
1509
28
346
6231
2013
2338
1276
29
516
5409
2014
2438
1476
32
314
5328

птици
кошери
570
98 000
5123
598
95 200
5227
566
97 200
5518

В настоящия момент в Община Полски Тръмбеш има действащи 63
договори за наем, от които 24 договори са за 5 792,178 дка ниви и 39
договори за 19 514,410 дка пасища и мери.
Съгласно Наредба №4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания
при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве
мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и
млечни продукти в общината има регистрирани 16 животновъди и фирми,
занимаващи се с производство, съхранение и транспортиране на сурово
краве мляко с общ брой за общината 990 млечни крави.

Ферми за производство, съхранение и транспортиране на сурово
краве мляко
П. Каравелово
Полски Сеновец
Иванча
брой
млечни
крави

Климентово
Страхилово
Павел

0

100

200

300

400

500
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ІІІ.
ПОСТИГНАТ
НАПРЕДЪК
ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО
ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

НА

ЦЕЛИТЕ

И

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението
на мерките, предвидени в ОПР за периода от 01.01.2014 г. до
31.12.2014 г. и Програмата за реализация на ОПР за 2014 г. Следвана
е структурата на плана – приоритети, специфични цели и мерки.
Част от заложените дейности и кандидатстване с проекти за 2014
г. по оперативните програми се отлага за 2015 – 2016 г., тъй като
все още част от Оперативните програми за новия програмен период
2014-2020 г. не са одобрени от Европейската комисия до края на 2014
г.
Приоритет 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността
общинската икономика и създаване на добра бизнес среда

на

Цел 1.1. Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор

Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската
дейност
За подпомагане развитието на земеделието в общината са отдадени
под наем общински земеделски земи на земеделски производители,
земеделски кооперации, животновъди, фирми - общо 5 787,826 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 2013 г. на стойност 4 645 187,36 лв. Това са частни
фирми, кооперации, общината и някои църкви.Няма данни за 2014 г.
Разпределени между ползватели масиви, чрез Областна дирекция
«Земеделие», съгласно ЗСПЗЗ и ППЗСПЗЗ, собственост на частни лица,
държавен поземлен фонд, кметства,общината и др. са общо 239 970,708
дка.
За капково напояване на земеделски култури – царевица се използва
като водоизточник р. Ятра. Използваната земеделската площ
в
землището на с. Раданово е 341,770 дка; с.Петко Каравелово – 1235,78
дка.
За напояване, чрез дъждуване на земеделски култури – люцерна се
използва като водоизточник р. Елийска в землището на с. Обединение –
117,777 дка.
През селскостопанската 2013/2014 година общо в общината са засети
със земеделски култури 250 851 дка земи. Най – голям дял имат
култури като: пшеница /36,7%/, царевица зърно /23,4%/, слънчоглед
/21,8%/, ечемик /10,7%/ и най – малък дял се пада на дини, тикви
моркови, овес, леща и картофи.
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 19 541,152 дка.
През 2014 г. е предоставена за ползване земя – публична общинска
собственост, с годишен наем 12,00 лв на дка, общо 12,152 дка за
разполагане на пчелни семейства – в с. Раданово /за 30 броя пчелни
семейства/, с. Куцина /за 145 броя пчелни семейства/, с. Климентово
/за 10 броя пчелни семейства/, с. Орловец /30 броя пчелни
семейства/.
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На територията на общината в 13 населени места има разположени
пчелни семейства. Най – много пчелни семейства се отглеждат в
Каранци, Масларево, Раданово, и най – малък дял имат Иванча и
Куцина.
През
2014 г. общо за общината са отгледани
8678 броя животни,
97 200 птици и 5518 пчелни семейства. Най – голям дял се пада на
отгледани животни – овце /61,40%/, говеда /28,09%/ и най – малко са
били отгледани – биволи, едва 0,37%.
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
Тази мярка е насочена към увеличаване обема на инвестиции в
местната икономика. В условията на криза усилията на администрацията
и Общински съвет е създаване на бизнес-климат, който да привлича
инвеститорите
и
да
гарантира
вложения
в
предприятия,
които
осигуряват заетост за всички населени места на територията на
общината.
Всяка година се приема годишен план за приватизация на общински
нежилищни имоти и се утвърждава списък на обектите. За 2014 г. е с
решение № 448/30.01.2014 г. на Общински съвет.
Отдел «Общинска собственост» в администрацията поддържа база
данни за свободни общински обекти и терени за отдаване под наем.
Общинският съвет /решение № 449/30.01.2014 г./ прие програма за
управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост на
територията на Община Полски Тръмбеш за 2014г. В Програмата са
включени: описание на имотите, които общината да предложи за
предоставяне под наем; имотите, които общината има намерение да
предложи за продажба; имотите, които общината да предложи за
предоставяне за ползване.
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.
Цел.
1.3.
Развитие
промишленост

на

икономически

производства

и

добивна

Мярка 1. Развитие на преработвателната промишленост
В общината през 2014 г. активно развиват дейност /с осигурени
лица/ преработващи предприятия в следните области:
 Производство на други машини за селско и горско стопанство едно предприятие с 44-ма работещи.
 Механично обработване на метал - едно предприятие с 22-ма
работещи.
 Производство на мелничарски продукти – 3 предприятия. Като две
от тях работещите са под 9 души и едно с 13 работещи.
 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски
изделия – 9 предприятия с работещи в тях под 9 души.
 Производство на части и принадлежности за автомобили и за
техните двигатели - 1 предприятие с 30 работещи
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 Производство на дървесна маса, хартия, картон и изделия от
хартия и картон – 1 предприятие с 2 работници
 Производство на друго облекло и допълнения за облекло,
некласифицирани другаде - 1 предприятие 8 работника
 Производство на сурови масла и мазнини - 1 предприятие със 100
работника.
 Производство на напитки / Производство на вина от грозде/ - 1
предприятие с 27 работещи.
Мярка 2. Развитие на добивната промишленост
В общината няма находища на подземни богатства.
Една фирма е представител на добивната промишленост в общината.
Дейността и е - добив на кариерни материали – инертни /чакъл, пясък/
от р. Янтра при Полски Тръмбеш и производство на готови бетонови
смеси. Работещи - 16 души.
Цел 1.4. Развитие на селското и рибно стопанство съобразно местния
потенциал

Мярка 1. Стимулиране развитието на аквакултурите
В общината има 11 язовира и 7 водоема. През 2014 г. Общината е
отдала под наем, чрез публичен търг с явно наддаване 7 язовира, 3
водоема, 1 рибарник. Повечето се използват за спортен риболов и
рибовъдство. През 2014 г. рибовъдни стопанства е имало в Обединение,
Масларево, Полски Сеновец, Иванча и Павел.
Извършени са през годината проверки на язовири и водоеми
отдадени под наем, с цел наемателите да ги поддържат в добро
състояние; своевременно почистване на язовирната стена и дигата,
състояние на хидротехническите съоръжения / изпускателни съоръжения
и преливници/, осъществяване на контрол на водното ниво.

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
За подобряване достъпа на продължително безработни лица до пазара
на труда и повишаване пригодността им за заетост през 2014г.
продължава
реализацията
на Национална
програма
„От
социални
помощи към осигуряване на заетост”. По НП „ОСПОЗ” през годината
на 4 часов работен ден, като работник - сезонен са работили общо 101
бр. лица; като работник - строителство на 6 часов работен ден – 10
бр. лица и 1бр. работник - поддръжка, също на 6 часов работен ден.
Изразходвани средства за 2014 г. 93 682,33 лв. Дейностите се
осъществяват в гр.П.Тръмбеш,с.Куцина,с.Ст.Стамболово, с.Обединение,
с.Орловец, с. Климентово, с.Каранци, с.Павел и с.Вързулица.
По Проект „Подкрепа за заетост», по ОП „Развитие на човешките
ресурси”, за период от 6 месеца се назначиха 20 на брой озеленители,
в т.ч. 14 бр. за всяко населено място в общината. Изразходвани
средства за 2014 г. - 52 884,23 лв.
По Програма „Старт на кариерата”, бяха назначени двама младши
експерти за работа в общинска администрация за период на заетост от
9 месеца. Изразходвани средства за 2014 г. - 4 713,62 лв.
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По „Регионална програма за заетост” работиха 5 бр. чистачхигиенисти на плувен басейн и минерална баня, за период от заетост –
6 месеца. Изразходвани средства за 2014 г. - 11 953,98 лв.
По Национална програма „Заетост и обучение на хора с увреждания”
работеха 2 на брой лица. Изразходвани средства 8 742,59 лв.
По насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на
заетостта през 2014 г. работеха общо 4 лица. Изразходвани средства
4 770,96 лв.
Мярка 2. Интегриране на етническите общности
Реализацията на Националната програма от социални помощи към
осигуряване на заетост към МТСП, като цяло, очертава пряка
зависимост между броя лица, с осигурена
заетост и социалното
подпомагане на техните семейства, с тенденция към намаляване на
случаите на отпуснати месечни помощи за безработни в трудоспособна
възраст. Част от безработните за 2014 г., които се наемат по
програмата са именно от малцинствени групи.
С решение № 422/28.11.2013 г. на общински съвет е приет План за
действие на Община Полски Тръмбеш за изпълнение на интеграционните
политики (2014-2015 г.).
В населените места в общината по инициатива на читалищата
редовно се провеждат мероприятия, свързани със съхранението на
традициите и културното наследство на малцинствените групи и
запознаване с културните традиции и обичаи на различните етноси.
През изминалата 2014 г. в Община Полски Тръмбеш приключи
изпълнение на проект: „Грижим се за Вас” по ОП „Развитие на
човешките ресурси”, Схема „Помощ в дома”, по който работеха 20 бр.
домашни санитари, в т.ч. от етническите малцинства 2 бр.
По Проект „Подкрепа за достоен живот” ОП „Развитие на човешките
ресурси”, Схема „Алтернативи” през цялата година работеха средно 32
бр. лични асистенти, в т.ч. от етническите малцинства 2 бр.
По ОП „РЧР”, проект „Подкрепа за заетост» за период от 6
месеца се назначиха 20 на брой озеленители, в т.ч. 14 бр. за всяко
населено мястов общината, в т.ч. от етническите малцинства 5 бр.
По „Регионална програма за заетост” работеха 5 бр. чистачхигиенисти на плувен басейн и минерална баня, също за период от
заетост – 6 месеца, в т.ч. от етническите малцинства 3 бр.
По Национална програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост”, през 2014 г на 4 часов работен ден, като работник сезонен
са работили общо 101 бр. лица, като работник строителство, на 6 ч.
работен ден – 10 бр. лица и 1 бр. работник поддръжка, също на 6 ч.
работен ден., в т.ч. от етническите малцинства 82 бр.
По насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на
заетостта през 2014 г. работеха общо 4 лица, в т.ч. от етническите
малцинства 3 бр.
Мярка 3. Активно включване и социални услуги
С решение № 467/27.03.2014 г. на Общински съвет – Полски
Тръмбеш се създаде Обществен съвет на основание чл.35 от Закона за
социално подпомагане в Община Полски Тръмбеш който да:
 Съдейства за провеждане на политиката на Община Полски Тръмбеш
в областта на социалните помощи и социални услуги;
 Съдейства и подпомага разработването на общински програми,
планове, проекти, свързани със социалните помощи и социалните
услуги;
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 Съдейства и координира дейности по предоставяне на социални
услуги от лицата по чл.18, ал.1, т.3 и 4 от Закона за социално
подпомагане;
 Осъществява контрол върху
качеството на социалните услуги в
съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
 Изготвя становища за откриване и закриване на специализирани
институции за социални услуги на територията на Община Полски
Тръмбеш.
С решение № 468/27.03.2014 г. на Общински съвет е приета Общинска
програма за закрила на детето в Община Полски Тръмбеш за 2014 г.
През 2014 г. се изпълнява проект „Подкрепа за достоен живот” по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG 051PO0015.2.09 „ Алтернативи”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа
на
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.
Процедура
на
директно
предоставяне
BG
051PO001-5.2.09.
Продължителност на проекта 51 месеца, от 08.11.2010 г. до 31.01.2015
г. Стойност на безвъзмездната финансова помощ – 369 185,32 лв. През
2014 г. работиха по проекта 32 броя лични асистенти. Изразходвани
средства за 2014 г. - 150 248,54 лв. За целия период на действие на
проекта - изразходвани средства - 341 044,24 лв.
Приключи проект BG 051PO001-5.1.04 „Помощ в дома”. Наименование на
проекта "Грижим се за вас", от 01.02.2013 г. до 31.05.2014 г.
Продължителност на проекта 16 месеца. Усвоени средства по проекта 159 520,06 лв. По него работиха 20 броя домашни санитари.
Изразходвани средства за 2014 г. - 53 395,68 лв.
Проект «И аз имам семейство” – Целта е да се подкрепи процеса на
деинституционализация на деца, като се създаде и реализира устойчив
модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в
специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне. Проектът
е в процес на изпълнение. Начална дата – 30.09.2011 г., дата на
приключване – 28.02.2015 г. През 2014 г. работиха 2 лица на трудов
договор като социални работници, и 9 на брой приемни родители, наети
по граждански договор. Изразходвани средства за 2014 г. 82 635,04
лв.
Общината има разгърната мрежа от социални услуги, включващи
както институционални, така и социални услуги в общността за всички
рискови групи от населението. Финансовите средства и щатната
обезпеченост, съгласно стандартите за финансиране като делегирана от
държавата дейност, осигуряват основните параметри, обезпечаващи
функционирането на социалните структури.
През
2014 г. продължава дейността си “Център за обществена
подкрепа” , Полски Тръмбеш. Предоставяните услуги се ползват от
децата и техните родители от цялата община. Целта е семействата да
изградят умения за търсене на специализирана помощ, преодоляване на
негативната обществена нагласа към семействата в неравностойно
положение, превенция на отпадането на децата от училище, работа с
деца с противообществени прояви.
Капацитета на Центъра за обществена подкрепа е 35, като
потребителите на услугата са 45 средно - месечно.Услугите се
предоставят от квалифицирани специалисти : психолог, логопед,
педагог, социален работник, помощник възпитател. Изразходваните
средства за издръжка през 2014 г. са в размер на 109 452 лв.
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От началото на март 2012 г. Центърът за социална рехабилитация и
интеграция в Полски Тръмбеш е делегирана от държавата дейност.
Пенсионерите могат да запълват свободното си време чрез активно
участие в обществения живот и занимания по свой вкус и избор.
Терапевтичните, консултативните и рехабилитационните дейности се
осъществяват
от
специалисти,
които
съдействат
и
подкрепят
потребителите и техните близки, посредством индивидуални и/или
групови занимания.
Капацитета на ЦСРИ е 35 лица, като 65 лица средно месечно
ползват услугите на центъра. През 2014 г. са сключени 57 нови
договора с потребители за ползване на различни социални услуги.
По предложение на лекаря - рехабилитатор и в изпълнение на
Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на
социалната услуга „Център за социална рехабилитация и интеграция”
през
2014
г.
са
закупени
нови
уреди
за
подобряване
на
рехабилитационната дейност:мултифункционална лежанка, кростренаджор,
експендери, тояжки, гирички и други на обща стойност 1600 лв.
Екипът предоставящ социалните услуги се състои от:директор,
психолог,социален работник, медицинска сестра, юрист, трудотерапевт,
лекар-рехабилитатор.Изразходваните средства за издръжка
през 2014
г. са в размер на 91 828, 45 лв.
През 2014 г. капацитета на обслужваните лица e 240 в Домашния
социален патронаж. Изразходвани средства 57 856.00 лв.

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

благоустроена

и внедряване на ВЕИ

Мярка 1. Внедряване на мерки за ЕЕ в сгради общинска собственост
Изготвен е отчет за 2014 г до Агенцията за устойчиво енергийно
развитие, както и информация по чл.8 ал.1 от Наредба за условията и
реда за извършване на обследвания за EE, касаеща всички сгради
общинска собственост с площ над 500 м2.
Приключи проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в
ЦДГ «Детски свят», гр. Полски Тръмбеш», по Национална схема за
зелени инвестиции към Национален доверителен екофонд. Стойност на
усвоените средства 75 878.30 лв. След въвеждане на пакета от ЕСМ за
сградата, потреблението на топлина ще се намали с 138 457 кWh, с
екологичен еквивалент 47,37 тона спестени емисии CO2.
Изготвен е инвестиционен проект за основен ремонт на НЧ"Отец
Паисий " гр.П.Тръмбеш, като изпълнение на СМР ще бъде през 2015 2016 г.
Проект «Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сграда за
социални грижи в ПИ с идентификатор 57354.300.2416 по КККР на гр.
Полски Тръмбеш» е изпълнен със собствени средства. През 2014 г. са
изпълнени мерките - топлинно изолиране на стени и подмяна на
дограма.
През
2015
г.
предстои
да
се
изпълнят
мерките
топлоизолация под над неотопляем сутерен и повишаване ефективността
на отоплителната инсталация. Рехабилитарана площ ЗП-329,38м2 и
1463,08 м2 РЗП общо. Спестена енергия след въвеждане на ЕСМ/енерго –
спестяващите мерки – 195 438 KWh/на година, екологичен еквивалент
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93,80 тона спестени емисии СО2. Дял на спестяванията 59%.Срок на
откупуване 9,8г. Усвоени средства 81 301,63 лв.
Мярка 2. Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от предприятията и
гражданите
Общинската политика за насърчаване и устойчиво използване на
местният ресурс от ВЕИ е важен инструмент за осъществяване на
националната политика и стратегия за развитие на енергийният сектор,
за реализиране на поетите от страната ни ангажименти в областта на
опазване на околната среда и за осъществяване на местно устойчиво
развитие. Общинската програма за насърчаване на използването на ВЕИ
е израз на политиката за устойчиво развитие на общината.
Продължават дейността си две покривни фотоволтаични централи в с.
Полски Сеновец. Обща мощност – 23,18 кW. Произведена ел. енергия от
януари до декември 2014 г. – 25,241 МWh.
Цел. 3.2. Подобряване на физическата и жизнената среда в града и
населените места в общината

Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда
Проект по ПРСР, мярка 322, „Обновяване, реконструкция на градската
среда – площад, пешеходна зона и градския парк на гр. Полски
Тръмбеш”, етап III, не е спечелен.Стойност на проекта 664 887,12
лева.Проектът включва следните подобекти: Площад и пешеходна зона;
Амфитеатър; Западна част – ремонт настилки, чешма и розариум.
Предвидени за рехабилитация 9960 м2.
Проект „Обновяване и реконструкция
на градска среда-площад,
пешеходна зона и градски парк-спортен сектор -ІV етап и градски парк
- V етап/І фаза/” спечелен по Публична инвестиционна програма
/ПИП/”Растеж и устойчиво развитие на регионите”, по Приложение 1 към
чл.1, ал.2, т.1 на ПМС 19/2014 г. продължава и през 2015 г. Усвоени
средства за 2014 г. 680 000 лв. В проекта се предвижда изпълнение
на:
Етап IV – Подобект „Спортен сектор” – включващ събаряне на
нефункционираща
постройка,
прокарване
на
подземни
инсталации,
изграждане на спортни игрища и помощна постройка с градски тоалетни
и складови помещения .
Етап V – Подобект „Градски парк” – включващ нова алейна мрежа,
парково
осветление,
автополивна
система,
парково
обзавеждане,
дендрология, детска площадка за деца до 3 г.
Изградена площ – спортен сектор с обслужваща сграда-1496,70 м2.
Зелени площи – 6258 м2.

Изпълнен е проект „Обновяване, реконструкция на градската среда –
площад, пешеходна зона и градския парк на гр. Полски Тръмбеш” – етап
2-подобект фонтан, със собствени средства. Той е част от проект
„Обновяване, реконструкция на градската среда – площад, пешеходна
зона и градския парк на гр. Полски Тръмбеш”.Застроена площ 246,08
м2. Усвоени средства 212 260,лв.
Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри
Общината изпълни проект «Възстановяване на детска площадка в кв.
„Гаджули, гр. Полски Тръмбеш”, към ПУДООС по Национална кампания «За
чиста околна среда-2014» на тема «Обичам природата – и за участвам».
Усвоени средства 9885,08 лв. Проектът е насочен към подобряване на
жизнената и екологична среда в града.Дейностите, които бяха
изпълнени са: почистване от ТБО на район «Стадиона» и зелените площи
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на кв. «Гаджули»; възстановяване на детска площадка в кв. Гаджули и
засаждане на храсти;Залесяване с декоративни дръвчета по ул. «Янтра»
и «Неофит Рилски». Детска площадка е разположена на 1,9 дка /или
1900 м2/ затревена площ.
ЦДГ "Незабравка", с. Петко Каравелово изпълни проект към ПУДООС
"Екологична среда за децата в детската градина", по Национална
кампания «За чиста околна среда-2014» на тема «Обичам природата – и
за участвам». Усвоени средства 5 000 лв за оборудване на детска
площадка с люлка, пързалка и уреди за игра.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий, с. Раданово изпълни проект към ПУДООС
"Детска спортна площадка", по Национална кампания «За чиста околна
среда-2014» на тема «Обичам природата – и за участвам». Усвоени
средства 4 999,20 лв за оборудване на детска площадка с комбинирано
съоръжение, включващо люлка, висилка и пързалка.
Проект към ПУДООС "Изграждане на детска площадка, почистване на
замърсени с отпадъци площи и облагородяване чрез възстановяване и
озеленяване на територията на Кметство с. Вързулица, община Полски
Тръмбеш”, по Национална кампания «За чиста околна среда-2014» на
тема «Обичам природата – и за участвам» не е одобрен.
Проект "Обичай природата и я пази" ,на кметство с. Климентово към
ПУДООС, по Национална кампания «За чиста околна среда-2014» на тема
«Обичам природата – и за участвам»
не е одобрен. Проектът е за
изграждане на детска площадка и залесяване на 2 терена, с обща площ
22 дка.
Проект "Създаване на зона за отдих в с. Стефан Стамболово, общ.
Полски Тръмбеш", на кметство с. Ст. Стамболово, по Национална
кампания «За чиста околна среда-2014» на тема «Обичам природата – и
за участвам» не е одобрен.
Община Полски Тръмбеш кандидатства по мярка 01 „Подобряване на
обществената среда в населените места” по Проект “Красива България”
към
МТСП с проект: „Изграждане на детска площадка в УПИ III – за
физкултурен салон, кв. 38 по ПУП на гр. П. Тръмбеш”.Проектът е на
стойност 41 698,00 лв. и не е одобрен.Проектиран терен - 255 м2.
Общината кандидатства по мярка 02 „Подобряване на социалната
инфраструктура” по Проект “Красива България” към
МТСП с проект:
„Изграждане на спортна площадка в детска градина в УПИ IV, кв. 53
по ПУП на гр. П. Тръмбеш”. Проектиран терен 238 м2. Проектът е на
стойност 46 654,00 лв. и не е одобрен.
Изпълнен е проект „Изграждане на детска площадка в градския
парк, гр.П.Тръмбеш”, като част от проект „Обновяване, реконструкция
на градската среда – площад, пешеходна зона и градския парк на гр.
Полски Тръмбеш” със собствени средства. Усвоени средства 31 093,лв.
Застроена площ 198 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
Проект «Реконструкция на Народно читалище «Постоянство-1926» в
с.П.Каравелово» е изпълнен по Публична инвестиционна програма
/ПИП/”Растеж и устойчиво развитие на регионите”, по Приложение 1 към
чл.1, ал.2, т.1 на ПМС 19/2014 г. Усвоени средства 150 914,08 лв.
Изпълнени СМР – основен ремонт покрив,вътрешни преустройства,подмяна
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дограма и боядисване на фасади,направа елементи на достъпна
среда,инсталационни работи по ВиК и ЕЛ. Рехабилитирана площ 328 м2.
Със собствени средства са извършени ремонтни работи в хотел
Есперанто. Изразходвани 45 425,66 лв. собствени средства.
Със собствени средства се извършиха ремонтни работи на сгради и
съоръжения общинска собственост. Изразходвани средства 60 733,42 лв.
Мярка 2. Изграждане, реконструкция на обекти с местно историческо,
социално и религиозно значение и прилежащите им пространства
Проект на Храм - църква «Рождество Богородично» с. Куцина, с
наименование: “Ремонт и реконструкция на Храм - църква «Рождество
Богородично» с.Куцина, и подобряване на прилежащите и пространства”
по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Договорени
средства 289 184,00 лв без ДДС. Договорът е изпълнен.
Проект на Храм - църква «Св.Теодор Стратилат» с.Полски Сеновец с
наименование: “ Ремонт и реконструкция на Храм - църква «Св.Теодор
Стратилат»
с.Полски
Сеновец
и
подобряване
на
прилежащите
и
пространства” по мярка "Обновяване и развитие на населените места"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 2013г. Договорени средства 320 276,00 лв. без ДДС. Изпълнение на
договора – 2014 – 2015 г.
Проект на Храм - църква «Св.Йоан Рилски» с.Петко Каравелово, с
наименование: “Ремонт и реконструкция на Храм - църква «Св.Йоан
Рилски»
с.Петко
Каравелово,
и
подобряване
на
прилежащите
и
пространства” по мярка "Обновяване и развитие на населените места"
от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013
г. Договорени средства 210 642,00 лв. без ДДС. Изпълнение на
договора – 2014 – 2015 г.
Проект
на
Храм
църква
«Св.Параскева»
с.Обединение,
с
наименование: Ремонт и реконструкция на Храм - църква «Св.Параскева»
с.Обединение, и подобряване на прилежащите и пространства” по мярка
"Обновяване и развитие на населените места" от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.Договорени
средства 344 520,00 лв. без ДДС. Изпълнение на договора 2014–2015 г.
Проект на Храм - църква «Рождество Богородично» в гр.Полски
Тръмбеш с наименование: “ Ремонт и реконструкция на Храм - църква
«Рождество Богородично» в гр.Полски Тръмбеш и подобряване на
прилежащите и пространства” по мярка "Обновяване и развитие на
населените места" от Програмата за развитие на селските райони за
периода 2007 - 2013 г.Договорени средства 211 278,00 лв. без ДДС.
Изпълнение на договора – 2014 – 2015 г.
Проект на Храм - църква «Възнесение Господне» с. Климентово с
наименование: “ Ремонт и реконструкция на Храм - църква «Възнесение
Господне» с.Климентово и подобряване на прилежащите и пространства”
” по мярка "Обновяване и развитие на населените места" от Програмата
за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. Договорени
средства 172 022,00 лв без ДДС. Договорът е изпълнен.
Цел. 3.4. Обновяване на пътната инфраструктура

Мярка 1. Изграждане, възстановяване и рехабилитация на общинската
пътна мрежа и мостове
Общината изпълнява през 2014-2015 г. проект „Реконструкция и
рехабилитация на съществуващи общински пътища на територията на
община Полски Тръмбеш”, спечелен по ПРСР, мярка 321. Включва
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участъци от общинския път П.Каравелово-Стрелец и Стефан СтамболовоПолски Сеновец.Проектът включва фрезоване на асфалтови настилки,
полагане
на
асфалтобетон,
пътни
знаци
и
хоризонтална
маркировка.Стойност на проекта 3 097 126,79 лв.През 2015 г. ще са
рехабилитирани 6,56485 км.
Изготвен е проект за «Ремонт на мост на р. Янтра на общински път
с. Стрелец – Петко Каравелово. Изразходвани средства за проектиране
– 6 000,00 лв.
От капиталовите разходи е извършен ремонт на общински път Полски
Тръмбеш – Раданово.Изразходвани средства – 87 100,00 лв. И за
7979,60 лв ремонт на общински път П. Тръмбеш – Иванча – Обединение.
Мярка 2. Реконструкция и
изграждане на улична пътна мрежа по
населените места в общината, пешеходните площи и площади
Всяка година се извършват ремонтни работи на улични и пътни
настилки на територията на общината.Изразходвани собствени средства
– 155 667,93 лв.
През зимния сезон се поддържа 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/. За Зимното
поддържане и снегопочистване през експлоатационен сезон 2014/2015 г.
на територията на Община Полски Тръмбеш ще се погрижат пет фирми и
осем земеделски кооперации. За зимен сезон 2013/2014 г. са
изразходвани 20 457,89 лв.
Общината изпълни през 2014 г. по ПРСР, по мярка 322, част от
проект „Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари,
площади в населените места – Павел, с. Масларево, с. Вързулица, с.
Страхилово, с. Обединение, и с. Иванча, община Полски Тръмбеш”,
включващ селата Павел, Масларево, Страхилово и Обединение. Усвоени
срества 1 765 829,00 лв. Рехабилитирани км улична мрежа 4,21115
км.
Общината кандидатства с проект „Реконструкция на улица в с. Куцина
от О.Т. 137 /п.т.19/ до О.Т. 233 /п.т.111/- Първи етап, от проект
„Реконструкция и
изграждане на улична мрежа, тротоари, площади в
населените места с. Стефан Стамболово и с. Куцина, община Полски
Тръмбеш” по Процедура за подпомагане на малките населени места за
изпълнението
на
благоустройствени
дейности,
техническа
инфраструктура и проекти със социална насоченост, финансирани по ПИП
„Растеж и устойчиво развитие на регионите”, към Министерството на
инвестиционното проектиране.Стойност на проекта 449 750.10 лв. Целта
е реконструкция на улицата, отводняване, възстановяване на тротоари
и настилки.Проектът не е одобрен.
Общината кандидатства с проект „Улица и водопровод от О.Т. 246а
до О.Т. 243е към оранжерия гр. П. Тръмбеш” – I етап, по Публична
инвестиционна
програма
/ПИП/”Растеж
и
устойчиво
развитие
на
регионите”. Стойност на проекта 250 000,00лв. Проектът не е одобрен.
Дължината на проектирания участък е 335 м. Инвестиционното намерение
предвижда изграждане на улица и уличен водопровод от О.Т.
246а до
О.Т. 243е по ПУП на гр. Полски Тръмбеш за осигуряване на достъпа до
имоти намиращи се на тази улица.
Изготвени са инвестиционни проекти за реконструкция на улични
мрежи.
вкл.
частична
подмяна
на
водопровод
за
35 151,00
лв.Изпълнението на проектите ще бъде през 2015-2016 г.
Със собствени средства е извършен ремонт на площада в с. Вързулица
– стойност 9 020,00 лв.
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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 тръбите.
Има
изготвен
идеен
проект
за
ремонт
и
доизграждане
на
водопроводната мрежа на гр. Полски Тръмбеш. Все още не е одобрена
Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г» от Европейския съюз,
за да може общината да кандидатства с проекта.
Със собствени средства е извършен ремонт на захранващ водопровод в
с. Иванча – стойност 15 120,00 лв.
Мярка 2.Изграждане и рехабилитация на канализационната мрежа
Има
изготвен
идеен
проект
за
ремонт
и
доизграждане
на
канализационната мрежа на гр. Полски Тръмбеш. Все още не е одобрена
Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г» от Европейския съюз,
за да може общината да кандидатства с проекта.
Мярка 3.Изграждане на ПСОВ
Има изготвен идеен проект за ПСОВ. Все още не е одобрена
Оперативна програма «Околна среда 2014-2020 г» от Европейския съюз,
за да може общината да кандидатства за изграждане на пречиствателна
станция в гр. Полски Тръмбеш.
Мярка 4. Осигуряване на чиста питейна вода за населените места, в
т. ч. и от местни водоизточници
Направено е проучване на подземните води в с. Масларево и е
изготвен доклад. Изразходвани средства – 4 600,00 лв.
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.
Извърши се залесяване с декоративни дръвчета по ул. Янтра и ул.
Неофит Рилски по проект «Възстановяване на детска площадка в кв.
„Гаджули, гр. Полски Тръмбеш”, към ПУДООС по Национална кампания «За
чиста околна среда-2014» на площ 3.82 дка /3820 м2/.
И почистване
на зелените площи, 29,9 дка /29 900 м2/ от ТБО, в района на стадиона
и кв. «Гаджули».
Проект "Озеленяване общински парк",на кметство с. Павел към
ПУДООС, по Национална кампания «За чиста околна среда-2014» на тема
«Обичам природата – и за участвам» не е одобрен.
Със собствени средства е извършено изграждане на ограда на
гробищен парк в с. Климентово – стойност 10 000,00 лв.
Мярка 2. Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални планове
и Общ устройствен план на общината
За 2014 г. е изготвена кадастрална карта и кадастрални регистри за
землището на с. Куцина. Стойност на поръчката 22 800,00 лв.
С Решение № 340 от протокол № 24/30.05.2013 година Общински съвет
Полски Тръмбеш дава съгласие за изработване на Общ устройствен план
на Община Полски Тръмбеш и одобрява задание по чл.125 от ЗУТ.
От Община Полски Тръмбеш е подаден формуляр за кандидатстване за
финансиране изработването на проект за Общ устройствен план до
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Министерството на инвестиционното проектиране (§123, ал.2 от ПЗР към
ЗИД на ЗУТ) с вх. № V-04-355/06.06.2014г.
С
писмо
№
V-04-355/11.07.2014г.
от
Министерството
на
инвестиционното проектиране в Общинска администрация Полски Тръмбеш
е
получено
споразумение
за
частично
финансово
подпомагане
изработването на проект за ОУПО. Споразумението беше попълнено,
подписано, подпечатано и внесено в деловодството на МИП.
Съгласно
чл.1,
ал.1
от
Споразумението
МИП
осигурява
на
Бенефициента частично финансово подпомагане в размер на 80% от
стойността на сключен с фирма изпълнител договор , но не повече от
120 000.00 лв. с ДДС за изготвяне на проект на ОУПО.
Осигурено е собствено финансиране в размер на 24 000.00 лв. от
необходимите разходи,
за изготвяне на проект на Общ устройствен
план на Община Полски Тръмбеш.
С решение № 447/30.01.2014 г. е приета Концепция за пространствено
развитие на община П. Тръмбеш за периода 2013-2025 г. Това е нов тип
документ, който трябва да се превърне в инструмент за стратегическо
пространствено планиране, а не за пряко влияние върху физическата
среда. Основната цел, която следва да бъде постигната чрез
разработването и прилагането на Концепция за пространствено развитие
(КПР) на Община Полски Тръмбеш е създаването на пространственоустройствена основа и регулатор за осъществяване на отделните
социално-икономически секторни политики на общинско и областно ниво,
в
контекста
на
общоевропейското
и
национално
пространствено
развитие, с цел постигане на комплексно, интегрирано планиране.
Цел. 3.7. Подобряване управлението на битовите отпадъци

Мярка 1. Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО в гр.
Бяла
Образуването и обезвреждането на битови и строителни отпадъци в
България все още е въпрос, който застрашава качеството на околната
среда и представлява риск, както за околната среда, така и за
човешкото здраве. РЕГИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕЯНТРА - ЛОМ 2008 е учредено, с Протокол от Учредително Събрание от
06.10.2008 година в гр. Бяла, област Русе и Решение №199 на Русенски
Окръжен Съд от 04.12.2008 г.
Учредители на Сдружението са
упълномощени представители на следните общини:
Борово, Бяла, Две
Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и Опака.
Регионално сдружение за управление на отпадъците- Янтра - Лом
2008, изпълнява Договор за безвъзмездна финансова помощ №DIR5112122-С010/14.12.2013 г. за изграждане на регионално депо за ТБО.
Във връзка с реализиране на дейностите по ДБФП към настоящия момент
са извършени следните действия от страна на Бенефициента по договора
– Община Бяла: Сключени са договори по следните обществени поръчкидоставка на канцеларски материали, одиторски контрол, дейности по
информираност и публичност, упражняване на строителен и авторски
надзор, доставка на контейнери. Все още не е сключен договор за
инженеринг по проекта.
Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища
От месец март Общинското предприятие „Чистота” отговаря за
почистването на ТБО за гр. Полски Тръмбеш и почистване на
нерегламентирани
сметища
по
селата.
Общината
възложи
на
"Строителство и Благоустройство" ЕООД гр. Полски Тръмбеш обществена
поръчка: „Разриване на депо за ТБО гр. Полски Тръмбеш и почистване
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на нерегламентирани сметища.” Обща стойност на договора - 40 000,00
лева.
За една година в 14-те села към общинския център се е налагало
почистване на нерегламентирани сметища. Почистени отпадъци - за
Петко Каравелово – 679 м3;Куцина – 429 м3;Раданово – 731
м3;Климентово – 572 м3; Обединение – 429 м3; Иванча – 715 м3;
Масларево – 429 м3;Вързулица – 125 м3; Ст. Стамболово – 120 м3; п.
Сеновец – 143 м3; Павел – 143 м3; Страхилово – 143 м3; Орловец – 143
м3 и Каранци – 143 м3.
В националната кампания „Да изчистим България за един ден” са
събрани 124 тона отпадъци, чрез доброволен труд на населението в
общината.
Мярка 3. Поетапно закриване и рекултивация на общинското депо за
неопасни отпадъци
С проект „Закриване, техническа и биологична рекултивация на
общинско депо за отпадъци на Община Полски Тръмбеш” е кандидатствано
по ПУДООС. Стойност на инвестицията - 1 600 000.00 лв. МОСВ е
съгласувало работния проект през тази година. Площта на депото ще
бъде 8886,4 м2.
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.
Количеството депонирани отпадъци на общинското депо в гр. Полски
Тръмбеш е 3527,55 тона за една година.
На територията на общината има 617 бр. Съдове за отпадъци тип
«Бобър» и 997 бр. тип «Мева».
За дейност «Чистота» са изразходвани 728 138,00 лв, а за
«Озеленяване» – 59 072,00 лв.
Събрани такси за ТБО за 2014 г. от физически лица – 284 946,00 лв
и от юридически лица – 118 834,00 лв.
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 2014г. няма ерозирали, свлачищни, заблатени и други
нарушени терени на територията на общината. Не се е налагало
изграждането на брегоукрепителни и укрепителни съоръжения по
свлачища и пресушаване на заблатени терени.
Изготвен е инвестиционен проект за укрепване на откос по
ул."Бели бряг", гр. Полски Тръмбеш. Изпълнението на проекта ще бъде
през 2015 г.
Мярка 2. Опазване на водните площи
Размера на водните площи на територията на общината е 6 000 км2 в
т.ч. реки, дерета, язовири. Основна водна артерия на общината е
р.Янтра и нейния ляв приток - рeка Елийска. По поречието й са
изградени помпени станции.
Части от територията на общината попадат в Натура 2000 – защитени
зони по Директива за местообитания:
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 Беленска гора - защитена зона BG0000231, засяга част от
територията на с. Орловец и Каранци. Обща територия на зоната:
50 418,50 дка;
 Студена река – защитена зона BG0000233, засяга част от
територията на селата Павел и Вързулица Обща територия на
зоната: 53015,68 дка;
 Река Янтра – защитена зона
BG0000610, засяга част от
територията на Куцина, Петко Каравелово, Раданово, Полски
Тръмбеш и Каранци.Обща територия на зоната: 139004, 10 дка.
По данни на РИОСВ – Велико Търново за 2014 г.:
1.Имисионен контрол
-Пункт 359 (р.Янтра - с.Каранци) – е в много добро състояние по
изследваните физикохимични показатели съгласно Наредба № Н –
4/14.09.2012г;
-Пункт BG1YN08321MS040 (р.Елийска преди вливане в р.Янтра) – е в
много добро състояние по изследваните физикохимични показатели
съгласно Наредба № Н – 4/14.09.2012г;
2. Контрол подземни води
-Пункт BG1G0000QaIMP107 (ШК2 ПС „Раданово” с.Раданово) – отговаря на
нормите, съгласно Наредба №1/ 2000г. за качествените изисквания към
подземни води по изследваните показатели;
3.Емисионен контрол
- „ВиК Йовковци” ООД Велико Търново, Канализационната система район
гр.Полски Тръмбеш.
Протокол от изпитване № 05-0337/18.07.2014г. на смесен поток №1 от
битово-фекални и производствени отпадъчни води от канализационната
мрежа на гр.Полски Тръмбеш показва, че пробата отговаря на
индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, съгласно Разрешително за
заустване на отпадъчни води
в повърхностни водни обекти №
13140196/30.05.2012г. по всички показатели.
Приоритет 4: Създаване на съвременна
образованието,
младежките дейности и
европейските културни традиции.

среда за развитие на
спорта. Приобщаване към

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

Мярка 1. Подобряване на достъпа до образование
За трета поредна година три училища изпълняват проект „Успех” „Да направим училището привлекателно за младите хора” по ОП
„Развитие на човешките ресурси”. Продължителността на проектите са
три години - от 2012 г. до 2015 г. Целева група по проекта са всички
държавни и общински училища, без средищните училища. Конкретен
бенефициент на безвъзмездна финансова помощ по процедура за директно
предоставяне „Да направим училището привлекателно за младите хора”
по
Оперативна
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд за финансовата рамка 2007
– 2013 година, е Министерството на образованието и науката. Той има
за цел да осмисли свободното време на учениците, включително и на
такива с риск от отпадане, с прояви на агресия:
• В ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Страхилово по ОП „Развитие на
човешките ресурси” се изпълнява проект „Успех” - „Да направим
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училището привлекателно за младите хора”. В училището работят 9
групи /извънкласна и извънучилищна дейност/ с 65 ученика – 17 504.00
лв изразходвани за 2014 г
• В ОУ „Васил Левски”, с. Петко Каравелово по ОП „Развитие на
човешките ресурси” се изпълнява проект „Успех” - „Да направим
училището привлекателно за младите хора”. 18 177,00 лв изразходвани
за 2014 г. В училището работят 5 групи /ИИД/ -58 ученика.
• В ОУ „Св.св. Кирил и Методий”, с. Раданово по ОП „Развитие на
човешките ресурси” се изпълнява проект „Успех” - „Да направим
училището привлекателно за младите хора”. 14 142,00 лв изразходвани
за 2014 г. В училището работят 7 групи /ИИД/ – 80 ученика.
От 02.07.2014 до 11.07.2014 в Русия,в гр.Сочи се проведоха Вторите
международни състезания на младите пожарникари-спасители „Школа
безопасности“. Нашата страна беше представена от отбора на СОУ
“Ц.Церковски“,гр.П.Тръмбеш.
В международен турнир "Математика без граници" взеха участие 32
ученици от СОУ „Цанко Церковски”. Учениците донесоха на училището
три златни, един сребърен и два бронзови медала.
За втора поредна учебна година в СОУ „Цанко Церковски” се
реализира проект „Включващо обучение” по ОП „Развитие на човешките
ресурси”. В специализиран кабинет се работи с 16 деца с различни
видове
увреждания
и
нарушения
по
индивидуални
образователни
програми. Целта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до
образование и за отваряне на образователната система, с оглед
осъществяването на включващо обучение.
Мярка 2. Насърчаване на ученето през целия живот:обучение,
квалификация и преквалификация на безработни и заети
През 2014 г. към Бюрото по труда е проведено професионално
ориентиране на 30 лица.Две лица са обучени индивидуално по Проект
"ПРО-МО-ПРИ" в Българо-германски център - професия "готвач".
Мярка 3. Спорт в свободното време и в детско- юношеска възраст
Спортно – туристическия календар на Община Полски Тръмбеш е приет
от Общински съвет с решение № 457/12.02.2014 г. на Общински съвет –
Полски Тръмбеш.
За 2014 година, са проведени над 17 спортни прояви. Изразходваните
средства са 3 500 лв. В календара са заложени ученически спортни
състезания, състезания по конен спорт, футбол, областно състезание
„Млад огнеборец”, лека атлетика, спортен риболов, плуване, тенис на
маса, шахмат, футбол на малки вратички.
Разходите за спортни клубове са 30 000 лв., за: СК по бадмингтон
„Янтра-94”, СК по баскетбол „Янтра-48”, ФК „Янтра”- П.Тръмбеш, ФК
„Вихър”- с.Раданово, ФК „Стрела” - с. Обединение, ФК „Устрем” –
с.Масларево, СК по плуване „Янтра”- Полски Тръмбеш, СК „Клуб на
спортистите и туристите ветерани – Янтра 11“ – П. Тръмбеш и СК по
тенис на маса „Янтра 2012“ гр. Полски Тръмбеш.
С цел популяризиране на плувния спорт общината сключи Договор със
Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш за
предоставяне на един коридор на късата и плитка част на открития
плувен басейн, намиращ се в гр.Полски Тръмбеш за нуждите на спортния
клуб, за месец август.
В периода август – септември Сдружение „Спортен клуб „Орловец”
гр.Полски
Тръмбеш
организира
детски
палатков
лагер,
спортни
състезания и други спортни мероприятия.
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Общината със собствени средства /15 000 лв./ извърши ремонтни
дейности на първия етаж в сградата за социални услуги, гр. Полски
Тръмбеш. Целта на преустройството бе да се създадат условия за
функционирането на зала за фитнес и тежка атлетика- две помещения и
част от коридор. Обособена е съблекалня с душово помещение.
Осигурена е възможност за ползване на санитарния възел на етажа.
Общината учреди безвъзмездно право на ползване на Сдружение „Спортен
клуб „Орловец” гр.Полски Тръмбеш”, върху част от сграда, частна
общинска собственост за „Зала за фитнес и тежка атлетика”, с обща
полезна площ 93,09 м2.
Приходи от продажба на билети за посещение на открит плувен басейн
- 48 044,00 лв.
„Център АЗ МОГА” ЕООД - С частни инвестиции бе открита база за
параолимпийци в гр.Полски Тръмбеш през 2014 г. - басейн с топла
вода,джакузи и съоръжение за инвалиди. Има хотелска част, където
всяка стая е със специални легла и оборудване за инвалиди. Базата се
казва „Аз мога”. Огромният двор от няколко декара вече е засаден с
кипариси и райграс. Тук ще има спортни съоръжения за параолимпийци.
Цел. 4.2. Опазване и популяризиране на културно - историческото и
природно наследство за устойчиво развитие на туризма

Мярка 1. Създаване, възстановяване и опазване на културноисторическото и природно наследство
Археологическото наследство в Общината
е сравнително богато и
разнообразно, декларирани са около 50 паметника на културата,
застъпващи периоди от най-ранни епохи до късното Средновековие.
Местоположението на паметниците на културното наследство са
идентифицирани, локализирани
и посочени в графичната част на
Концепцията за пространствено развитие на Общината и са разположени
по съответните населени места.
Регистрираните досега паметници на културата са:
- археологически обекти с местно значение – 38 броя;
- църкви, художествен паметник на културата – 6 броя;
- археологически обекти с национално значение – 12 броя.
Опазването на културно-историческото наследство е свързано с
успешното му използване за нуждите на туризма, за обществени нужди,
за социални, културни и духовни цели. За постигането на това са
нужни и още целенасочени, съвместни и координирани действия, между
частен бизнес, държава, местни власти, собственици и обществото на
базата на програма за рационалното му използване и съхранение за
бъдещите поколения.
Общинският
исторически
музей
през
2014
г.
проведе
редица
инициативи за опазване и популяризиране на културно – историческото
ни наследство.
На 13 февруари в Историческия музей беше представена излязлата от
печат книга на краеведа Димитър Димитров „Чуто, видяно и преживяно в
Полски Тръмбеш”. Това е поредната книга на автора, която излиза след
„Отломки от миналото”.
Фондация „За изкуство и култура Полски Тръмбеш” бе учредена, с
председател - почетния гражданин Христо Бойчев.
По случай 105 години от рождението на народната певица Мита
Стойчева и 10 г. Национален събор надпяване „Авлига пее” в с.
Обединение бяха открити паметни плочи.
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През юли се откри паметна плоча в музея по случай 137 години от
освобождението на Полски Тръмбеш от османското владичество.
През октомври в Музея се честваха 1 000 години от смъртта на цар
Самуил
/с
поклонение
и
сказка/.
Поклонението
бе
пред
антропологичната възстановка
на главата и костите на великия
български владетел, които са единствени в български исторически
музей и дар от проф. Йордан Йорданов през 2008 г.
През ноември музея получи нови уникални дарения. Сред най –
атрактивните експонати са бъклица, орден от военна мисия, будистки
надписи, неолитна каменна брадва. От създаването на музея през 2007
г. досега експонатите са вече 5 000.
Мярка 2. Създаване и развитие на туристически продукти, услуги и
атракции
Тази година се проведоха юбилейни тържества по повод 50 години от
обявяването на Полски Тръмбеш за град. През цялата година се
провеждаха мероприятия в чест на юбилея. Най-мащабният празник на
общината се организира и проведе с гласуваните
средства от
културния календар. Почетните граждани на град Полски Тръмбеш ,
подариха незабравими спектакли на своите съграждани: Христо Бойчев
– театралната постановка „Районна болница” ,
а певеца Веселин
Маринов – блестящ концерт с грандиозно светлинно шоу.
На 13 септември се проведе за трети пореден път Фестивал на
доматите, чушките и традиционните храни – ПАВЕЛ ФЕСТ 2014г. в с.
Павел.Той се превърна в ежегоден фестивал на чушките, доматите,
традиционните храни и занаяти в с.Павел.
Във фестивала взеха участие хора от село Павел, от селата на
общините Полски Тръмбеш, Свищов и Павликени. Представиха се различни
щандове със земеделски продукти, позабравени занаяти, носии,
традиционни ястия, и открита работилница в центъра на селото, където
доброволци показаха как се прави лютеница. Празникът се осъществи с
помощта на Община Полски Тръмбеш и финансовата подкрепа на
земеделските арендатори на територията на село Павел. Оценител на
кулинарните възможности отново бе Ути Бъчваров. Самодейците от
различни селища през целия ден представиха своите песни и танци на
открита сцена. Празникът приключи с концерта на Иван Дяков.
През 2014 г. в село Обединение се проведе десети Национален събор
– надпяване „Авлига пее”, посветен на именитата народна певица Мита
Стойчева, родом от селото.През тази година се навършват и 105 години
от рождението и. Съборът се проведе под патронажа на Министерство на
културата.
Поради заявеният
голям интерес от страна на участниците, събора
се проведе в четири дни от 29 май до 1 юни. На този голям фолклорен
празник се събраха изпълнители на песните на Мита Стойчева от цялата
страна.Представиха се
общо 1584 участника - групи и индивидуални
участници . Възрастовата граница на участниците беше от 5 до 84
години.Тази година по време на събора се проведоха и
юбилейни
чествания по повод 105 години от рождението на Мита Стойчева
и
Десетото издание на националният събор.Беше открит комплекс от
паметни плочи на които, като послание от Мита Стойчева са изписани
стихове от нейните песни „Авлига пее” и „Гукат ми сиви гълъби”.
За
10 години в събора са взели участие
11 441 изпълнители от всички
краища на България.
С цел популяризиране на възможностите за отдих и развлечение в
общината, Общински съвет предоставя за ползване вече пета година на
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Мото клуб „Лястовица 33 – България” Стара Загора част от имот
„Плувен комплекс”, публична общинска собственост, а именно прилежаща
част от сграда към плувния комплекс, открит плувен басейн и цялата
незастроена част на имота, за провеждане на мото среща, за срок от 3
дни, а именно от 17 юли до 20 юли 2014г.
Мярка 3. Развитие на балнеотуризма в общината
В изпълнение на сключения между Община Полски Тръмбеш и “СОТ –
сигнално охранителна техника” ЕООД гр.София, за обект „Минерална
баня и компресорна станция” с.Обединение през изтеклата 2014 г.
продължи работата по възстановяване на сградата, с цел превръщането
и в модерен балнеолечебен център у нас – проектиране, озеленяване,
строително – ремонтни работи и т.н.
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 вход минерални бани –
20 685,00 лв.
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 2014г. са честването
на 50 годишния юбилей на град Полски Тръмбеш, както и 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.
През месец март бе обявен конкурс за художествени творби – есета,
разкази, стихотворения, песни, рисунки и фотографии, посветени на 50
годишния юбилей на град Полски Тръмбеш. През септември бяха
представени наградените творби на сцената на читалището и експонирана
изложба с наградените рисунки и фотографии.
От 15 до 17 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”.
За празника на града излoжбa oт 23 кapтини, пpeдcтaвящи Бългapия,
oткpи в Пoлcки Tpъмбeш cвeтoвнoизвecтният хyдoжник Никoлa Мaнeв.
Екcпoзициятa, пpeдcтaвящa нeгoвитe любoвни пиcмa към Бългapия, ce
пpeвъpнa в aкцeнт в тъpжecтвaтa зa 50-гoдишнинaтa oт oбявявaнeтo нa
Пoлcки Tpъмбeш зa гpaд. Плaтнaтa c пeйзaжи oт Цapeвeц, Taтyл,
Пepпepикoн, Рoдoпитe, нo и изгyбeнaтa плaнeтa, хopизoнти и любимитe
нa aвтopa нeбecни мaгиcтpaли бяха изложени в града дo 25
ceптeмвpи.Tвopбитe нa твopeца ca пoдpeдeни в Иcтopичecкия мyзeй,
кoйтo нa 8 ceптeмвpи нaвъpши 7 гoдини oт cъздaвaнeт ocи.
Гpyпa “Сияниe” cъздaдe химн нa Пoлcки Tpъмбeш, кoйтo зa пъpви път
пpoзвyчa нa пpaзникa нa гpaдa. Създаден бе филм за Пoлcки Tpъмбeш.
Пъpвият мyзикaлeн фoнтaн c динaмичнo yпpaвлeниe нa вoднитe eфeкти
и ocвeтлeниeтo бeшe пycнaт в цeнтъpa нa гpaдa зa 50-гoдишния мy
юбилeй. С пpoжeктopитe мoжe дa ce пpaвят 16 милиoнa цвeтни
кoмбинaции.
Проведе се втopo Нaциoнaлнo фoлклopнo нaдигpaвaнe нa любитeлcки
клyбoвe изyчaвaщи нapoдни хopa - „Ритми кpaй Янтpa”
на открита
сцена в центъра на гр. Полски Тръмбеш.
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За празника на града всяка година през септември се провежда
Общинcки cъбop нa плoдopoдиeтo „Злaтнa eceн”.
За пета поредна година в Куцина си направиха празник на тиквата.
Инициативата е на читалището в селото на и Клуба на пенсионера. Те
организираха един необичаен, но интересен празник, напоен с уханието
на вкусни тиквени лакомства, който привлича в новия клуб на
пенсионера „Люляка” любители кулинари за участие в конкурса „Тиквени
изкушения”. Своеобразното състезание е в четири категории - найвкусен тиквеник, най-вкусна печена тиква, най-вкусен десерт и найнетрадиционно ястие. Във фоайето на клуба
бе уредена изложба от
разнообразни видове тикви.
Мярка 2. Развитие на читалищната дейност
С дейностите си през 2014г. читалищата в община Полски Тръмбеш се
стремиха
да
задоволят
културните
интереси
на
общността,
да
провокират инициативност у съгражданите ни , като ги приобщават към
проектите си за обогатяване на духовния живот и разширяване на
познанията.
Проведе се кръгла маса с участието на читалищни дейци от общината
и партньорите им по проект „ИКТ – шанс и алтернатива” по програма
„Глобални библиотеки”, реализиран през 2013г., за обобщаване на
резултатите от проекта и обсъждане на последваща съвместна работа за
утвърждаване и продължаване на дейностите по програмата – всички
читалища са участвали.
През тази година се честваха в с.Куцина - 110 години от
създаването на Народно читалище ”Нравственост -1904”
Фолклорна формация
“Полянци”, при НЧ “Отец Паисий 1905” - гр.
Полски Тръмбеш, участва в Международен фолклорен фестивал, който се
проведе в гр. Ней Пори ,Гърция, от 02.06.2014 г. до 07.06.2014 г.
Фестивала е международен и в него участваха 6 държави. ФФ „Полянци”
се представи с двете си основни концертни групи с 33 деца.
В Полски Тръмбеш се проведе тържествено честване на 35 години от
основаването на Фолклорна формация ”Полянци”. За тези години,
малките танцьори много пъти достойно са прославяли Община Полски
Тръмбеш не само в България, но и зад граница. Танците им изпълват
всички с много настроение и усмивки.
На 03.07.2014г. в двора на библиотеката при НЧ „Отец Паисий 1905”
гр.Полски Тръмбеш тържествено се откри Младежката работилница по
проект на Програма „Младежта в действие” към Национален център
„Европейски програми и инициативи” при Министерство на образованието
и науката, под наслов „Младежка работилница – аз искам и мога”.
Благодарение на Общината като партньор успешно се приключи
финансово проекта в срок, тъй като 20% от общата му стойност бяха
преведени след финализирането и отчитането му; изготви пътека и
площадка на работилницата за по-голямо удобство и сигурност на
младежите и децата; монтира люлките за забавление и редовно почиства
тревните площи.
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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 2014 година за изпълнението на мярка 1 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,
спазване на изискванията на утвърдените одитни пътеки при управление
и контрол на процедурите, документите и финансовите средства по
проекти, финансирани от ЕС, които са част от интегрираната система
за финансово управление и контрол на Община Полски Тръмбеш. В
резултат на това Общината успешно кандидатства и реализира проекти,
които се финансират, както от национални, така и от оперативни
програми и различни фондове.
Приключи проект „Общинска администрация Полски Тръмбеш- съвременна
и компетентна ”, изпълняван по договор № 13-22-50/02.01.2014г.,
между Община Полски Тръмбеш и Министерство на финансите, който се
осъществява
с
финансовата
подкрепа
на
Оперативна
програма
«Административен капацитет» 2007-2013 г., съфинансирана от ЕС чрез
Европейския социален фонд. Стойност на проекта по договор 87 244,44
лв.
Организираха се обучения по: Изграждане на умения за работа с
нормативни документи - за 40 участника за 3 дни; Ефективно
взаимодействие на служителите от местната администрация с хора от
уязвимите групи - за 30 участника за 3 дни; Успешен екип –
създаване, мотивиране и развитие - за 30 участника за 3 дни;Обучени
лица към ИПА – 12 бр.
Мярка 2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
През
2013 г. – 2014 г.
в общината са доставени и монтирани
КИОСК, LCD ВИДЕО ЕКРАН, широко-форматен скенер А0 и сървър.
Техниката е предоставена от Националното сдружение на общините в
република България по проект „Е-ПОДЕМ - проект, реализиран от НСОРБ,
с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Техническа помощ”.
Очаква
се
подобряване
на
административното
обслужване
на
гражданите посредством внедрените нови информационни технологии,
обогатяване на техническите ресурси за функциониране на Центъра за
информация и услуги на гражданите и засилване на връзките
администрация-граждани,и граждани-администрация. LCD ВИДЕО ЕКРАНА
позволява
целодневно
да
се
излъчва
разнообразна
текстова,
мултимедийна и видео информация за услуги и събития от Полски
Тръмбеш. Електронното информационно табло /LCD ВИДЕО ЕКРАНА/ и
киоска допринасят за по-добрата информираност на гражданите и
представителите на бизнеса.
От 14 август Община Полски Тръмбеш пусна модерна услуга за
жителите си. Хората вече могат да плащат автоматично всички местни
данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ
(Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay).В
гр.Полски Тръмбеш дружеството има 2 каси и 1 каса в село Раданово.
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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.
Общината одобри и подкрепи бъдещо сътрудничество и извърши
необходимите действия за побратимяване с Община Герла, Румъния през
месец септември.
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IV. ПРЕДПРИЕТИ
ДЕЙСТВИЯ
ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ
ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА

НА

ЕФЕКТИВНОСТ

И

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.
На
първо
място
трябва
да
се
отбележи,
че
общинската
администрация няма специално обособени механизми за събиране,
обработка и анализ на данни. Общоприета практика е винаги да се
отделя максималното от общинския бюджет за подобряване условията на
живот на гражданите на територията на общината. В последните години
финансиране на различни видове дейности са търси предимно чрез
проекти
по
Оперативните
програми
и
Структурните
фондове
на
Европейския съюз и други донорски програми.
Наблюдението върху резултатите от реализиране на Общинския план
за развитие 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
е,
че
част
от
заложените
дейности
и
кандидатстване с проекти за 2014 г. по оперативните програми и
Програма за развитие на селските райони се отлагат за 2015 г.- 2016
г., тъй като Оперативните програми за новия програмен период 20142020 г. и ПРСР не са одобрени от Европейската комисия до края на
2014г., което пречи да бъдат реализирани в пълен обем предвидените
дейности.
Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския
план за развитие може да се отбележи и липсата на голям обем
средства и амортизацията на инфраструктурата на територията на
общината, подобряването на състоянието на която пък от друга страна
изисква значителен обем от средства.
Липса на активно действащи НПО на територията на общината.
Липса на стопански субекти, отворени към създаване на публично –
частно партньорство за реализацията на мащабни проекти.
Приоритетно бяха заложени средства за изпълнение на започнатите
обекти и за съфинансиране по програми, както и за осигуряване на
материали за програмите за заетост.
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3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията
по изпълнение на ОПР;
На сайта на общината се намира Общинският план за развитие на
община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., Програма за
реализация за 2014 г., Предварителна оценка на ОПР 2018-2020.Там ще
бъде публикувани и докладите за наблюдение изпълнението на ОПР за
2014-2020г., докладите за междинната и последваща оценка за
изпълнение на ОПР.
В рамките на всеки проект, изпълняван през 2014 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, радио-излъчвания, публикации в
регионални и национални медии.
4. Мерки за постигане на необходимото съответствие на ОПР със
секторните политики, планове и програми на територията на
общината;
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.
5. Мерки за прилагане принципа на партньорство;
Поради ограниченият брой неправителствени организации, както и
липсата на представителни организации на бизнеса на местно ниво,
основните партньори в изпълнението и наблюдението на ОПР са:
общинската администрация, читалищата, Общински съвет, училищни
настоятелства, училища, детски градини, групи от хора.
Прави впечатление изключително доброто участие и съпричастност на
ръководствата на училищата ,
детските заведения,
кметовете на
населени места и като цяло на всички заинтересовани страни.
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.
6. Резултати от извършени оценки към края на съответната година;
През ноември 2014 г., съгласно Закона за регионалното развитие от
независими експерти бе извършен Доклад за последваща оценка за
изпълнението на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш
за периода 2007-2013 г.
Докладът е приет с Решение № 567/18.12.2014 г. на Общински съвет –
Полски Тръмбеш.
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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.
Ангажиментите на Общината са свързани с поддържането и
обновяването на общинската транспортна инфраструктура, уличната
мрежа, водоснабдителна и канализационна инфраструктура, подобряване
управлението на отпадъците, повишаване на енергийната ефективност и
намаляване на публичните разходи за енергия. Осигуряване на
финансови ресурси за развитието на техническата инфраструктура е
сериозно предизвикателство пред администрацията, предвид на нейната
значимост
за
интегрираното
социално-икономическо
развитие
и
привличането на нови инвеститори в града и общината.
В резултат на икономическата криза е намален интереса на
бизнеса за нови инвестиции в града и общината.
Местният трудов пазар се характеризира с високи нива на
безработица, с наличие на неравнопоставени групи на пазара на труда;
нерегламентирана сезонна заетост и ограничено търсене на труд,
неадекватно образователно-квалификационно ниво на свободните човешки
ресурси спрямо потребностите на работодателите.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни
предложения за които се търсят възможности за финансиране.
Препоръките за подобряване на резултатите от изпълнението и
наблюдението на ОПР:
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.
След одобрението през 2015 г. на Оперативните програми от
Европейския съюз е възможно да бъдат преразгледани част мерките за
постигане на специфичните цели. Това ще стане на етап актуализация
на ОПР.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение към т.ІІІ: Основни показатели за мониторинг
Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за 2014 г.;

на

2.Отчет на Програмата за реализация на ОПР за 2014 г.
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Приложение № 1 към т.ІІІ:
Основни показатели за мониторинг на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш 2014-2020 г.
Приоритет, специфична цел, мярка

индикатор за резултат

мярка

Стойност за 2014 г.

индикатор за въздействие

мярка

Стойност за 2014 г.

забележка

хил.лв/годи
шно

*ТСБ

Стр. 13

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

250 851 дка

Отдадени под наем общински
земеделски земи

дка/год

5 787,826 дка

Брой отдадени общински площи
за развитие на
животновъдството и
№ 2 Укрепване на жизнеспособността
пчеларството
на стопанствата
Брой отгледани животни, птици

дка/годи
шно
брой/год
ишно

19 541,152 дка мери и
пасища
12,152 дка за пчелини
8678 броя животни,
97 200 птици и 5518
пчелни семейства

произведена продукция в
областта на селското стопанство

Стр. 13
Нетни приходи от продажби в
областта на селското стопанство

хил.лв/годи
шно

*ТСБ

Разходи за придобиване на ДМА

хил.лв/годи
шно

*ТСБ

Стр. 13-14

Стр. 14

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
№ 2 Стимулиране партньорствата
между научните институции,
публичния и частния сектор

Разходи за придобиване на ДМА

хил.лв/годи
шно

*ТСБ

Стр. 14

28 бр.
/данни Търговски
регистър/

Нетни приходи от продажби

хил.лв/годи
шно

*ТСБ

Стр. 14

/Отчита се на 3 г./

Разходи за придобиване на ДМА

хил.лв/годи
шно

Нетни приходи от продажби

хил.лв/годи
шно

Предприятия в общината

брой/год

*ТСБ

Новосъздадени микро и МСП

брой /%
от
общия
брой/год

Създадени публично частни
партньорства

брой

/Отчита се на 3 г./

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

Предприятия в областта на
преработвателната
промишленост

Брой
годишно

19 бр.
/Данни Търг. Регистър/
/Отчита се на 3 г./

*ТСБ
/Отчита се на 3 г./

Стр. 14
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№ 2 Развитие на добивната
промишленост

Новосъздадени предприятия

брой

*ТСБ
/Отчита се на 3 г./

Нетни приходи от продажби

хил.лв/годи
шно

*ТСБ
/Отчита се на 3 г./

Стр. 15

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

Подобрени язовири

брой

/Отчита се на 3 г./

Отдадени под наем язовири

брой

17 язовира и
3 водоема
/Отчита се на 3 г./

Стр. 15

42%

Стр. 6
Стр. 15

П Р И О Р И Т Е Т № 2 Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда
ЦЕЛ 1 Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността

№ 1 Насърчаване на заетостта в
общината

№ 2 Интегриране на етническите
общности

№ 3 Активно включване и соц.
услуги

Заетост на населението в
трудоспособна възраст

% средно
год. спрямо
общото
население

145 броя

Намаление на дела на трайно
безработните

%/средно
годишно

0,18%

Стр.15-16

97 броя

Намаление дела на трайно
безработните

%/средно
годишно

0,08%

Стр. 16

брой/год
ишно

11 бр.

Жители възползвали се от
инициативи за интегриране

брой/% от
общото/годи
шно

1970 бр. жители от
етносите;
13,05% от
населението

Стр.30-31

Лица ползващи се от соц. услуги

брой/год
ишно

411 бр. ползватели

Изразходвани средства

хил.лв/годи
шно

545,416

Стр. 16-18

Социални услуги, предоставяни
в общността

брой/год
ишно

6 бр.

Равнище на безработицата в
общината

%/средн
о
годишно

27,60%

Лица включени в програми за
заетост

брой/год
ишно

Лица от етническите общности
включени в програми за заетост

брой/год
ишно

Инициативи за популяризиране
на културната идентичност на
етнически общност

Стр. 16-18

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

Спестена енергия

KWh

2 проекта
/Отчита се на 2 г./
333 895 KWh
/Отчита се на 2 год/

Намаляване на замърсяването
със СО2
Обновена площ

тон
м2

141,17 тона СО2
/Отчита се на 2 г./
3364,64 РЗП

Стр. 18-19
Стр. 18-19
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№ 2 Стимулиране внедряването на
ЕЕ и ВЕИ от предприятията и
гражданите

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

/Отчита се на 4 г./

Спестена енергия

KWh

/Отчита се на 4 г./

Нарастване дела на ВЕИ от
общата енергийна система

%

МWh/
Произведена ел. енергия от ВЕИ годишно

/Отчита се на 4 г./

Стр. 18

25,241

Стр. 18

34,35%
/Отчита се на 3 г./

Стр. 19

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

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

Реконструирана площ

м2

Новосъздадена /рехабилитирана
площ

м2

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

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

м2

8000,78 м2
/Отчита се на 3 г./

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото

2098 м2

Стр. 19-20

4 броя

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото

58,63%

Стр. 19-20

656 м2 РЗП

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото

1763 бр. население/
11,63% от
населението в
общината

Стр. 20-21

% от общото

1372 бр. жители
9,09%

Стр. 21

брой

2 бр.

Стр. 21

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията
Брой населени места
облагодетелствани от
обновленията

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

2 бр.

Ремонтирана и реконструирана
площ

м2

450

км

6,56485

Население ползващо се от
подобренията

бр/% от
общото

2425 бр. население
15,99%

Стр. 21-22

км.

4,21115

Население ползващо се от
подобренията

бр/% от
общото

2874 бр. население
18,95%

Стр. 22

Население ползващо се от
изградената и рехабилитирана
мрежа

брой/% от
общото/

/Отчита се на 3 г./

Стр. 23

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

Дължина на рехабилитираната
пътна мрежа
Дължина на рехабилитираната
улична пътна мрежа

ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
№ 1 Изграждане и рехабилитация на
водопроводната мрежа

Дължина на изградената и
рехабилитирана мрежа

км

/Отчита се на 3 г./
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Намаляване загубите на вода по
мрежата

%

№ 2 Изграждане и рехабилитация на
канализационната мрежа

Дължина на изградената и
рехабилитирана мрежа

км

/Отчита се на 3 г./

Население полващо се от
изградената и рехабилитирана
мрежа

брой/% от
общото/

/Отчита се на 3 г./

Стр. 23

№ 3 Изграждане на ПСОВ

Изградени ПСОВ

брой

/Отчита се на 3 г./

Население ползващо се от
изградената ПСОВ

бр/ % от
общото

/Отчита се на 3 г./

Стр. 23

№ 4 Осигуряване на чиста питейна
вода за населените места, в т. ч. и от
местни водоизточници

Обхванати села

брой

1 населено място
/Отчита се на 2 г./

Жители възползващи се от
пречистената питейна вода

брой

561 жители
/Отчита се на 2 г./

Стр. 23

Рехабилитирани площи

дка

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата
№ 1 Разширяване и подобряване
състоянието на зелените площи,
паркове, обществени терени

3,820 дка
Население ползващо се от
залесяване с дръвчета
подобренията
/Отчита се на 2 г./

брой /% от
общото/

5186 жители;
34,35%
/Отчита се на 2 г./

Стр. 23

брой

1 брой
/Отчита се на 2 г./

Население ползващо се от
изработените планове

брой/%/

601 жители;
3,98%
/Отчита се на 2 г./

Стр. 23-24

Изразходвани средства

хил. лв

36, 654
/Отчита се на 2 г./

Намаляване на замърсяването с
ТБО-средно годишно

тон/средно
годишно

/Отчита се на 2 г./

Стр. 24

Изразходвани средства

лв

40 000 лв.

Намаляване на замърсяването с
ТБО

м3/годишно

4944 м3

Стр. 24-25

Рекултивирано количество
отпадъци

м3/годи
шно

Тон
годишно

3527,55 тона

Стр.25

/Отчита се на 2 г./

Стр. 25

/Отчита се на 3 г./

Стр. 25

№ 2 Изготвяне на селищни
устройствени и кадастрални планове Изготвени планове
и Общ устройствен план на общината
ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
№ 1 Участие в изграждането на
регионалното депо за ТБО в гр. Бяла

№ 2 Премахване на
нерегламентираните сметища

4944 м3

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

Рекултивирана площ

м2

/Отчита се на 2 г./

№ 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/

/Отчита се на 3 г./

Депонирани отпадъци на
общинското депо
Изразходвани средства

хил.лева

Намаляване на замърсяването с
ТБО

тон/средно
годишно

Относителен дял жители
ползващи се от системата

%
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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

№ 2 Опазване на водните площи

Дължина на укрепените
участъци

м

/Отчита се на 2 г./

Население ползващо се от
подобренията

брой /% от
общото/

/Отчита се на 2 г./

Стр. 25

Рехабилитирани обекти

брой

/Отчита се на 2 г./

Население пряко
облагодетелствано от
изградената инфраструктура

бр/%

/Отчита се на 2 г./

Стр. 25-26

Дължина на почистените речни
корита и дерета

метри

/Отчита се на 2 г./

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

№ 2 Насърчаване на ученето през
целия живот: обучение,
квалификация и преквалификация
на безработни и заети
№ 3 Спорт в свободното време и в
детско -юношеска възраст

Брой деца и ученици участвали в брой/год
инициативите
ишно

185 ученика в
4 проекта

Образователно ниво на
населението

брой/%

Осъществени проекти

брой

Нарастване дела на населението
участвало в спортните прояви

брой/годиш
но

Брой обучени лица

брой/год
ишно

2 бр. обучени;
30 бр. професионално
ориентирани

Организирани спортни прояви

брой/год
ишно

17 бр.

1168 учащи в
общообразователни
училища
304 бр. в ЦДГ и
Стр. 26-27
20 напуснали
образователната
система

1 бр. към БТ

Стр. 27

340 бр.

Стр. 27-28

хил. лв

1,380

Стр. 28-29

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
№ 2 Създаване и развитие на
туристически продукти, услуги и
атракции
№ 3 Развитие на балнеотуризма в
общината

Дейности за опазване и
популяризиране на културно историческото наследство

среден
брой/год
ишно

6 бр.

Реализирани нощувки в местата
за настаняване и средства за
подслон

брой/год
ишно

3847 бр. нощувки
/Отчита се на 2 г./

Нетни приходи от продажби

хил. лв

41, 893
/Отчита се на 2 г./

Стр. 29

Население посетило
обектите/Брой продадени
билети/

среден
брой/год
ишно

8274 бр.
билети средно
/Отчита се на 2 г./

Приходи от посещения на
населението

хил. лв

20,685
/Отчита се на 2 г./

Стр. 30

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

Участници в културно исторически събитията

среден
брой/год
ишно

1060 бр.

Нарастване дела на населението
посетило културно мероприятие

Среден брой
годишно

Проведени мероприятия и
инициативи на общинско и
национално ниво

Брой
годишно

4 бр.

Реализирани проекти в областта
на читалищната дейност

брой

5680 бр.

Стр. 30-31

1 бр.

Стр. 31

П Р И О Р И Т Е Т № 5 Повишаване на институционалния капацитет за управление и развитие
ЦЕЛ 1 Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията

№ 1 Повишаване на
институционалния капацитет на
администрацията

№ 2 Предоставяне на качествени
услуги на гражданите и бизнеса

№ 3 Сътрудничество с други общини
и институции в страната и чужбина

Обучени лица

брой

100 бр.
Реализирани проекти и дейности брой
/Отчита се на 2 г./

1 проект
/Отчита се на 2 г./

Стр. 32

Проведени събития за
популяризиране изпълнението
на проекти

брой

5 бр.
Усвоени средства от оперативни
хил. лв
/Отчита се на 2 г./ програми, фондове

87, 244
/Отчита се на 2 г./

Стр. 32

Нови и подобрени
административни услуги

брой

Жители удовлетворени от
1 брой
административните
/Отчита се на 2 г./
услуги/анкета/

% от общото
население

34,35%
/Отчита се на 2 г./

Стр. 32

Проведени събития за
сътрудничество

брой

1 брой
Изразходвани средства
/Отчита се на 2 г./

хил. лв

/Отчита се на 2 г./

Стр. 33

Реализирани проекти и дейности брой

/Отчита се на 2 г./

Забележка: *ТСБ – В тези клетки индикаторът ще бъде отчетен с доклада за 2015 г. Съгласно Заповед № РД07-407/08.12.2014 г. на НСИ и № ЗЦУ-1597/ 10.12.2014 г. на НАП юридическите и физически лица подават
годишни отчети до 30.04.2015 г., а НСИ и НАП обработват резултатите до декември 2015 г.
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ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014 Г.

/Приета с решение № …………/ …………03.2015 г. на Общински съвет, гр.П. Тръмбеш/
№

Име на проекта /дейността

Финансираща
програма

Стойност /лв/

Собствен
принос

Срок

Приложение № 2
Бенефи- циент

планирано
изпълнение
лв
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
ОПРЧР и
Участие в програми за заетост на
1
регион.прогр
78 351,76
2014 г.
община
безработни лица
ами
2 Национална програма „ОСПОЗ”
МТСП
93 682,33
2014 г.
Община
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
Внедряване
на
мерки
за
енергийна
НСЗИ към
2012 1 ефективност в ЦДГ „Детски свят” , гр.
98 000
75 878,30
11 381,75
Община
НДЕФ
2014 г.
Полски Тръмбеш
Внедряване
на
мерки
за
енергийна
ефективност в сграда за социални грижи в
2
Община
100 000
81 301,63
81 301,63
2014 г.
Община
ПИ 57345.300.2416 по КККР на гр.Полски
Тръмбеш
ЦЕЛ 2 Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените места в общината
Обновяване, реконструкция на градската
среда – площад, пешеходна зона и
20141
ПИП
972 000
680 000
Община
градския парк на гр. Полски Тръмбеш,
2015 г.
четвърти и пети етап
Изграждане на фонтан на централния
2
Община
240 000
212 260
212 260
2014 г.
Община
площад гр.Полски Тръмбеш
Създаване на зона за отдих и детски игри
3
ПУДООС
10 000
9885,60
0,00
2014 г.
Община
в П. Тръмбеш, квартал Гаджули
Изграждане на детска площадка в центъра
4
Община
32 000
31 093
31 093
2014 г.
Община
на гр.Полски Тръмбеш
Изгражане на Детска площадка в УПИ III Проект
5 за физкултурен салон, кв.53 по ПУП на
„Красива
41 698
0 лв
20 849
2014 г.
Община
гр.П.Тръмбеш
България”
Изграждане
на
спортна
площадка
в
Проект
6 ЦДГ"Детски свят" в УПИ IV, кв.53 по ПУП
„Красива
46 654
0 лв
23 327
2014 г.
Община
на гр.Полски Тръмбеш
България”
7 "Детска спортна площадка"
ПУДООС
5 000
4999,20
2014 г. ОУ,Раданово
«Екологична среда в детската градина»,
8
5 000
5 000
2014 г.
ЦДГ
ПУДООС
ЦДГ ,с.Петко Каравелово
ЦЕЛ 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
Реконструкция на НЧ "Постоянство 1926" ПИП
180 000
150 914
9 251
2014 г.
Община
с.Петко Каравелово

статус

изпълнен

изпълнен
изпълнен

За 2015г.
– 118 274
лв
изпълнен
изпълнен
изпълнен
Не е
одобрен
Не е
одобрен
изпълнен
изпълнен
изпълнен
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ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура
Ремонт на мост на р.Янтра на общински
1
път с.Стрелец-Петко Каравелово
Основен ремонт на общински път IV 2
40957 Полски Тръмбеш -с.Раданово
Реконструкция
и
рехабилитация
на
съществуващи
общински
пътища
на
3 територията на община Полски Тръмбеш
/включващ път Стефан Стамболово- Полски
Сеновец / и път П. Каравелово – Стрелец/

община

10 000

6 000

6 000

2014 г.

община

Изготвен е
проект

община

87 100

87 100

87 100

2014 г.

община

изпълнен

1 182 784,76
преведен
аванс ,
изразходени
36 000

20142015 г.

Община

Изпълнява
се 20142015 г.

1 765 829

1 765 829

20132014 г.

Община

изпълнен

450 000

0 лв

2014 г.

Община

Не е
одобрен

9 240

4 600

2014 г.

община

Изготвен
доклад

ПРСР 20072013

Реконструкция и изграждане на улична
ПРСР 20074 мрежа,тротоари,площадки в с.Павел,
2013
с.Масларево,с.Страхилово,с.Обединение
„Реконструкция и
изграждане на улична Министерство
мрежа, тротоари, площади в населените
на
5
места с. Стефан Стамболово и с. Куцина, инвест.проек
община Полски Тръмбеш”-само за с. Куцина
тиране, ПИП
ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
Проучване за подземни води в с.Масларево
община

3 097 126.79

4 600

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата
1 Озеленяване общински парк, с. Павел
ПУДООС
10 000
0 лв
Създаване на зона за отдих в с. Стефан
2
ПУДООС
10 000
0 лв
Стамболово
"Обичай природата и я пази" , с.
3
ПУДООС
8 000
0 лв
Климентово
Възстановяване
и
озеленяване
на
4
ПУДООС
10 000
0 лв
територията на Кметство с. Вързулица
Изработване на кадастрална карта на
5
Община
25 000
22 800
22 800
с.Куцина
ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
Закриване,
техническа
и
биологична
1 рекултивация
на
общинско
депо
за
ПУДООС
1 600 000
отпадъци на Община П. Тръмбеш
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
Общинска администрация Полски Тръмбеш 1
ОПАК
87 250
87 244,44
съвременна и компетентна
Общо:
3 336 588,97 500 712,38

2014 г.

Кметство

Неодобрен

2014 г.

Кметство

Неодобрен

2014 г.

Кметство

Неодобрен

2014 г.

Кметство

Неодобрен

2014 г.

Община

Изпълнен

Община

Кандидатствано

2014 г.

Община

изпълнен
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