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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ДБФП

Договор за безвъзмездна финансова помощ

ЗРР

Закон за регионалното развитие

ППЗРР

Правилник за прилагане на ЗРР

МОСВ

Министерство на околната среда и водите

МРРБ

Министерство на регионалното развитие и
благоустройството

МСП

Малки и средни предприятия

ОПР

Общински план за развитие

ОПОС

Оперативна програма „Околна среда”

ОПРЧР

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

ППЗРР

Правилник за прилагане на ЗРР

ПУП

Подробен устройствен план

ПЧП

Публично-частно партньорство

УО

Управляващ орган

ЕФГЗ

Европейския фонд за гарантиране на земеделието

ЕФРСР

Европейския фонд за развитие на селските райони

ЗП

Застроена площ

РЗП

Разгъната застроена площ

ТБО

Твърди битови отпадъци

ЗСПЗЗ

Закон за собствеността и ползване на земеделските земи

ППЗСПЗЗ

Правилник за прилагане на ЗСПЗЗ

ПРСР

Програма за развитие на селските райони

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление 2014-2020 г.”

ОПИК

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност
2014-2020 г.”

ОПРР

Оперативна програма „Региони в растеж 2014-2020 г.”

ОСП

Общо селска политика

МИГ

Местна инициативна група

НДЕФ

Национален доверителен екофонд

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

АХУ

Агенция за хората с увреждания

ПУДООС

Предприятието за управление на дейностите по опазване
на околната среда
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І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския
план за развитие за 2016 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;
 Заключение.
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 2016 г. с Решение № 119/28.04.2016 г. на
Общински съвет – Полски Тръмбеш. Тя е едногодишен оперативен
документ за реализация на основните приоритети и цели залегнали в
ОПР. Включва мерки и дейности, които са насочени към постигане на
главните цели и приоритети на ОПР.
Общинският план за развитие е допълнен с Мярка № 3. Изграждане
на умения за бизнес активност, чрез създаване на МИГ Полски Тръмбеш,
към Цел 1.2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия
и среден бизнес и развитие на икономика основана на знанието,
иновациите и новите технологии, към Приоритет № 1 Развитие и
повишаване
конкурентоспособността
на
общинската
икономика
и
създаване на добра бизнес среда /Решение № 23 от 08.12.2015 г. на
Общински съвет – Полски Тръмбеш/.
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 2017 – 2018 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 2016 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.

Население по постоянен адрес
18000

17224

16901
16384

17000

16038

16000

15781

15522

15280

15165

14908

15000

14752

14000
13000
2007г.

2008г.

2009г.

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014г.

2015г.

2016г.

Забележка: Източник на информация ГРАО

Равнище на безработица
Пазарът на труда в община Полски Тръмбеш се характеризира с
висока безработица, при голям брой безработни без квалификация.
Средно годишното равнище на безработица в общината за 2016 г.
е 20.95% и е по - високо от средната за страната – 8.69%.

Равнище на безработица за 2016г.
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%

община %

5,00%

нац.ниво %

0,00%

Забележка: Източник на информация Бюро по труда, П. Тръмбеш
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Безработни по възрастова структура
600

брой

500
400
300
200
100
0

януа февр март апри май
ри уари
л

юни

младежи

138

97

89

77

65

67

юли авгус септ окто ноем деке
т
емвр мври ври мври
и
69
89
77
74
81
90

над 50 г.

515

496

510

464

444

426

420

402

387

353

328

324

от 30 до 49 г. 513

514

499

460

448

417

414

401

391

352

348

344

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

Входящият поток от безработни лица в бюрото по труда през 2016
г. обхваща 858 новорегистрирани и лица с възстановена регистрация.
Изходящ поток – 719 души постъпили на работа и 359 отпаднали от
регистрация в Бюрото по труда.

Социални услуги предоставяни в общината
Социалните услуги в общината се определят като дейности, които
подпомагат
и
разширяват
възможностите
на
лицата
да
водят
самостоятелен начин на живот, насочени към подкрепа на подпомаганите
лица за осъществяване на ежедневните им дейности и постигане на
социално включване. Те се предоставят съобразно желанието и личния
избор на лицата, които се нуждаят от тях.
Важна роля играе Дирекция “Социално
подпомагане”,в която е
създаден и отдел “Закрила на детето”.
Домашен социален патронаж
Дейността ДСП е комплекс от социални услуги, предоставяни по
домовете, свързани с доставка на храна; поддържане на лична хигиена
и хигиена на жилищните помещения обитавани от ползвателя; комунално
– битови услуги; осъществяване на социални контакти; медицинско
наблюдение и др.
През годините социалният патронаж се е развивал, усъвършенствал
и вече е с доказани традиции и високо качество на предлаганите
услуги. Обслужват се лица в пенсионна възраст, лица с увреждания. С
предимство за прием се ползват самотните възрастни хора, ветераните
от
войните,
военноинвалидите
и
лицата
с
трайно
намалена
работоспособност над 71%.
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Център за социална рехабилитация и интеграция
Център за социална рехабилитация и интеграция - потребители на
социалната услуга са лица в пенсионна възраст от гр. Полски Тръмбеш
и общината. Той е делегирана от държавата дейност. В Центъра се
предоставят
социални,
юридически,
психологически
и
медицински
услуги, организирани са занимания по арт-терапия и трудотерапия.
Създава условия за социални контакти и възможност на възрастните
хора на пенсионна възраст да се чувстват неразделна част от
обществото. Осигурява подкрепа за пенсионираните
и напуснали
активния живот хора да преодолеят изолираността и психологическата
бариера, която ги кара да се чувстват ненужни. Създава условия за
обмяна на знания, умения и опит. За постигане целта на дейността е
назначен
екип
от
специалисти:
медицински
работник,
социален
работник, арт-терапевт, трудо- терапевт, психолог, юрист и др.
Център за обществена подкрепа
Център за обществена подкрепа в град Полски Тръмбеш е
делегирана от държавата дейност. Той е комплекс от социални услуги,
свързани с превенция на изоставянето, превенция на насилието и
отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца,
обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на
деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск,
консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви,
консултиране и подкрепа на деца с увреждания с цел недопускане на
тяхната изолация в обществото. Предоставяните услуги се ползват от
децата и техните родители от цялата община.
Клуб на пенсионера и инвалида
Дейността е в 14 населени места. Целта на клубовете е да
съдействат
за
осъществяване
на
социални
контакти.
Клубовете
организират и провеждат дейности и мероприятия със социален, здравен
и културен характер. Достъпни са за всички лица в пенсионна възраст
без ограничения на възрастта.

Образование
№

1

2
3
4
5
1
2
3

Учебно заведение

СУ „Цанко Церковски”, в това число:
професионални паралелки „Земеделец”
подготвителна група 6 годишни
ОУ „Васил Левски”,с.П.Каравелово
ОУ„Св.Св.Кирил и Методий” с.Раданово,
в това число:
подготвителна група 6 годишни
ОУ „Св.Св.Кирил и Методий”с.Страхилово
НУ „Христо Ботев” с.Орловец
Общо за училища
ДГ гр.П.Тръмбеш и филиал
ДГ с.П.Каравелово и филиал
ДГ с.Раданово и филиал
Общо за ДГ

Учебна 2015/2016г.
Бр.пара
Бр.деца/
лелки/гру
ученици
пи

Учебна 2016/2017 г.
Бр.пара
Бр.деца/
Лелки/гр ученици
упи

37
4
1
8
9

756
72
25
144
169

32
4
1
8
8

759
77
23
138
185

1
4
2
60
6
3
4
13

14
38
14
1121
154
61
82
297

1
4
0
52
6
3
3
12

22
36
0
1118
145
56
54
255
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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 и съхраняват българските национални
традиции. 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. Самодейните
колективи 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 месец май в село Обединение всяка година се провежда
Националния събор – надпяване
„Авлига пее”, посветен на именитата
народна певица Мита Стойчева, родом от селото.
Нaциoнaлнo фoлклopнo нaдигpaвaнe нa любитeлcки клyбoвe изyчaвaщи
нapoдни хopa - „Ритми кpaй Янтpa”,
на открита сцена в центъра на
гр. Полски Тръмбеш се провежда през месец септември вече три години
подред.
Второто издание на Националния конкурс за млади изпълнители на
забавна песен "Полските щурчета" се проведе на 26, 27 и 28 август в
гр. Полски Тръмбеш. Организатори на инициативата са Община Полски
Тръмбеш; Сдружение „Полските щурчета” и Народно читалище „Отец
Паисий 1905” – гр. Полски Тръмбеш. Основател и инициатор на конкурса
е певецът Веселин Маринов. Конкурсът има за цел участниците в него
да представят своя талант, култура и традиции, както и да допринесе
за създаването на една приятелска атмосфера на хората от Полски
Тръмбеш и участниците. В конкурса могат да вземат участие деца,
младежи и девойки до 18 години.
В конкурса през 2016 г. се включиха 84 млади изпълнители, които
се състезаваха в четири възрастови групи.
Ежегодният фестивал на чушките, доматите, традиционните храни и
занаяти в с.Павел - „ПАВЕЛ ФЕСТ” се утвърди като регионален
фестивал. Представят се различни щандове със земеделски продукти,
позабравени занаяти, носии, традиционни ястия и открита работилница
в центъра на селото, където доброволци показват как се прави
лютеница.
Всяка година в гр.Полски Тръмбеш се провежда Областния празник на
самодейността при клубовете на пенсионера от Великотърновска област
“Сребро в косите – младост в душите”.
За празника на града всяка година през септември се провежда
Общинcки cъбop нa плoдopoдиeтo „Злaтнa eceн”.

___________________________________________________________________________________________________
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
на община Полски Тръмбеш за 2016 г.

Page 9 of 44

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 – място за отдих и
забавление.
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.
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.

Здравеопазване

Първичната извънболнична медицинска помощ се осъществява
от
амбулатории – индивидуални практики за медицинска и дентална помощ.
За 2016 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.

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.
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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.
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.

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.
КООПЕРАЦИЯ
1,90%

СЪБИРАТЕЛНО
ДРУЖЕСТВО
0,82%

АД
0,41%

ООД
11,82%

Фирми за 2016 г.

ЕООД
43,34%

ЕТ
41,71%

Забележка: Данни от Търговския регистър, собствени изчисления

П. Тръмбеш
48,28%

Иванча
Куцина Орловец
1,58% Каранци 2,24% 2,64% Павел
1,06%
Вързулица
2,77% Ст.
Климентово
0,79%
Стамболово
3,83%
1,32%
Страхилово
9,10%
П. Сеновец
4,88%

Разпределение
на фирмите по населени
места

Масларево
4,49%

П.Каравелово
7,12%

Обединение
3,03%
Раданово
6,86%
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Селско стопанство
Територията на Община Полски Тръмбеш е 463.660 кв. км.
Разпределението на територията е следното: селскостопански фонд –
391.4 кв. км, фонд населени места – 25.2 кв.км, горски фонд 38.7 кв.
км, водни течения и площи – 6 кв.км, територии за транспорт –2.3
кв.км.
Община Полски Тръмбеш разполага с плодородна и голяма по
количество обработваема земя. Тя е традиционен земеделски район и се
очертава като основен зърнодобивен район в областта
Общата площ на земеделската земя 365 396 декара. От тях 306 989
дка са ниви, 8 591 дка трайни насаждения, вкл. лозя, 49 816 дка –
пасища, мери, ливади.
Използвана земеделска площ – 301 480 декара.
Растениевъдството
е
главен
селскостопански
подотрасъл
за
общината. Природно-климатичните условия в региона благоприятстват
производството главно на зърнено-житни, технически и фуражни
култури. Приоритетно място в растениевъдството заемат пшеницата,
царевицата, слънчогледа и рапицата. Наблюдава се тенденция към
увеличение на засетите площи с рапица, царевица, овес и леща.
Животновъдството се развива предимно в частния сектор, в
стопанства с малък брой животни, което не позволява ефективно
въвеждане на високопроизводителна механизация и автоматизация на
отглеждането. Отглеждат се предимно птици, крави, овце и пчелни
семейства.
Брой отглеждани животни в общината за 2016 г.

72 000

птици
кози

480
6245

овце

свине
биволи

579
62

Данни от
2424Тъ
говеда
в т.ч. крави

1815
Стефан
Стамболово
0,74%
Раданово
6,70%

Страхилово
14,89%

Полски
Тръмбеш
17,37%

Вързулица
2,23%
Иванча
4,96%
Каранци
3,47%
Климентово
5,71%

Полски
Сеновец
4,47%

Данни от
Регистър Булстат

Петко
Каравелово
4,22%
Павел
10,42%

Куцина
2,98%
Орловец
2,73% Обединение
5,71%

Масларево
13,40%

РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА
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отглеждане на
дребен рогат
добитък, коне,
магарета, мулета и
катъри
19,31%

отглеждане на
домашни птици
1,49%

отглеждане на
свине
2,97%

Регистрирани зем. производители в
община П. Тръмбеш по НКИД -2003

отглеждане на
други животни
21,78%

отглеждане на
едър рогат
добитък
54,46%

Забележка: Данни от Регистър Булстат

растениевъдни
услуги озеленяване
отглеждане на 2,69%
зеленчуци, дини,
пъпеши и др.
специфични
продукти
22,58%

отглеждане на
лозови, овощни и
др. трайни
насаждения
4,84%

отглеждане на
черупкови,
ягодоплодни и др.
плодове
0,54%

отглеждане на
други едногодишни
насаждения
1,08%
отглеждане на
други
многогодишни
насаждения
1,61%

отглеждане на
зърнени /без ориз/
и бобови растения
и маслодайни
семена
6,99%

РЕГИСТРИРАНИ ЗЕМ. ПРОИЗВОДИТЕЛИ В
ОБЩИНА П. ТРЪМБЕШ ПО НКИД -2003

отглеждане на
зърнени култури,
клубеноплодни,
технически и
фуражни култури
59,68%
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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 01.01.2016 г. до
31.12.2016 г. и Програмата за реализация на ОПР за 2016 г. Следвана
е структурата на плана – приоритети, специфични цели и мерки.
Приоритет 1: Развитие и повишаване конкурентоспособността
общинската икономика и създаване на добра бизнес среда

на

Цел 1.1. Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор
Мярка 1. Повишаване на конкурентоспособността на селскостопанската
дейност
За подпомагане развитието на земеделието в общината са отдадени
под наем общински земеделски земи на земеделски производители,
земеделски кооперации, животновъди, фирми - общо 8 955,000 декара. В
населените места много от физическите лица, притежаващи собствена
земя, също отдават под наем на земеделски кооперации, фирми и др.
Бенефициенти от община Полски Тръмбеш са получили субсидии по ЕФГЗ
и ЕФРСР през 2015 г. на стойност 6 523 853,42 лв. Това са частни
фирми, кооперации, земеделски производители.Няма данни за 2016 г.
За 2015-2016 стопанска година разпределени между ползватели
масиви, чрез Областна дирекция «Земеделие», съгласно ЗСПЗЗ и
ППЗСПЗЗ, собственост на частни лица, държавен поземлен фонд и др. са
ниви – 278 108,395 дка, лозови насаждения – 555,093 дка, овощни
насаждения – 646,897 дка, изоставени трайни насаждения – 552,74 дка.
Регистрираните в общината земеделски производители са 261.
За реколта 2016 година в общината средния добив на пшеница е 475
кг/дка при 494 кг/дка за страната; ечемик – 447 кг/дка, при 440
кг/дка за страната; царевица – 592 кг/дка, при 526 кг/дка за
страната и слънчоглед – 312 кг/дка, при 224 кг/дка за страната.
Общината е собственик на 16 297 дка гори в землищата на селата
Куцина, Раданово, Орловец, Полски Сеновец, Масларево, Стефан
Стамболово, Каранци, Петко Каравелово, Климентово, Обединение,
Павел, Иванча, Вързулица, Страхилово.
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 17914,500 дка.
Бенефициенти от община Полски Тръмбеш са получили субсидии по ЕФГЗ
и ЕФРСР през 2015 г. на стойност 873 100,44 лв. Това са частни
фирми, кооперации, животновъди.Няма данни за 2016 г.
През 2016 г. е предоставена за ползване земя – публична общинска
собственост общо 53,00 дка за разполагане на 1157 пчелни семейства –
в с. Раданово, с. Каранци, с. Климентово, с. Ст. Стамболово и с. П.
Сеновец.
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.
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През 2016 г. общо за общината се отглеждат 9 790 броя животни,
70 000 птици бройлери, 2 000 кокошки носачки и 6290 пчелни
семейства.
Регистрираните в общината животновъди са 78.
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. Усилията на администрацията и Общински съвет са
насочени
към
създаване
на
бизнес-климат,
който
да
привлича
инвеститори, които да осигуряват заетост на територията на общината.
Отдел «Общинска собственост» в администрацията поддържа база данни
за свободни общински обекти и терени за отдаване под наем.
Общинският съвет приема за 2016 г. Програма за управлението и
разпореждането с имотите - общинска собственост на територията на
Община Полски Тръмбеш, и Годишен план за приватизация на общински
нежилищни имоти, като утвърждава списък на обектите.
На уеб-сайта на общината се публикува и поддържа актуална
информация за местната нормативна база, касаеща бизнеса - публикуват
се заповеди на кмета на Общината за организиране на търгове и
конкурси; покани за обществени поръчки и др.
Мярка № 3. Изграждане на умения за бизнес активност, чрез
създаване на МИГ Полски Тръмбеш
Община Павликени, съвместно с Община Полски Тръмбеш, представители
на частния и нестопански сектор като партньори, изпълняват проект по
Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., за създаване
на
Местна
инициативна
група,
по
Под-мярка
19.1
„Помощ
за
подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие”.
Проектът включва подготвителни дейности за:
1. учредяване на публично-частно партньорство;
2. популяризиране на подхода Водено от общностите местно развитие
(ВОМР) и процеса на разработване на стратегия за ВОМР;
3. обучение на местни лидери и заинтересовани страни;
4. проучвания и анализи на територията;
5. подготовка на стратегия за ВОМР, включително консултиране на
местната общност във връзка с подготовката на стратегията;
6. координация на изпълнението на подготвителните дейности.
Община Павликени е водещ партньор, кандидат за финансовата помощ
по проекта за целите на кандидатстването. Стойност на проекта
57 054,90 лв. Срок на проекта: 17.08.2016-17.05.2017 г.
Цел.
1.3.
Развитие
промишленост

на

икономически

производства

и

добивна

Мярка 1. Развитие на преработваща промишленост
В общината през 2016 г. активно развиват дейност /с осигурени
лица/ преработващи предприятия в следните области:
 Производство на други машини за селско и горско стопанство едно предприятие с 38-ма работещи;
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 Механично обработване на метал - едно предприятие с 9 работещи;
 Производство на ел. домакински уреди – едно предприятие с 23ма работещи;
 Производство на мелничарски продукти – 2 предприятия. Осем души
работещи във всяко предприятие;
 Производство на хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски
изделия – 9 предприятия с общо 72 души;
 Производство и търговия на газови инсталации - 1 предприятие с
26 работещи;
 Производство на опаковки от пластмаса – 1 предприятие с 2
работници;
 Производство на друго облекло и допълнения за облекло,
некласифицирани другаде - 1 предприятие с 8 работника;
 Производство на сурови масла и мазнини - 1 предприятие със 100
работника;
 Преработка на пчелен мед – 1 предприятие с 26 работника;
 Производство на напитки / Производство на вина от грозде/ - 1
предприятие с 29 работещи.
Мярка 2. Развитие на добивната промишленост
В общината няма находища на подземни богатства.
Една фирма е представител на добивната промишленост. Дейността и е
- добив на кариерни материали – инертни /чакъл, пясък/ от р. Янтра
при Полски Тръмбеш и производство на готови бетонови смеси. Работещи
във фирмата - 11 души.
Цел 1.4. Развитие на селското и рибно стопанство съобразно местния
потенциал
Мярка 1. Стимулиране развитието на аквакултурите
Като общинска собственост са актувани 11 язовира и 3 водоема.
Отдадени под наем - 6 язовира и 3 водоема.
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
По Програма „Старт на кариерата”, бяха назначени двама души на
работа в общинска администрация. Изразходвани средства за 2016 г./
от януари до октомври/ – 10 617,79 лв.
По
„Регионална
програма
за
заетост”
работиха
9
души.
Изразходвани средства за месец ноември и декември 2016 г. – 9569,48
лв.
По Проект «Обучение за заетост на младите хора», финансиран от
ОП «РЧР» бяха назначени 35 души. Изразходвани средства за 2016 г. –
102 796,00 лв.
___________________________________________________________________________________________________
Годишен доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
на община Полски Тръмбеш за 2016 г.

Page 16 of 44

По схема „Младежка заетост” три фирми са били одобрени за
наемане на трима младежи до 29 г. възраст за 6 месеца работа.
Схемата е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”
2014 -2020 и се изпълнява от Агенцията по заетостта.
Мярка 2. Интегриране на етническите общности
В населените места в общината читалищата редовно провеждат
мероприятия, свързани със съхранението на традициите и културното
наследство на общностите и запознаване с културните традиции и
обичаи на различните етноси.
Трудовата интеграция на етническите общности е свързана с
решаването на проблема с високия процент на дълготрайно безработните
сред тях. Основните причини, обуславящи безработицата са ниското ниво
на образование или липсата на такова, липсата на умения за търсене и
кандидатстване
за
работа,
липсата
на
квалификация,
на
предприемачески умения, регистрация в Бюрото по труда с цел
получаване на социални помощи.
С решение на Общинския съвет е приет План за действие на Община
Полски Тръмбеш за изпълнение на интеграционните политики 2016 - 2020
година.
Регистрирани безработни в община П.Тръмбеш към 31.12.2016 г. по
данни на Дирекция „Бюро по труда” – гр. Свищов определили се като
роми – 95 души. От тях през 2016г. са започнали работа 14 души на
първичен пазар на труда и по различни програми.
Мярка 3. Активно включване и социални услуги
В Община Полски Тръмбеш се изпълнява пpoeкт „Нeзaвиcим живoт в
Община Полски Тръмбеш» пo схема BG05M90P001-2.002 „Нeзaвиcим живoт“
пo Опepaтивнa пpoгpaмa „Рaзвитиe нa чoвeшкитe pecypcи“ 2014-2020 г.,
съфинансирана от Европейският социален фонд на Европейския съюз, c
oбщ oдoбpeн paзмep нa oтпycнaтaтa бeзвъзмeзднa пoмoщ в paзмep нa
499 000 лeвa.
Предоставянето на социалната услуга «Домашен помощник» cтapтиpa
пpeз мeceц февруари 2016 г. зa cpoк oт 18 мeceцa, а социалната
услуга «Личен асистент» през месец април 2016 г. Цeлeвaтa гpyпa ca
лицa c yвpeждaния и тeхнитe ceмeйcтвa, кaктo и хopa нaд 65 г. c
oгpaничeния или нeвъзмoжнocт зa caмooбcлyжвaнe.
Еднa oт ocнoвнитe цeли нa пpoeктa е осигуряване на достоен
живот на хората в неравностойно положение и нaдгpaждaнe нa
пocтигнaтитe дoбpи peзyлтaти пo cхeмa „Алтepнaтиви» пo ОПРЧР 20072013 г., чpeз пpeдocтaвянe нa пo – шиpoк oбхвaт и cпeктъp нa
дeйнocтитe в пocoкa пpeдocтaвянe нa интeгpиpaни coциaлни и здpaвни
ycлyги.
Срокът за изпълнение на целия проект е 1 ноември 2015 г. – 31
юли 2017 г. Създаден е Център за почасово предоставяне на услуги за
социално включване в домашна среда. Центърът включва екип от
специалисти: 1 бр. ръководител на Центъра; 1 бр. психолог; 1 бр.
медицински работник; 1 бр. социален консултант.
От началото на изпълнение на проекта са приети 132 заявления на
кандидати за потребители на социалната услуга „Домашен помощник” и
87 заявления на кандидати за потребител на услугата „Личен
асистент”. Общо приетите заявления на кандидати да работят като
домашни помощници от началото на реализиране на проекта са 69 и като
лични асистенти 84.
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Към месец октомври 2016 г. нaзнaчeните 45 лични acиcтeнти,
полагат грижи за 45 потребители, а назначените 20 дoмaшни пoмoщници
се грижат за 41 лица със затруднения в задоволяване на основни
жизнени потребности. Изразходвани средства за 2016 г.-263 674,00 лв.
Община Полски Тръмбеш продължава изпълнението на проект „Приеми
ме 2015". Срокът за изпълнение на проекта е 32 месеца, реализацията
му ще продължи до 31.07.2018г.
Брой деца пребиваващи в приемни семейства към януари 2016 г. –
15 деца; Деца потребители на услугата «приемна грижа» през 2016 г- 18 деца. Утвърдени приемни семейства с местоживеене в общината,
вписани в регистъра на АСП – 22 професионални семейства, от тях в 11
семейства няма настанени деца. Деца пребивавали в професионални
семества от 0 до 3 год. възраст – 1 дете; от 6 до 14 г. - 8 деца; от
14 до 18 г. – 6 деца. Изразходвани средства за 2016 г-140 311,00 лв.
Проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш» ще се
реализира от октомври 2016 г. до края на април 2017 г. Целевите
групи се определят с Наредбата на министъра на труда и социалната
политика. Поименното определяне на конкретните представители на
целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане» –
Свищов, въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица.
30 души от общината получават топъл обяд по спечеления проект.
Основна целева група по проекта са самотно живеещи лица и семейства,
получаващи минимални пенсии – за осигурителен стаж и възраст; за
инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова
дейност. При изпълнение на проекта се предоставят и съпътстващи
мерки. Тяхната цел е намаляване на социалното изключване и/или
справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив
начин. Услугата е част е от дейността на Домашния социален патронаж
в града. Стойност на проекта - 11 081,40 лв.Изразходвани средства за
2016 г. - 3 096,00 лв.
Центърът за обществена подкрепа е социална услуга в общността
разкрита през 2007 година. Финансира се като държавно делегирана
дейност. Предлага следните видове услуги:
- Превенция на отпадането от училище – работа с деца не
посещаващи или отпаднали от училище и техните семейства;
- Превенция на противообществените прояви на деца – работа с деца
извършители на противообществени прояви и техните семейства;
- Превенция на изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции;
- Обучение на приемни родители и кандидат осиновители;
- Психологическо консултиране на деца и семейства;
- Логопедична диагностика, корекция и терапия на езиково-говорни
аномалии;
- Педагогическо консултиране и обучение на деца и семейства;
- Подкрепа и консултиране на лица и семейства по социални
въпроси.
Капацитета на ЦОП е 35 лица. Услугите се предоставят от
квалифицирани специалисти: психолог, логопед, педагог, социален
работник, помощник възпитател. Изразходвани средства за 2016 г. 79 910,00 лв.
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Центърът за социална рехабилитация и интеграция в Полски Тръмбеш
е делегирана от държавата дейност. ЦСРИ предоставя комплекс от
социални услуги, свързани с извършване на рехабилитация, социални
консултации, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за
социално включване. Финансира се като държавно - делегирана дейност.
Целева група – лица над 18 години: лица в риск от социално
изключване, както и техните близки, лица с различни увреждания, с
емоционално – поведенчески проблеми и възрастни хора.
На потребителите се предоставят следните услуги:
- двигателна рехабилитация;
- психологическа подкрепа;
- правни консултации;
- социална рехабилитация;
- трудотерапия;
- развитие на творческите способности и умения;
- културни развлечения;
- работа със семейството, приятели и близки и др.
Капацитета на ЦСРИ е 35 лица.
Изразходвани средства за 2016 г. – 90 036, 00 лв.
Капацитетът на обслужваните лица e увеличен от 240 на 270 в
Домашния социален патронаж. Услугата – доставка на храна се
предоставя във всички населени места от общината. Дейността се
финансира от общинския бюджет. Ползватели на социалната услуга са:
-Лица с увреждания с трайно намалена работоспособност над 50 %
определена
от
ТЕЛК/НЕЛК/ДЕЛК.
Лицата
с
увреждане
ползват
с
предимство услугите предоставени от Домашен социален патронаж, в
това число деца с различни видове увреждания, чийто ограничения от
здравословен характер ги поставят в изолация и/или невъзможност сами
да организират дейностите от ежедневието си;
-Самотно живеещи лица, които поради различни причини от
здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си
и да подържат хигиената в дома си.
Изразходвани средства за 2016 г. - 288 259,00 лв.
Община Полски Тръмбеш предоставя услугата – «Домашен санитар».
Ползватели на услугата са:
- Хората от уязвимите групи и техните семейства, чрез осигуряване
на комплексни действия в посока осигуряване на дългострочни
грижи;
- Самотно
живеещи
лица,
които
поради
различни
причини
от
здравословен характер не са в състояние сами да организират бита
си и да поддържат хигиена в дома си.
Брой потребители за 2016 г. – 57 лица.
С решение на Общински съвет е приета Стратегия за развитие на
социалните услуги 2016 - 2020 г. в Община Полски Тръмбеш.
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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
Община Полски Тръмбеш изпълни проект към НДЕФ, по Инвестиционна
програма за климата: «Основен ремонт на читалище "Отец Паисий-1905"
в ПИ с идентификатор 57354.300.1039 по КККР, гр. Полски Тръмбеш,
община П. Тръмбеш». Стойност на проекта - 349 632,82 лв с ДДС.
Мерките за енергийна ефективност включват:
- външна изолация стени;
- смяна дограма;
- изолация покрив;
- изолация под;
- играждане на котелна и отоплителна система;
- ЕСМ по осветителна система.
Икономия на енергия от реализираните енерго - спестяващи мерки е
167 981 KWh. Общо спестени емисии - 75,8 тона СО2.
Община Полски Тръмбеш има подписан договор с Министерски съвет на
Република България, чрез Областен управител за целево финансиране по
Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради за обект: сграда в режим на етажна собственост с
административен адрес: гр.Полски Тръмбеш, ул. „Стара Планина” №
14,16 и 18. Сградата е с разгъната застроена площ - 5150 м2 и се
състои от 48 броя апартаменти.
През 2016 г. започна изпълнение на строително – монтажните
работи, които ще приключат през 2017 г. Дейностите по проекта са:
топлинно изолиране на покриви на сградата; подмяна на дограма;
външна топлоизолация; подмяна на общи ВиК и ел. инсталации. Стойност
на СМР по договор - 563 487,40 лв., авторски и строителен надзор –
16 904,62 лв.
Община Полски Тръмбеш има спечелен проект: «Енергийна ефективност
на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Раданово»,по Инвестиционна
програма за климата, към НДЕФ. Финансирането е 85% от НДЕФ и 15%
собствени средства. Стойност на проекта - 316 105,97 лв. Изпълнение
на проекта - 2017-2018 г. Целта е прилагане на мерки за енергийна
ефективност, които ще доведат до намаляване вредното въздействие
върху околната среда и нивото на вредните емисии, както и икономия
на енергия. Проектът включва топлоизолиране външни стени, подмяна на
дървени и метални прозорци и врати с PVC и AL, топлоизолиране на
покривна конструкция, полагане на XPS 10 см на стени над земя
/цокъл/ сутерен, изграждане на нова тръбна мрежа и монтаж на нови
отоплителни тела, подмяна на работен котел с нов, арматура и помпа.
Изграждане на нов комин с
изолация. Монтиране на автоматика за
поддържане на температурата в присъствено и извън присъствено време,
подмяна на съществуващи осветителни тела с енергоспестяващо и
икономично осветление.
След ЕСМ ще се реализира икономия на енергия - 354 245 kWh /год.;
спестени емисии СО2 – 74,73 т.
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Мярка 2. Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от предприятията и
гражданите
С решение на Общинския съвет е приета Краткосрочна програма за
насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници и
биогорива за периода 2016 – 2019 г.
Продължава дейността си покривна фотоволтаична централа в с.
Полски Сеновец. Инсталирана мощност – 15,98 кW. Произведена ел.
енергия за 2016 г. – 35,1 МWh/год.
Цел. 3.2. Подобряване на физическата и жизнената среда в града и
населените места в общината
Мярка 1. Обновяване и реконструкция на градската среда
Проект „Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър Стамболийски“ и
пешеходна връзка към ул. „Черешово топче“ и улична връзка между ул.
„Средец“
и
ул.
„Александър
Стамболийски“
в
ПИ57354.300.189,
ПИ57354.300.2561, ПИ57354.300.2341 и ПИ57354.300.2562 по КККР на гр.
Полски Тръмбеш“ е изпълнен. Изплатени средства – 81 946,03 лв.
Проек „Паркинг към Целодневна детска градина „Детски свят“ в ПИ
57354.300.2656, ПИ 57354.300.2657 и ПИ 57354.300.2658
по КККР на
гр. Полски Тръмбеш“ е изпълнен. Изплатени средства – 39 165,46 лв.
Мярка 2. Създаване, рехабилитация на зони за отдих и детски игри
Проект "Възстановяване на общински парк и изграждане на детска
площадка", Кметство Павел, по Национална кампания «За чиста околна
среда-2016» на тема «Обичам природата – и за участвам»
не е
одобрен. Стойност на проекта – 9 996.00 лв.
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.
Цел. 3.3. Изграждане и

подобряване на социалната инфраструктура

Мярка 1. Изграждане, реконструкция на обекти в сферата на
здравеопазването, спорта, образованието и културата и прилежащите им
пространства
Със собствени средства се извършиха ремонтни работи на сгради и
съоръжения общинска собственост. Ремонтирана площ - 420 м2.
Изразходвани средства - 53 615,18 лв.
През 2016 г. е изпълнен проект «Ремонт на читалищна сграда „Мита
Стойчева 1900”, с. Обединение, община Полски Тръмбеш» по Проект
«Красива България». Изплатени средства – 95 948,46 лв, като
съфинансирането бе 51%.
Изпълнен е проект «Ремонтни работи в СУ «Цанко Церковски», гр. П.
Тръмбеш» по Национална програма «Оптимизация на училищната мрежа»,
към МОН, включващ ремонтни дейности в учебни зали, стола и ПДГ,
отводнителни мероприятия около сградата, оборудване и обзавеждане, и
изграждане на система за видеонаблюдение. Изразходвани средства 127 559,88 лева.
Мярка 2. Изграждане, реконструкция на обекти с местно историческо,
социално и религиозно значение и прилежащите им пространства
Общината кандидатства с проект «Осигуряване на достъпна среда в
сградата на Общински музей, гр. Полски Тръмбеш, чрез монтаж на
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вертикална лифтова платформа" пред АХУ и Проект «Красива българия».
Стойност – 36 267,00 лв. Проектът не е одобрен.
Проект „Подобряване на материалната база на Домашен социален
патронаж, Полски Тръмбеш» е изпълнен. Новото кухненско оборудване
напълно отговаря на европейските хигиенни норми. Подмяната на част
от старото техническо обзавеждане с ново е по проект, финансиран
основно от фонд „Социална закрила» към МТСП.
Той е на обща стойност 21 200,00 лева, като 18 868,00 лева са
осигурени от фонда към министерството, а 2 332,00 лева е размера на
съфинансирането от общинския бюджет. Модернизирането на кухненското
оборудване и обзавеждане ще подпомогне осигуряването на качествена
грижа в домашна среда, чрез предоставяне на разнообразна и
здравословна храна на хора в неравностойно положение от цялата
община.
Със собствени средства се извършиха ремонтни работи на сгради и
съоръжения общинска собственост – ремонтни работи на сгради на
кметства, автоспирка, на Агробизнес център, гр. Полски Тръмбеш.
Ремонтирана площ – 250 м2.
Цел. 3.4. Обновяване на пътната инфраструктура
Мярка 1. Изграждане, възстановяване и рехабилитация на общинската
пътна мрежа и мостове
Извършен е текущ ремонт на пътни настилки от републиканската пътна
мрежа в рамките на гр. П.Тръмбеш:
Път III – 407 /с. Стражица – гр. П. Тръмбеш/ в участъка от км.
63+300 до км. 65+520 с дължина 2,22 км;
Път III – 502 /гр. П. Тръмбеш – с. Климентово – с. Обединение/ в
участъка от км. 0+340 до км. 2+400 с дължина 2,06 км.
Стойност на СМР по договор - 4 280,00 лв.
Изразходвани средства за ремонт на общинската пътна мрежа –
41 142,00 лв.
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 средства –
146 857,00 лв.
През зимния сезон 2016/2017 г. 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/. Стойност по договори – 62 262,00 лв.
Проект „Водоотвеждане и ремонт на пешеходен подлез, в УПИ I,
кв.100 по ПУП на гр.П.Тръмбеш и ПИ с идентификатор № 57354.300.2292
по КККР на гр.П.Тръмбеш” е изпълнен.Стойност на поръчката 44 466,00 лв.
Общината кандидатства по ПРСР с проект «Реконструкция на уличната
мрежа в Община Полски Тръмбеш». Включва ремонт на улици и тротоари в
Полски Тръмбеш, Страхилово и Куцина.
Стойност на проекта: 2 260 706,38 лв с ДДС. Предстои оценяване на
проекта.
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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
година се правят текущи ремонти и подмяна на тръби.
Общината кандидатства по ПРСР с проект:
водопроводната мрежа в Община Полски Тръмбеш».
улици в с. Страхилово, с. Орловец, с. Павел, с.
Раданово. Предстои оценяване на проекта. Стойност
723,10 лв с ДДС.

всяка

«Реконструкция на
Включва ремонт на
П. Каравелово и с.
на проекта - 3 692

Цел. 3.6. Благоустрояване на селищата
Мярка 1. Разширяване и подобряване състоянието на зелените площи,
паркове, обществени терени
Поддържането на зелените площи се ръководи и осъществява от
общинското предприятие „Чистота” за град Полски Тръмбеш, а по селата
- от кметовете на кметствата. Ежегодно се поддържат зелените площи,
въз основа на технологични нормативи, съгласно вида и категорията на
зелената площ, повторяемостта и обема на работите на съответните
структурни елементи. За дейност „озеленяване” са изразходвани –
59 706,00 лв.
Проект „Благоустрояване и паркоустрояване на района на автогара в
УПИ II и
III, кв.45 по ПУП на гр.Полски Тръмбеш и ПИ с
идентификатор № 57354.300.2373 и № 57354.300.2374 по КККР на
гр.Полски Тръмбеш“ е изпълнен. Стойност - 80 207,67 лв.
Проект към ПУДООС "Обичам природата - и аз участвам",
с.
Обединение, по Национална кампания «За чиста околна среда-2016» на
тема «Обичам природата – и за участвам» не е одобрен. Стойност на
проекта - 9998.40 лв.
Проект "Обичам природата и аз участвам“ в с. Раданово към ПУДООС,
по Национална кампания «За чиста околна среда-2016» на тема «Обичам
природата – и за участвам»
не е одобрен. Стойност на проекта 4991.60 лв.
Проект "Изграждане на екозанималня в двора на детската градина",
ЦДГ "Детски свят", по Национална кампания «За чиста околна среда 2016» на тема «Обичам природата – и за участвам»
не е
одобрен.Стойност на проекта – 4999,70 лв.
Мярка 2. Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални планове
и Общ устройствен план на общината
На 13.05.2016г. е подписано Споразумение между Министерство на
регионалното развитие и благоустройството и Община Полски Тръмбеш за
финансово подпомагане изработването на Общ устройствен план на
Община Полски Тръмбеш. За изработването на Общия устройствен план е
сключен договор с фирма изпълнител на стойност 100 200,00 лева.
Съгласно сключеното споразумение Министерството на регионалното
развитие и благоустройството осигурява финансово подпомагане в
размер на 80% от стойността, а именно: 80 160,00 лева. Задължение на
Община Полски Тръмбеш е осигуряване на останалите 20% от стойността
на договора в размер на 20 040,00 лева.
Главна цел на Общия устройствен план е да създаде пространствена
планова основа за нейното дългосрочно устойчиво устройствено
развитие в съответствие с приетите стратегически документи за
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регионално развитие, специфичните за Община Полски Тръмбеш природни,
културно-исторически, туристически и други ресурси.
С Общия устройствен план на община (ОУПО) се определят общата
структура на територията,общият режим на устройство на всяка от
териториите,
извънурбанизираните
територии,
разположението
на
мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура, териториите с
вероятно
разпространение
на
предвидими
природни
бедствия,
териториите
за
активно
прилагане
на
ландшафтноустройствени
мероприятия и естетическо оформяне.
Цел. 3.7. Подобряване управлението на битовите отпадъци
Мярка 1. Участие в изграждането на регионалното депо за ТБО в гр.
Бяла
Община Полски Тръмбеш е член на Регионално сдружение за
управление на отпадъците–„ЯНТРА-ЛОМ 2008“, учредено от упълномощени
представители на общините: Борово, Бяла, Две Могили, Ценово, Полски
Тръмбеш и Опака.
Във връзка с прекратяване на действащите договори сключени в
резултат на Договор за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна
програма „Околна среда“ е необходимо да се търси друг източник на
финансиране за доизграждане на РСУО.
За целта Община Бяла в качеството си на водещия член на
Регионално сдружение за управление на отпадъците за регион Борово
(Бяла, област Русе) е провела консултации с Министерство на околната
среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по
опазване на околната среда (ПУДООС) за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ за финансиране на обект: „Изграждане на Регионална
система за управление на отпадъците в регион Борово/Бяла” и
Довеждаща
инфраструктура
за
външни
връзки
на
площадката
с
републиканската
пътна
мрежа
и
мрежите
на
техническата
инфраструктура.
Размерът на необходимата безвъзмездната финансова помощ е
13 721 307,11 лв. без ДДС /16 465 568,54 лева с ДДС/.
С решение на Общински съвет е приета Програма за опазване на
околната среда на Община Полски Тръмбеш и Програма за управление на
дейностите по отпадъците на територията на Община Полски Тръмбеш за
периода 2015-2020 година.
Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища
За една година в 15-те населени места се е налагало почистване
на нерегламентирани сметища. Почистени отпадъци – за Полски Тръмбеш
– 5775 м3; за Петко Каравелово – 28 м3;Куцина – 56 м3;Раданово – 88
м3;Климентово – 140 м3; Обединение – 84 м3; Иванча – 104 м3;
Масларево – 32 м3; Вързулица – 0 м3; Ст. Стамболово – 0 м3; П.
Сеновец – 16 м3; Павел – 56 м3; Страхилово – 192 м3; Орловец – 0 м3
и
Каранци
–
48
м3.Изразходвани
средства
за
обработка
на
нерегламентираните
сметища
на
територията
на
общината
са
45 000,00лв.
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Мярка 4. Организирано сметоизвозване и поетапни мерки за въвеждане
на разделно събиране на битовите отпадъци в населените места в
общината
Общинското предприятие «Чистота» извършва дейности по организирано
сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъци от населените места,
почистване на места за обществено ползване, озеленяване.
Количеството депонирани отпадъци на общинското депо в гр. Полски
Тръмбеш е 3416,01 тона за една година.
За дейност «Чистота» са изразходвани - 495 331,00 лв.
Събрани такси за ТБО за 2016 г. от физически лица – 309 784,00 лв
и от юридически лица – 204 891,00 лв.
Справка за количествата разделно събрани отпадъци от системата за
разделно
събиране
на
отпадъци
от
опаковки,
организирана
на
територията на община П. Тръмбеш е дадена по – долу в таблицата:
I

Месец

II

III

Общо
количество
отпадъци,
извозени
до
сепарираща
инсталация

От жълти
контейнери

тон

тон

От зелени
контейнери

Хартия

тон

Пластмаси

PET

HDPE
(Б)

LDPE

Стъкло

Количества
нерециклируеми
отпадъци след
сортиране

тон

тон

тон

тон

тон

тон

Януари

1,960

1,960

0,000

0,660

0,360

0,170

0,050

0,080

0,000

1,300

Февруари

1,800

1,800

0,000

0,640

0,340

0,170

0,050

0,080

0,000

1,160

Март

3,260

2,200

1,060

1,370

0,400

0,200

0,030

0,110

0,630

1,890

Април

2,020

2,020

0,000

0,690

0,380

0,190

0,020

0,100

0,000

1,330

Май

2,720

2,720

0,000

0,940

0,510

0,250

0,040

0,140

0,000

1,780

Юни

2,200

2,200

0,000

0,760

0,420

0,200

0,030

0,110

0,000

1,440

Юли

2,000

2,000

0,000

0,700

0,380

0,190

0,030

0,100

0,000

1,300

Август

2,280

2,280

0,000

0,780

0,420

0,220

0,030

0,110

0,000

1,500

Септември

2,100

2,100

0,000

0,720

0,400

0,180

0,050

0,090

0,000

1,380

Октомври

2,090

2,090

0,000

0,720

0,410

0,250

0,030

0,030

0,000

1,370

Ноември

1,810

1,810

0,000

0,420

0,270

0,130

0,005

0,015

0,000

1,390

Декември

1,770

1,770

0,000

0,390

0,270

0,110

0,000

0,010

0,000

1,380

26,010

24,950

1,060

8,790

4,560

2,260

0,365

0,975

0,630

17,220

ОБЩО

тон

Количество
рециклируе
ми
отпадъци от
опаковки по
материали

IV

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
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:
 Беленска гора - защитена зона BG0000231, засяга част от
територията на с. Орловец и Каранци. Обща територия на зоната:
50 418,50 дка;
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 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 2016 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
Канализационна система на гр. Полски Тръмбеш
Резултатите от изпитване, съгласно протоколи от изпитване на
отпадъчни води от Пункт №1 - изход колектор, непосредствено преди
заустване на смесен поток № 1 битово-фекални и производствени
отпадъчни и дъждовни води от канализационната мрежа на гр. Полски
Тръмбеш
във
водоприемник
р.Янтра
с
географски
координати
N43°22'37.27529"
и
Е25°39'58.32727",
показват
спазване
на
индивидуалните емисионни ограничения /ИЕО/, поставени в Разрешително
за заустване по всички показатели.
Извършени
са
аварийно
–
възстановителни
дейностти
проводимостта на дере в с. Павел. Стойност – 17 992,80 лв.

по

Община Полски Тръмбеш има одобрен проект: „Управление на риска
и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и Полски
Тръмбеш", по първата покана за набиране на проектни предложения по
програма INTEREG V-А Румъния - България 2014-2020 г., Приоритетна ос
3: A безопасна област, Специфична цел 3.1 Да се подобри съвместното
управление на риска в трансграничния регион с проект: „Управление на
риска и защита от наводнения в трансграничните региони Калараш и
Полски Тръмбеш ". Собствен принос – 2% от средствата.
Като
дейности
по
изпълнението
са
предвидени
ремонтновъзстановителни работи за подобряване проводимостта на речното
корито на река Елийска през Полски Тръмбеш. Проектът предвижда
изграждане на съоръжения за регулиране на оттока и защита от
вредното въздействие на водите. Предвидените дейности са в участък с
дължина 1250 м, който е разделен на шест.
За първото трасе се предвижда изсичане на храсти и дървета с
диаметър до 10 см, изкореняване на растителност, реконструиране на
дига, надлъжни укрепителни съоръжения от габиони с височина 1 метър
и ширина 8 метра. Чрез тях водното течение ще се концентрира между
габионите и ще се повиши самопочистващата му способност. Ще се
премахнат зоните със застояла вода.
Вторият участък предвижда надлъжни укрепителни съоръжения от
габиони с височина 2.5 метра. В най-горния ред габиони ще се положи
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изолационна мембрана. Третият и четвъртият участък ще са укрепени с
габиони с височина на 2.5 метра на десния бряг. На левия бряг ще се
изградят габиони с височина 2 метра. За петия участък се предвижда
оформяне на реката в план и укрепване на бреговете и габиони по
двата бряга. В шестия участък ще има изсичане на растителност и
оформяне на речното легло в отделни участъци.
Партньор на Община Полски Тръмбеш е Инспекторат за извънредни
ситуации
"Барбу
Стрибей",Окръг
Калараш,
към
Министерство
на
вътрешните работи, Република Румъния. Стойност на
проекта за
дейностите предвидени в община Полски Тръмбеш са 1 058 735,97 евро
(2 070 707.57 лева). Общата стойност на проекта е 3 853 515,63 евро.

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
През учебната 2016/2017 г. училищата започнаха изпълнение на
проект «Твоя час» по ОП «Наука и образование за интелигентен
растеж».
Процедура
на
директно
предоставяне
на
безвъзмездна
финансова помощ: BG05M20P001-2.004 "Развитие на способностите на
учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности,
развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)».
Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване на
потенциала на учениците и възможностите им за успешно завършване на
средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на
техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на
задължителната им подготовка в училище.
Специфични цели на проекта са: Развитие на уменията за учене;
преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат
затруднения в подготовката си по задължителните дейности; повишаване
на образователните постижения на учениците; включване на по - голям
брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия
за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи.
Продължителността на проекта е до 31 октомври 2018 г.За 2016 г са
разпределени следните средства:
СУ «Ц.Церковски», гр. П. Тръмбеш - 16 411,00 лв;
ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с.Раданово 5 679,00 лв
ОУ «Васил Левски», с.П. Каравелово – 5 068,00 лв;
ОУ «Св. св. Кирил и Методий», с. Страхилово – 2 229,00 лв.
СУ «Ц.Церковски», гр. П. Тръмбеш изпълнява проект «Подкрепа за
равен достъп и личностно развитие» по ОП «Наука и образование за
интелигентен растеж», по Дейност 2. «Осигуряване на условия и
ресурси за надграждане и развитие на подкрепяща среда в детските
градини и училищата за осъществяване на включващо обучение».
Целите на проекта - Изграждане на образователна среда за
разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно
развитие, както и успешна реализация и социализация; по-високо
качество и по-добър достъп до образование; ранна превенция на
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обучителни затруднения; включващо обучение на деца и ученици със
специални образователни потребности (СОП); включващо обучение и
социално включване на ученици с девиантно поведение; разширяване на
обхвата на институциите в предучилищното и училищното образование за
осъществяване на включващо обучение и надграждане на досегашния
положителен опит в тази област. Преведени средства за 2016 г. –
2 385,00 лв.
Мярка 2. Насърчаване на ученето през целия живот: обучение,
квалификация и преквалификация на безработни и заети
Много от младежите, след приключване на образованието си в
училище, не се възползват от възможностите на неформалното учене и
това ги прави неконкурентоспособни на пазара на труда. Част от
работещите млади хора са демотивирани от заплащането и условията на
труд. Понякога са принудени да приемат временна или неквалифицирана
работа, дори и да притежават образователен ценз, тъй като
специалностите им не са конкурентни към момента.
По данни на Бюрото по труда в общината към 01.01.2016 година на
трудовата борса са регистрирани 130 лица, на възраст до 29 години.
От тях 14 без образование, 43 с начално, 25 с основно, 41 със средно
и 7 с висше образование.
Общината изпълнява проект "Активни младежи в Община Полски
Тръмбеш", по ОПРЧР, по схема „Младежка заетост”. Срок за изпълнение
19 месеца. Стойност на проекта – 220 546 лв. Изпълнение на
дейностите - 2016-2017 г.
С реализирането на проекта ще се увеличи броя на икономически
активните младежи извън образование и обучение на възраст до 29
години, включително които са получили предложение за работа.
Включените в проекта дейности ще помогнат за улесняване на прехода
от образование към заетост на младежите с неуспешна реализация на
пазара на труда. Ще им бъде предоставена възможност за включване в
придобиване на професионални умения и квалификация. Ще се сформират
3 групи за обучение, което ще се извърши от лицензирана организация.
Успешно завършилите курсисти ще стажуват в Община Полски Тръмбеш и
кметствата от общината на подходящи работни места спрямо уменията и
придобитата квалификация.
В проекта се предвижда да се идентифицират 60 броя лица от
целевата група, от които 45 ще се включат в професионално обучение.
Идентифицираните нужди на целевата група се изразява в липсата на
придобита професионална квалификация, която ще спомогне за успешно
реализиране на пазара на труда на младежите от целевата група
преминали успешно обучение.
Изразходвани средства за 2016 г. – 50 813,00 лв.
Мярка 3. Спорт в свободното време и в детско- юношеска възраст
За 2016 година, са проведени над 17 спортни изяви, със
състезателен характер, по различни видове спорт.
Изразходваните средства са 5 900 лв. /по спортен календар за 2016
г./ - ученически спортни състезания /общински и областни/, футбол,
областно състезание „Млад огнеборец”, лекоатлетически състезания по
случай Международния ден на предизвикателствата и празник на спорта
в България, Параолимпийски турнир,плуване, тенис на маса, футбол на
малки вратички,
Дни на отворени врати
за свободен достъп до
спортни съоръжения и др.
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С решение на Общинския съвет, общината предостави един двоен
коридор на късата и плитка част на открития плувен басейн на
Сдружение „Спортен клуб по плуване – Янтра” гр.Полски Тръмбеш за
месеците юли и август за развитие на плувния спорт.
Разходите по дейност „Спортни бази и спорт за всички“ са
226 184,00 лв.
Приходите от продажба на билети за посещение на открития плувен
басейн са 55 012,00 лв.
Цел. 4.2. Опазване и популяризиране на културно - историческото и
природно наследство за устойчиво развитие на туризма
Мярка 1. Създаване, възстановяване и опазване на 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.
Общинският
исторически
музей
през
2016
г.
проведе
редица
инициативи за опазване и популяризиране на културно – историческото
ни наследство.
Възстановка на Априлското въстание и изложба, бяха инициативите
по случай 140 години от обявяване на Априлското въстание – честване,
проведено от Община Полски Тръмбеш, Исторически музей и НЧ “Отец
Паисий 1905”.
На 11 юли се чества 139 години от освобождението на град Полски
Тръмбеш от османско владичество в Историческия музей. Национален
парк-музей „Шипка - Бузлуджа” гостува с изложба под надслов „80
години Паметник на свободата на връх Шипка”. Изложбата е посветена
на 80-годишнината от освещаването и откриването на Паметника на
свободата. Историята на монумента бе представена чрез фотографии и
документи. В рамките на изложбата бяха показани
образци на
огнестрелно и хладно оръжие, ордени, медали, снимки и лични вещи на
участници
в
Руско-турската
освободителна
война
от
фонда
на
Национален парк-музей „Шипка - Бузлуджа”.
На 1 ноември 2016 г. – Деня на народните будители и дарители, в
Историческия музей в град Полски Тръмбеш, беше открита постоянна
художествена експозиция в зала „Никола Манев” с дарени 10 платна от
Никола Манев.
Мярка 2. Създаване и развитие на туристически продукти, услуги и
атракции
За пети пореден път се проведе Фестивала на доматите, чушките и
традиционните храни – „ПАВЕЛ ФЕСТ” 2016 г. в с. Павел.Той се
превърна в ежегоден фестивал на чушките, доматите, традиционните
храни и занаяти в с.Павел.
Представиха
се
различни
щандове
със
земеделски
продукти,
позабравени занаяти, носии, традиционни ястия, и открита работилница
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в центъра на селото, където доброволци показаха как се прави
лютеница.
За втори път се проведе Националния конкурс за млади изпълнители
на забавна песен „Полските щурчета” на 3 - 5 Септември 2016 година
под патронажа на Община Полски Тръмбеш. Организатори: Община Полски
Тръмбеш; Сдружение „Полските щурчета” и Народно читалище „Отец
Паисий 1905” гр.Полски Тръмбеш.
Основател и инициатор на конкурса е певецът Веселин Маринов. В
конкурса се включиха 80 деца, които се състезаваха в четири
възрастови групи.
От 27 до 29 май в село Обединение се проведе за дванадесети път
Национален събор – надпяване
„Авлига пее”, посветен на именитата
народна певица Мита Стойчева, родом от селото.
Областен празник на руската песен – организатори Община Полски
Тръмбеш, НЧ “Отец Паисий 1905”, Дружество за приятелство с Русия и
народите от ОНД. Изявиха се колективи от Великотърновска област по
случай 71 години от края на Втората световна война.
Мярка 3. Развитие на балнеотуризма в общината
„Минерални бани - лятна къпалня“, гр.Полски Тръмбеш е сезонно
функционираща – от май до септември. Предлагат се лечебни процедури
за посетителите. Ежегодно се поддържа и се извършват ремонтни
дейности. Приходи от продажба на билети за посещение на минералните
бани – 30 255,00 лв.
През декември Община П. Тръмбеш кандидатства с проект „Помпена
станция с черпателен резервоар за минерална вода – съоръжения на
техническата инфраструктура в гр. Полски Тръмбеш, Община Полски
Тръмбеш”, по
Пилотна схема на инвестиционната програма минерални
води, към НДЕФ.
Конкретните цели са: Премахване на съществуващ амортизиран
резервоар със пристроена към него суха камера; Извършване на СМР за
изграждане
на
нова
помпена
станция
с
черпателен
резервоар;
Изграждане на охранителна ограда около резервоара и помпената
станция.Стойност на проекта 253 782.97 лв, като 50% е собствено
финансиране.
Реализацията на проекта през 2017 г. ще даде възможност за
икономически изгодно, с по-малки разходи за добив и поддръжка
ползване на минералната вода от съществуващия консуматор „Летни
къпални” и потенциални бъдещи консуматори. Капацитетът на находището
с минерална вода в града сериозно надвишава сегашната сезонна
консумация от 2.31 л/сек (от май до септември) и представлява ценен
ресурс, който би могъл да бъде база са създаване на балнеоложки спа
център.
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 2016 г. са честването
на традиционните, доказали своята ефективност програми: „Зимни
празници”; „Пролет край Янтра”; ”Седмица на детската книга и
изкуства за деца”; „Майски дни на културата”; „Културна програма за
празника на града”; чествания на бележити дати и годишнини от
Националния календар. Заложените средства по Културния календар са
35 000,00 лв.
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От 12 до 14 май за пореден път в гр.Полски Тръмбеш се проведе
Областния
празник на самодейността при клубовете на пенсионера от
Великотърновска област “Сребро в косите – младост в душите”.
Проведе
се
четвърто
Нaциoнaлнo
фoлклopнo
нaдигpaвaнe
нa
любитeлcки клyбoвe изyчaвaщи нapoдни хopa - „Ритми кpaй Янтpa”, на
открита сцена в центъра на гр. Полски Тръмбеш.
За празника на града всяка година през септември се провежда
Общинcки cъбop нa плoдopoдиeтo „Злaтнa eceн” - тази година за
единадесети път - изложба на селскостопанска продукция, кулинарна
изложба.
Общински празник на пенсионерската художествена самодейност –
проведе се на 30 септември.
Втори кулинарен конкурс „Никой не е по - голям от хляба” в с.
Куцина - 17 октомври.
Празник на тиквата – Седми кулинарен конкурс ”Тиквени изкушения”
в Куцина – 28 октомври.
Мярка 2. Развитие на читалищната дейност
Читалищата ежегодно организират прояви по различни поводи,
чествания, годишнини от местен и национален характер.
Основа на културно - просветната дейност през 2016 година бе
честването на 40 год. Клуб на пенсионера „Детелина” с.Каранци, 90
години от основаването на НЧ”Постоянство 1926” с.П.Каравелово, на
120 години от основаването на НЧ „Просвета 1896” с.Иванча.
Проведени са над 100 мероприятия в общината – детски утра,
дискусии с ученици, беседи, изложби,
честване на годишнини и
национални празници,концерти, участия и изяви на любителските
състави на общинско, областно и международно ниво. Част от тях са:
- Празник на баницата и на народните игри – НЧ ”Пробуда-Каранци
1897”
- Честване на 10 години от основаването на певческа група
„Зорница” с.Масларево - Кметство с.Масларево
и НЧ ”Паисий
Хилендарски -1902”
- Честване на 35 години от основаването на група за автентичен
фолклор „Незабравка” с.П.Сеновец
През 2016 г. развиваха дейност 52 любителски самодейни
колектива.Те участваха в културния живот на града и общината.
Фолклорна формация “Полянци”, при НЧ “Отец Паисий 1905” - гр.
Полски Тръмбеш, участва в различни фолклорен фестивали в страната и
чужбина. Едно от тях е участие в Международен фолклорен фестивал –
Бар, Черна гора от 6 до 10 юли 2016.
Фолклорен клуб „Луди млади“ при НЧ „Отец Паисий – 1905“ – гр.
Полски Тръмбеш в различни фолклорни изяви в страната и чужбина, като
участие в Международен фолклорен фестивал - Неи Пори, Гърция 13-18
септември 2016 г.
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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 2016 година е работено в посока повишаване капацитета на
администрацията посредством участие в процеса на подготовка и
изпълнение на проекти, обучение на служителите в областта на
управление и финансиране на проекти. В резултат на това Общината
успешно кандидатства и реализира проекти, които се финансират, както
от национални, така и от оперативни програми и различни фондове.
Отделни служители на Общинска администрация участваха в обучителни
семинари на теми, свързани с финансово-счетоводната дейност,
социалните услуги и др. – общо 9 души, от тях в областта на
финансово – счетоводната дейност – 3; строителството –
1;
обществените поръчки – 2; специализирани обучения – 1; социалните
услуги – 2 души.
Мярка 2. Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
С функционирането на Центъра за информация и услуги на гражданите
се засилвате връзките администрация - граждани, и граждани администрация.
Мярка 3. Сътрудничество с общини и институции в страната и чужбина
Дейностите по тази мярка са насочени към установяването и
поддържането на контакти с градове и региони от ЕС и извън него,
както и съвместното участие в проекти. Такива проекти са по Програма
за Трансгранично сътрудничество - INTERREG V-A Румъния – България
2014-2020 г., „Местна инициативна група“ по ПРСР, които са отчетени
в други мерки.
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IV. ПРЕДПРИЕТИ
ДЕЙСТВИЯ
ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ
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.
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;
Основна пречка при осъществяване на дейностите на Общинския
план
за
развитие
е,
че
за
подобряване
състоянието
на
инфраструктурата се изисква значителен обем от финансови средства.
3. Мерки за осигуряване на информация и публичност на действията
по изпълнение на ОПР;
На сайта на общината се намира Общинския план за развитие на
община Полски Тръмбеш за периода 2014-2020 г., Програма за
реализация за 2017 г. Там ще бъдат публикувани и докладите за
наблюдение изпълнението на ОПР.
В рамките на всеки проект, изпълняван през 2016 г. са предвидени
мерки и адекватни действия за информиране и публичност, в т.ч.
периодични информационни кампании сред целевите групи, публикации на
сайта на общината, пресконференции, публикации в регионални и
национални медии, предварителни обсъждания с гражданите.
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.
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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.
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;
Предстои през 2017 г. извършване на междинна оценка за изпълнение
на Общинския план за развитие и неговата актуализация.
V.
ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ
НАБЛЮДЕНИЕТО
Отчетния период се характеризира с реализирани значителен брой
дейности
за
подобряване
условията,
качеството
на
живот
на
населението на общината и естетизацията на селищната среда.
Създадена е добра проектна готовност и база данни с проектни
предложения за които се търсят възможности за финансиране.
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.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Приложение към т.ІІІ: Основни показатели за мониторинг
Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за 2016 г.;

на

2.Отчет на Програмата за реализация на ОПР за 2016 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 2016г.

индикатор за въздействие

мярка

Стойност за 2016 г.

забележка

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

Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор

№ 1 Повишаване на
конкурентоспособността на
селскостопанската дейност

Засети площи декара

дка/годи
шно

287 063,395 дка

Произведена продукция в
областта на селското стопанство

хил.лв/годи
шно

29 787,00 за 2015 г.

Стр. 12

Отдадени под наем общински
земеделски земи

дка/год

8 955,000 дка

Нетни приходи от продажби в
областта на селското стопанство

хил.лв/годи
шно

29 605,97 за 2015 г.

Стр. 12

Разходи за придобиване на
ДМА, в областта на селското
стопанство

хил.лв/годи
шно

14 870,00 за 2015 г.

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

дка/годи
шно

17914,500 дка мери и
пасища
53 дка за пчелини

Брой отгледани животни, птици

брой/год
ишно

9790 броя животни,
72 000 птици и 6290
пчелни семейства

Стр. 12

Стр. 11-12

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
№ 3 Изграждане на умения за бизнес
активност, чрез създаване на МИГ
Полски Тръмбеш

Разходи за придобиване на ДМА хил.лв/годи
(от всички предприятия)
шно

26 730,00 за 2015 г.

Стр. 13

30 бр. за 2016 г.
/данни Търговски
регистър/

Нетни приходи от продажби (от
всички предприятия)

хил.лв/годи
шно

87 183,98 за 2015 г.

Стр. 13

брой

1 брой
/Отчита се на 3 г./

Разходи за придобиване на ДМА

хил.лв/годи
шно

Изпълнявани проекти

брой

1 брой

Изразходвани средства

хил.лв/годи
шно

Включени организации/фирми в
проекта

брой

2 бр – общини; 2 –
фирми; 1 - НПО

Предприятия в общината

брой/год

736 бр.

Новосъздадени микро и МСП

брой /%
от
общия
брой/год

Създадени публично частни
партньорства

/Отчита се на 3 г./

Стр. 13
Стр.13

0,00 лв
Стр. 13
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Цел 3 Развитие на икономически производства и добивна промишленост
№ 1 Развитие на преработващата
промишленост

Предприятия в областта на
преработващата промишленост

Брой
годишно

№ 2 Развитие на добивната
промишленост

Новосъздадени предприятия

брой

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

Нетни приходи от продажби

хил.лв/годи
шно

22 368,25 за 2015 г.
/Отчита се на 3 г./

1 бр. 2016 г.
/Отчита се на 3 г./

Нетни приходи от продажби

хил.лв/годи
шно

916,67 лв за 2015 г.
/Отчита се на 3 г./

Стр. 14

брой

6 язовира и
3 водоема за 2016 г.
/Отчита се на 3 г./

Стр. 14

Стр. 13-14

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

Подобрени язовири

брой

5 бр.
/Отчита се на 3 г./

Отдадени под наем язовири

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

20,95%

Заетост на населението в
трудоспособна възраст

% средно
год. спрямо
общото
население

44,42%

Стр. 5, 6Стр. 14

брой/год
ишно

49 броя

Намаление на дела на трайно
безработните

%/средно
годишно

1,01%

Стр.14-15

Лица от етническите общности
включени в програми за заетост

брой/год
ишно

14 броя

Намаление дела на трайно
безработните

%/средно
годишно

0,09%

Стр. 15

Инициативи за популяризиране
на културната идентичност на
етнически общност

брой/год
ишно

10 бр.

Жители възползвали се от
инициативи за интегриране

брой/% от
общото/годи
шно

4493 бр. жители от
етносите;
30,46% от
населението

Стр.28-29

Лица ползващи се от соц. услуги

брой/год
ишно

507 бр. ползватели

Изразходвани средства

хил.лв/годи
шно

865, 286 лв

Стр. 15-17

Социални услуги, предоставяни
в общността

брой/год
ишно

8 бр.

Проекти изпълнявани в областта
на социалните услуги

Брой/годиш
но

4 бр

Стр. 15-17

Равнище на безработицата в
общината

%/средн
о
годишно

Лица включени в програми за
заетост

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

1 проект за 2016 г.

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

Спестена енергия

KWh

/Отчита се на 2 г./
167 981 KWh
/Отчита се на 2 год/

75,8 тона СО2

Намаляване на замърсяването
със СО2

тон

Обновена площ

м2

Стр. 18
/Отчита се на 2 г./
1239,00 РЗП

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

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

0 бр.
/Отчита се на 4 г./

Нарастване дела на ВЕИ от
общата енергийна система

Спестена енергия

KWh

0,00 KWh
/Отчита се на 4 г./

Произведена ел. енергия от ВЕИ

МWh/
годишно

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото

34,81%
/Отчита се на 3 г./

Стр. 19

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото

0,00%

Стр. 19

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията

бр/% от
общото

7604 бр. население/
51,55% от
населението в
общината

%

0%
/Отчита се на 4 г./
За 2016 г. – 35,1
МWh/год.

Стр. 19

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

1198,28 м2 за 2016 г.
/Отчита се на 3 г./

0,00 м2

0 броя

2194,00 м2
РЗП

Население пряко
облагодетелствано от
обновленията
Брой населени места
облагодетелствани от
обновленията

Реализирани инвестиционни
проекта

брой

Ремонтирана и реконструирана
площ

м2

300 м2

км

4,78 км

Население ползващо се от
подобренията

бр/% от
общото

6516 бр. население
44,17%

0.378 км

Население ползващо се от
подобренията

бр/% от
общото

4531 бр /
31,21%

1 бр.

Стр. 19

% от общото

5135 бр. жители
34,81%

Стр. 19-20

брой

15 бр.

Стр. 19-20

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

км.

Стр. 20

Стр. 20
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ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината

№ 1 Изграждане и рехабилитация на
водопроводната мрежа

Дължина на изградената и
рехабилитирана мрежа

км

За 2016 г. – 0,00 км
/Отчита се на 3 г./

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

брой/% от
общото/
%

0,00 % за 2016 г.
/Отчита се на 3 г./

брой/% от
общото/

0,00%
/Отчита се на 3 г./

№ 2 Изграждане и рехабилитация на
канализационната мрежа

Дължина на изградената и
рехабилитирана мрежа

км

0 км
/Отчита се на 3 г./

№ 3 Изграждане на ПСОВ

Изградени ПСОВ

брой

0 брой
/Отчита се на 3 г./

Население ползващо се от
изградената ПСОВ

бр/ % от
общото

0,00%
/Отчита се на 3 г./

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

Обхванати села

брой

/Отчита се на 2 г./

Жители възползващи се от
пречистената питейна вода

брой

/Отчита се на 2 г./

Рехабилитирани площи

дка

Стр. 21

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

Население ползващо се от
3,364 дка
подобренията
/Отчита се на 2 г./

брой /% от
общото/

5135 жители;
34,81%
/Отчита се на 2 г./

Стр. 21

брой

1 бр.
/Отчита се на 2 г./

Население ползващо се от
изработените планове

брой/%/

5135 жители;
34,81%
/Отчита се на 2 г./

Стр. 21

Изразходвани средства

хил. лв

/Отчита се на 2 г./

Намаляване на замърсяването с
ТБО-средно годишно

тон/средно
годишно

/Отчита се на 2 г./

Стр. 22

Изразходвани средства

лв

45 000,00 лв.

Намаляване на замърсяването с
ТБО

м3/годишно

6 619 м3

Стр. 22

Рекултивирано количество
отпадъци

м3/годи
шно

Тон
годишно

3 416,01 тона

Стр.22-23

0,00 лв
Събрани отпадъци от
опаковки – 26,010 тон

Стр. 23

№ 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

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

Рекултивирана площ

м2

6 619 м3

0,00 м2
/Отчита се на 2 г./

Депонирани отпадъци на
общинското депо
Изразходвани средства

хил.лева

Намаляване на замърсяването с
ТБО

тон/средно
годишно

/Отчита се на 2 г./
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№ 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/

0 брой
/Отчита се на 3 г./

Относителен дял жители
ползващи се от системата

%

0%
/Отчита се на 3 г./

Стр. 23

ЦЕЛ 8 Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и биологичното разнообразие
№ 1 Възстановяване на терени от
свлачищни райони, укрепване на
свлачища

Дължина на укрепените
участъци

м

0,00 м
/Отчита се на 2 г./

Население ползващо се от
подобренията

брой /% от
общото/

О%
/Отчита се на 2 г./

Рехабилитирани обекти

брой

1 бр
/Отчита се на 2 г./

Население пряко
облагодетелствано от
изградената инфраструктура

бр/%

701 бр./
4,75%
/Отчита се на 2 г./

Дължина на почистените речни
корита и дерета

метри

200,00 м
/Отчита се на 2 г./

№ 2 Опазване на водните площи

Стр. 23-24
Стр. 23-24

П Р И О Р И Т Е Т № 4 Създаване на съвременна среда за развитие на образованието, младежките дейности и спорта.
Приобщаване към европейските културни традиции.
ЦЕЛ 1 Подобряване на образователна и спортна среда в общината

№ 1 Подобряване на достъпа до
образование

Брой деца и ученици участвали в брой/год
инициативите
ишно

№ 2 Насърчаване на ученето през
целия живот: обучение,
квалификация и преквалификация
на безработни и заети

Брой обучени лица

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

Организирани спортни прояви

Висшисти – 8,3%
Със средно
образование – 37,13%
С основно
образование – 37,17% Стр. 25-26
Без образование –
0,79%
Незавършили
начално – 5,38%

340 ученика в
4 проекта

Образователно ниво на
населението

брой/%

брой/год
ишно

45 бр. обучени;
30 бр. професионално
ориентирани

Осъществени проекти

брой

брой/год
ишно

17 бр.

Нарастване дела на населението
участвало в спортните прояви

брой/годиш
но

516 бр.

Стр. 26-27

хил. лв

11,040

Стр. 27

1 бр.

Стр. 26

ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма
№ 1 Създаване, възстановяване и
опазване на културно-историческото
и природно наследство

Дейности за опазване и
популяризиране на културно историческото наследство

среден
брой/год
ишно

6 бр.

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

Реализирани нощувки в местата
за настаняване и средства за
подслон

3317 бр. нощувки за
брой/год
2016 г. /хотел/
ишно
/Отчита се на 2 г./

Нетни приходи от продажби

хил. лв

54, 406
/Отчита се на 2 г./

Стр. 27-28

Население посетило
обектите/Брой продадени
билети/

среден
брой/год
ишно

11 500 бр.
билети
/Отчита се на 2 г./

Приходи от посещения на
населението

хил. лв

30,255
/Отчита се на 2 г./

Стр. 28

Участници в културно исторически събитията

среден
брой/год
ишно

2120 бр.

Нарастване дела на населението
посетило културно мероприятие

Среден брой
годишно

9850 бр.

Стр. 28-29

Проведени мероприятия и
инициативи на общинско и
национално ниво

Брой
годишно

9 бр.

Реализирани проекти в областта
на читалищната дейност

брой

2 бр.

Стр. 29

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

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

№ 1 Повишаване на
институционалния капацитет на
администрацията

№ 2 Предоставяне на качествени
услуги на гражданите и бизнеса

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

Обучени лица

брой

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

/Отчита се на 2 г./

Стр. 30

Проведени събития за
популяризиране изпълнението
на проекти

брой

8 бр
Усвоени средства от оперативни
/Отчита се на 2 г./ програми, фондове

хил. лв

/Отчита се на 2 г./

Стр. 30

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. 30

брой

4 броя
Изразходвани средства
/Отчита се на 2 г./

хил. лв

Нови и подобрени
административни услуги

Проведени събития за
сътрудничество

Реализирани проекти и дейности брой

0 бр
/Отчита се на 2 г./

/Отчита се на 2 г./

Стр. 30
Стр.30
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ОТЧЕТ НА ПРОГРАМАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР за 2016 Г.
Мяр
ка
№

Финансираща
програма

Име на проекта /дейността

Стойност /лв/

Собствен
принос

Приложение № 2
Срок

Бенефициент,
отговорник

статус

планирано
изпълнение
лв
П Р И О Р И Т Е Т № 1 Развитие и повишаване конкурентоспособността на общинската икономика и създаване на добра бизнес среда
ЦЕЛ 1
Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор
Повишаване на конкурентоспособността на
М1
селскостопанската дейност
Поощряване на ученето през целия живот и
Частни
Зем.
2016
изпълнено
професионалното обучение в секторите на
инвестиции
производители
селското стопанство
община
2016
Отдаване под наем на общински земеделски земи
община
изпълнено
ПРСР

Субсидии по ПРСР на производители
М2

Укрепване на жизнеспособността на стопанствата
Отдаване под наем на общински мери и пасища за
паша на животните
Стимулиране развитието на пчеларството чрез
предоставяне
на слабо продуктивни земеделски
земи за създаване на пчелини
Предоставяне на информация за кандидатстване за
развитие на стопанствата

община

1 000 000,00

6 523 853,42

2015г

2016

зем.производ

изпълнено

община

изпълнено

община

изпълнено

Община, ПРСР

изпълнено

община
2016
Община,
ПРСР

2016

ЦЕЛ
2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана
на
знанието, иновациите и новите технологии.
Подкрепа и стимулиране на малкия и среден
М1 бизнес, повишаване на инвестиционната активност
в общината
Предоставяне на терени и сграден фонд на фирми,
община
2016
изпълнено
община
желаещи да създадат заетост
Поддържане на база данни за свободни общински
община
2016
изпълнено
община
терени
Създаване на бизнес справочник в уеб сайта на
община
2018-2020
община
общината
Подкрепа
на
бизнеса,
чрез
осигуряване
на
информация
за
възможностите
за
участие
с
община
2016
изпълнено
община
проекти по програми, финансирани от фондовете
на ЕС
Изграждане на умения за бизнес активност, чрез
М3
създаване на МИГ Полски Тръмбеш
2016Павликени и
Изпълнява
Създаване на Местна инициативна група
ПРСР
57 054,90
0,00
0,00
2018
П. Тръмбеш
се
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П Р И О Р И Т Е Т № 2
Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда
ЦЕЛ 1 Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността
М1 Насърчаване на заетостта в общината
Проект
Предоставяне на обучение за придобиване на
„Красива
2 000,00
2 000,00
компетентности и професионална квалификация

1 000,00

2016

община

изпълнено

2 226,00

2016

Община

изпълнено

2016

Община

изпълнено

изпълнено

България“

М2

М3

Участие в програми за заетост на безработни
лица
Интегриране на маргинализираните общности
Участие в програми за заетост на безработни
лица от етнически общности
Активно включване и социални услуги
Подкрепа за личностно развитие и социално
включване, чрез предоставяне на социални услуги
Независим живот в Община Полски Тръмбеш

ПРЧР

ПРЧР

община,
ЦОП, ЦСРИ,
ДСП
ПРЧР
ПРЧР

Проект "Приеми ме 2015 "

90 000,00

122983,27

20 000,00

20 000,00

573 104,00

458 205,00

288 259,00

2016

Община, ЦОП,
ЦСРИ, ДСП

499 900,00

263 674,00

0,00

2016

община

12 000,00

140 311,00

0,00

2016

община

ПРЧР
73 661,00
52 526,00
0,00
2016
община
Проект "Нови възможности за грижа"
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 ЕЕ в сгради общинска
М1
собственост
Основен ремонт на читалище "Отец Паисий-1905" в
НДЕФ,об349 632,82
300 843,94
45 126,59
2016г
Община
ПИ с идентификатор 57354.300.1039 по КККР, гр.
щина
Полски Тръмбеш, община П. Тръмбеш

Саниране на два жилищни блока по Национална
програма
за
енергийна
ефективност
на
многофамилните жилищни сгради

Нац.прогр
многофам.
жилищ.
сгради

500 000,00

580 392,02

0,00

Стимулиране внедряването на ЕЕ и ВЕИ от
предприятията и гражданите
Изнасяне на сайта на общината информация за
ПРСР,
възможности за кандидатстване на предприятията кредитна
и гражданите
линия
ЦЕЛ 2 Подобряване на физическата и жизнената среда в града и населените места в общината
М1
Обновяване и реконструкция на градската среда
„Паркинг с пътна връзка към ул. „Александър
Стамболийски“
и
пешеходна
връзка
към
ул.
община
0,00
81 946,03
81 946,03
„Черешово топче“ и улична връзка между ул.
„Средец“ и ул.
„Александър Стамболийски“ в
ПИ57354.300.189,ПИ57354.300.2561,
ПИ57354.300.2341
и

20162017

Изпълнява
се
Изпълнява
се
изпълнен

изпълнено

Община, обл.
управител

Изпълнява
се 20162017 г.

Община

2018 г.

М2

2016

община

изпълнен
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по КККР на гр. Полски Тръмбеш“
„Паркинг към Целодневна детска градина „Детски
свят“ в ПИ 57354.300.2656, ПИ 57354.300.2657 и ПИ
община
57354.300.2658 по КККР на гр. Полски Тръмбеш“
Създаване, рехабилитация на зони за отдих и
М2
детски игри
"Възстановяване на общински парк и изграждане
ПУДООС
на детска площадка"
Цел 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
Изграждане, реконструкция на обекти в сферата
М1 на здравеопазването, спорта, образованието и
културата, и прилежащите им пространства
ПИ57354.300.2562

39 165,46

39 165,46

2016

община

изпълнен

9996,00

0,00

0,00

2016

Кметство с.
Павел

Не е
одобрен

Ремонт на читалищна сграда „Мита Стойчева
1900”, с.Обединение, община Полски Тръмбеш

Проект
"Красива
България»

119 411,00

95 948,46

48 933,71

2016

община

изпълнен

Ремонтни
П.Тръмбеш

НП“оптимиза
ция на
учил.
Мрежа“

0,00

127 559,88

0,00

2016

община

изпълнен

0,00

0,00

2016

община

неодобрен

90 240,00

44 422,00

45 422,00

2016

община

изпълнено

работи

в

СУ

«Ц.Церковски»,

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура
Изграждане, възстановяване и рехабилитация
М1
общинската пътна мрежа и мостове
Подобряване на транспортния достъп
Полски
Тръмбеш,
община
Маглавит
Гюргево”

до
и

гр.

на

община
област

Ремонт на общинската пътна мрежа
М2

0,00

Реконструкция и изграждане на
мрежа
по
населените
места
пешеходните площи и площади

Програма за
Трансгранич
но
сътрудничес
тво INTERREG VA Румъния –
България.
Д.бюджет,
соб.средст.

3 090000,00

улична пътна
в
общината,

„Водоотвеждане и ремонт на пешеходен подлез, в
УПИ I, кв.100 по ПУП на гр.П.Тръмбеш и ПИ с
идентификатор № 57354.300.2292 по КККР на гр.
П.Тръмбеш”

община

45 800,00

44 466,00

44 466,00

2016

община

изпълнен

Ремонт на уличната мрежа, тротоари и площади в
населените места на общината

Държавен
бюджет,
община

30 000,00

146 857,00

146 857,00

2016

община

изпълнено

Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски
Тръмбеш

ПРСР

0,00

0,00

2016

община

Входиран
проекта

2 260706,38
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ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
Изграждане и
рехабилитация на водопроводната
М1
мрежа
Реконструкция на водопроводната мрежа в Община
ПРСР
Полски Тръмбеш
ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата
Разширяване
и
подобряване
състоянието
на
М1
зелените площи, паркове, обществени терени
"Обичам природата - и аз участвам" по НК "За
ПУДООС
чиста околна среда"
Изграждане на екозанималня в двора на детската
ПУДООС
градина"
Обичам природата - и аз участвам"

М2

Паркоустрояване и благоустрояване района на
Автогара, гр.Полски Тръмбеш
Изготвяне на селищни устройствени и кадастрални
планове и Общ устройствен план на общината
Изготвяне на Общ устройствен план на общината

0,00

0,00

2016

9 998,40

0,00

0,00

2016

4 999,70

0,00

0,00

2016

ПУДООС

4 991,60

0,00

0,00

2016

община

90 000,00

80 207,67

80 207,67

2016

100 200,00

80 160,00

20 040,00

Държавен
бюджет
община

3 692723,10

20162018
2016

13 650,00
19 500,00
19 500,00
Изготвяне на ПУП на град Полски Тръмбеш
Изготвяне на ПУП - План за регулация на с.
2016община
9 000,00
2017
Раданово
ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
Участие в изграждането на регионалното депо за
М1
ТБО в гр. Бяла
Участие
в
изграждането,
съфинансиране
на
ОПОС
2016
проекта
М2
Премахване на нерегламентираните сметища
Регулярно рекултивиране на нерегламентираните
община
40 000,00
45 000,00
45 000,00
2016
сметища и поддържане на общинското депо
ЦЕЛ 8 Опазване и възстановяване на водните площи, почвите и горските ресурси и биологичното разнообразие
Възстановяване на терени от свлачищни райони,
М1
укрепване на свлачища
Укрепване откоса в участък между ОТ 103 до ОТ
община
220 000,00
2017
108 по ул. "Под брега" /Зли дол/ по КРР на гр.
П. Тръмбеш
М2 Опазване на водните площи

Управление на риска и защита от наводнения в
трансграничните региони Калараш и Полски
Тръмбеш

Програма за
Трансгран.
сътрудничество
- INTERREG V-A
Румъния –
България

1 545000,00

2 070 707,57

41 414,15

20162019

община

Входиран
проекта

Кметство с.
Обединение
ДГ „Детски
свят“, гр. П.
Тръмбеш
Кметство с.
Раданово

Не е
одобрен

община

изпълнен

община
община

Не е
одобрен
Не е
одобрен

Изпълнява
се
изпълнен

община

Изпълнява
се

Регионално
сдружение

Изпълнява
се

ОП„Чистота”

изпълнено

община

2017-2020

Общината
партньор

Изпълнява
се
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П Р И О Р И Т Е Т № 4 Създаване на съвременна среда за развитие на образованието,
Приобщаване към европейските културни традиции.
ЦЕЛ 1 Подобряване на образователна и спортна среда в общината
Насърчаване ученето през целия живот: обучение,
М2 квалификация и преквалификация на безработни и
заети
Активни младежи в Община Полски Тръмбеш
М3

Спорт в
възраст

свободното

време

и

в

детско

-

ОПРЧР

220 546,00

младежките дейности и спорта.

50 813,00

0,00

20162017

община

юношеска

Училища,
Училища,
Организиране на спортни прояви, с цел
спортни
спортни
5 900,00
5900,00
5 900,00
2016
стимулиране на физическата активност на
клубове,
клубове,
населението
община
община
ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма
Създаване,
възстановяване
и
опазване
на
М1
културно - историческото и природно наследство

Разработване на програма за развитие на туризма в
община П. Тръмбеш

М2

Изпълнява
се

изпълнено

община

Община,
читалища

2018г

община

Община, музей

2018г

Читалища,
община,
кметства

изпълнено

Създаване и развитие на туристически продукти,
услуги и атракции
Изготвяне на туристически справочник за видовете
туризъм и туристически обекти в общината и леглова
база

Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи
М1
Провеждане на традиционни културни мероприятия
Съхраняване и популяризиране на традициите, обичаите,
фолклора, местните фестивали и празници

община

35 000,00

35 000,00

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
Повишаване на институционалния капацитет на
М1
администрацията
Повишаване капацитета на общинска администрация
община
за
подготовка
и
управление
на
проекти,
обслужване на гражданите
Провеждане
на
кампании
за
информация
и
Община
публичност, и представяне на резултатите от
изпълнението на различните програми и проекти

35 000,00

2016

2016

община

изпълнено

2016

община

изпълнено
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