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І. НЕОБХОДИМОСТ ОТ МЕЖДИННА ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Плановете за развитие на общините са най-важният стратегически
документ за устойчиво интегрирано местно развитие, служещ от една страна като
инструмент за решаване на приоритетни за общините проблеми и задачи и
същевременно осигуряващ «вход» към националните и европейски финансови
ресурси. С тези планове се определят средносрочните цели и приоритети за
развитие на общините, в съответствие с целите и стратегиите на плановите
документи от по-висок ранг, като се отчитат специфичните характеристики и
потенциала на съответните общини.
Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е
разработен през 2005 година, в съответствие с изискванията на Закона за
регионалното развитие, Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Закона за устройство на територията и стратегическите
документи на по-висок ранг, съществуващи към онзи момент, както и с
Методическите указания за разработване на общински планове за развитие,
МРРБ, 2004 г. Той е естествено продължение на Общинската стратегия за
развитие за периода 2000-2006 г.
Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е
стратегически документ от средносрочен характер, определящ целите и
приоритетите за развитието на Общината, както и финансовите ресурси за
неговата реализация за периода 2007-2013 г. Планът очертава стратегическата
рамка за устойчиво социално-икономическо и инфраструктурно развитие на
Общината и представлява инструмент за формиране на цялостна, дългосрочно
ориентирана политика за местно развитие в съответствие с националните,
регионалните и местните приоритети през съответния период, и е основно
средство да се поставят на планова основа местните инициативи и проекти за
социално-икономическото развитие на Общината.
Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е средство
за мобилизиране на усилията на общинското ръководство и всички
заинтересовани страни в Общината за постигане на целите на това развитие,
като по този начин превръща стратегическото планиране в основен действащ
инструмент за развитие на Община Полски Тръмбеш .
Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш за периода
2007- 2013 г. е приет от Общински съвет – Полски Тръмбеш с Решение № 337 /
Протокол № 26 от 31.03.2005 г., на заседание на ОбС – Полски Тръмбеш.
Общинският план за развитие е актуализиран за остатъка от периода
2008 – 2013 г. в съответствие с чл. 38 на Правилника за прилагане на Закона за
регионалното развитие и Методическите указания за актуализиране на
действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие, както и
действащите в областта на регионалното развитие регламенти на Европейския
съюз, за да се адаптира към промените и за да се засили неговата ефективност и
ефикасност като документ за провеждане на политиката за развитие на
Общината.
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Актуализираният план за развитие на Община Полски Тръмбеш
съответства на Националната стратегическа референтна рамка; на
Оперативните програми - Развитие на човешките ресурси, Регионално развитие,
Околна среда, Административен капацитет и Програмата за развитие на
селските райони; на Националната стратегия за регионално развитие; на
Регионалната стратегия за развитие на Северен централен район за планиране;
на Областната стратегия за развитие на област Велико Търново и на основните
секторни и местни стратегии и планове в областта на околната среда,
енергийната
ефективност,
възобновяемите
енергийни
източници,
и
др. Актуализираният план за развитие е в съответствие и с раздел:
Стратегически насоки за разработване целите и приоритетите на общинските
планове за развитие на област Велико Търново. Документът е валиден до края
на 2013 г. Актуализираният план е приет с Решение № 260 от 30.10.2008 г.
/Протокол №24/30.10.2008 г./ на заседание на ОбС гр. Полски Тръмбеш.
Съгласно Закона за регионалното развитие (чл. 30, 31) стратегическите
планове подлежат на наблюдeние и оценка с оглед постигане на ефективност и
ефикасност на планирането, програмирането, управлението и ресурсното
осигуряване на развитието. Чл. 33 на Закона за регионалното развитие
регламентира извършването на междинна оценка не по-късно от 4 години от
началото на периода на действие на стратегическите планове, в т.ч - и на
Общинския план за развитие.
Междинната оценка по своята същност представлява систематичен и
обективен преглед и преценка на дизайна на Плана за развитие на Община
Полски Тръмбеш
за периода 2007- 2013 г., както и на резултатите от
изпълнението им към средата на периода на тяхното действие. По-конкретно,
този тип оценка се стреми към установяване на степента на съответствие на
стратегическия документ с потребностите и нуждите от развитие на Общината,
реалистичността и постижимостта на поставените цели, ефективността и
ефикасността на използваните ресурси, реализацията и въздействието на плана
върху процеса на развитие за оценявания период.
Важно условие е междинната оценка да осигури надеждна и полезна за
управляващите информация, която да интегрира опита и поуките от
първоначалния етап от реализацията на Плана в цялостния процес на
стратегическо планиране и вземане на адекватни решения.
Необходимостта от междинна оценка на изпълнението на Плана за
развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2007- 2013 г., се налага още и
от обстоятелството, че след 2005 г., когато е бил разработен този план, както и
след започване на неговото изпълнение през 2007 година, и след неговата
актуализация през 2008 г. , са налице редица важни промени и на национално
ниво, и в рамките на ЕС.
От 1 януари 2007 г. България стана пълноправен член на Европейския
съюз (ЕС), което практически промени икономическите, политическите и
международните условия за развитие на българските райони. От същата дата
стартира прилагането на новата кохезионна политика на ЕС, която определи
нова рамка за развитие на регионите в Европейския съюз.
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През 2007 г. беше одобрена от Европейската комисия Националната
стратегическа референтна рамка 2007-2013 г., както и Оперативните програми за
България, съфинансирани от Европейските структурни фондове и Кохезионния
фонд за периода 2007-2013 г.
Новият контекст на Лисабонската стратегия, както и някои нови
стратегически документи на ЕС, като стратегията в областта на устойчивото
развитие и териториалния дневен ред, изискват нов прочит и отражение на
техните послания и целева рамка в документите за стратегическо планиране
както на регионално, така и на местно равнище, за да се гарантира приноса на
българските райони и общини за постигането на целите им.
Настъпилите промени във вътрешните и външните условия, в
нормативната, институционалната и политическата среда в контекста на
членството в ЕС, както и след приемането и актуализирането на документите за
стратегическо планиране на местното развитие, са значителни и определят
необходимостта от междинна оценка на тези документи, с оглед осигуряване на
адекватност и съответствие с новите условия през оставащия планов период до
края на 2013 г.. При осъществяване на междинната оценка трябва да се вземат
под внимание:
 Промените в националната законодателна рамка;
 Постигане на по-добро съответствие с ориентацията на инструментите от
кохезионната политика на ЕС;
 Отчитане на Националната стратегическа референтна рамка по отношение
на местното развитие;
 Общите условия за изпълнение на Общинския план за развитие и в
частност - промените в социално-икономическите условия в Общината;
 Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на
Общинския план за развитие въз основа на индикаторите за наблюдение;
 Предприетите от компетентните органи действия с цел осигуряване на
ефективност и ефикасност при изпълнението на общинския план за развитие
като:
- мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране,
обработване и анализ на данните;
- преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на
Общинския план за развитие , както и мерки за преодоляването им;
- мерки за осигуряване на информация и публичност при изпълнението на
Общинския план за развитие;
- мерки за постигане на необходимото съответствие на Общинския план за
развитие със секторните политики, планове и програми на територията на
Общината;
- мерки за прилагане на принципа на партньорство;
- резултати от извършените оценки на изпълнението на Общинския план за
развитие.
В тази връзка е необходимо да бъде направена експертна междинна
оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Полски Тръмбеш за
периода 2007-2013 г., като се отчетат настъпилите промени в резултат на новата
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европейска и национална политика в областта на местното развитие, на новата
политика на европейските структурни фондове, както и промените в социалноикономическия профил на общината.
Предназначението на междинната оценка се изразява в:
• Съдействие на общинското ръководство за по-доброто формулиране на
стратегическите интервенции и определянето на адекватни приоритети на
политиката за развитие;
• Подобряване качеството и ефективността на изпълнение на Плана;
• Подпомагане ефикасното разпределение и използване на средствата за
развитие;
• Осигуряване на отчетност, информация и публичност за постигнатите
резултати.
Междинната оценка за реализацията на Плана за развитие на Община
Полски Тръмбеш за периода 2007-2013 г. трябва да осигури обективна и
надеждна информация относно:
• първоначалните резултати от изпълнението на Общинския план за
развитие към средата на периода за неговото изпълнение;
• степента на постигане на поставените цели и ефективността на
изпълнението;
• ефикасността на използваните ресурси за реализацията на Плана;
• основните изводи, заключенията и препоръките за актуализация и/или
подобряване качеството на изпълнение на Плана за остатъка от периода на
неговото действие или за бъдещ период.
Междинната оценка, която е регламентирана с чл. 33, т. 1 от Закона за
регионалното развитие има четири основни компонента:
 оценка на първоначалните резултати от изпълнението;
 оценка на степента на постигане на съответните цели;
 оценка на използваните финансови ресурси;
 изводи и препоръки за актуализация на Общинския план за развитие.

ІІ. ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА
РАЗВИТИЕ С НОРМАТИВНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА
ЗА РЕГИОНАЛНО И МЕСТНО РАЗВИТИЕ
Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2007 – 2013
г., в актуализирания му вариант от 2008 г., е в съответствие с действащата
законова база, и по-точно – в съответствие със:
 Закона за регионалното развитие;
 Закона за устройството на територията;
 Закона за местното самоуправление и местната администрация;
 Закона за административно-териториалното устройство на Република
България;
 Закона за местните избори;
 Закона за общинската собственост;
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 Закона за общинските бюджети;
 Закона за местните данъци и такси.
Съгласно Закона за регионалното развитие, в Република България се
разработват Национален план за развитие, Национална стратегия за регионално
развитие, Регионални планове за развитие, Областни стратегии за развитие и
Общински планове за развитие. Подготвянето и осъществяването на Общинския
план за развитие е важен местен цикъл на публична политика, който е съчетан от
една страна с циклите на областната, регионалната и националната политика, а
от друга – със следващия програмен период на ЕС.
Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш за периода до
2013 г. е основният документ за стратегическо планиране на местното развитие
на територията на Общината. Използваният подход, методите, принципите и
формите на работа при разработването и приемането на Общинския план през
2005 г. и при неговата актуализация през 2008 г., гарантират в значителна
степен, че документът е в съответствие с действащите тогава нормативни
изисквания в областта на регионалното развитие, както и с определените
национални и регионални цели и приоритети на развитието в България и поконкретно - в Северен централен район за планиране (ниво NUTS 2) и
Великотърновска област (ниво NUTS 3). В допълнение на това, Планът е
съобразен със специфичните условия, ред и изисквания за прилагане на
нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното
устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър.
Планът е бил изготвен в условията на предстоящо присъединяване на
Република България към Европейския съюз, като той е бил напълно съобразен с
действащите тогава предприсъединителни инструменти.
След приемането на страната ни в Европейския съюз, Общинският план за
развитие се обвързва и с новата политика на сближаване на Европейския съюз,
новите регламенти на Европейската комисия за прилагане на структурните
фондове за периода 2007 – 2013 година и респективно - с новите програмни
документи на национално, регионално и местно ниво.
При актуализирането на Плана през 2008 г., основно внимание е отделено
на неговата стратегическа част. Основанията за това са, че именно в нея се
отразяват европейските регионални политики, и по-конкретно във:
 Визията за развитие на Общината, която определя виждането за
състоянието, в което е желателно да се достигне в определен бъдещ
момент;
 Главната и стратегическите цели, които определят основните насоки и
очакваните резултати;
 Приоритетите и мерките, които дефинират ключовите области, в които
Общината следва да се намеси за постигане на заложените цели;
 Индикативната финансова таблица, която съдържа набелязаните
дейности (проекти) за постигане на приоритетите.
Възможностите на Общината да кандидатства за финансиране по
определени схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ също са
наложили съответни частични актуализации на Плана.
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1. Съответствие с националното законодателство и подзаконовата
нормативна уредба в областта на регионалното развитие
1.1.Съответствие с целите, принципите и разпоредбите на Закона за
регионалното развитие
В действащия към момента на разработване на Плана Закон за
регионалното развитие (обн. ДВ, бр. 14 от 20 февруари 2004 г. и последващите
изменения и допълнения) и в подзаконовите нормативни актове, свързани с
неговото приложение, е предвидено:
а/ Общинският план за развитие да определя целите и приоритетите за
развитието на Общината, както и финансовите ресурси за неговата реализация;
б/ Планът да се разработва в съответствие с предвижданията на
Регионалния план и Областната стратегия за развитие;
в/ В съдържанието на плана да се включват като основни компоненти:
 анализ на икономическото и социалното развитие на Общината;
 приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на Общината;
 описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за
постигане целите на развитието на съседни общини;
 индикативна финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за
реализация на дейностите и проектите;
 реда и начина за осигуряване на информация и публичност на Плана.
В структурно и съдържателно отношение, Общинският план за развитие
на Община Полски Тръмбеш отговаря на изискванията, определени със Закона
за регионалното развитие. Направено е ясно разграничение между трите
компонента в Плана – социално-икономически анализ на ситуацията към
момента, SWOT анализ и стратегически насоки за развитие. Общинският план за
развитие съдържа анализ на икономическото и социалното развитие на
Oбщината, приоритети за развитие, специфични цели по всеки приоритет и
мерки за развитие на Oбщината, индикативна финансова таблица, обобщаваща
възможните ресурси за реализация на дейностите и проектите, както и описание
на реда и начина за осигуряване на информация и публичност на Плана.
Съгласно предвидената в закона процедура, Общинският план за развитие
e приет от Общинския съвет на Община Полски Тръмбеш по предложение на
кмета на Общината. Кметът е оторизираният орган на местно самоуправление,
който ръководи, организира и контролира разработването и реализацията на
плана.
В процеса на разработване и изпълнение на Плана за развитие на Община
Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. са спазени следните принципи:
 Партньорство;
 Публичност и прозрачност;
 Концентрация на ресурсите за постигане на целите на местното
развитие;
 Допълване на финансирането от национални публични източници при
съвместно финансиране с други източници;
 Междуведомствена координация на дейността на компетентните органи;
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 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и
действия на национално, регионално и областно ниво.
В разработването и актуализацията на Общинския план за развитие на
Община Полски Тръмбеш активно участва ръководството на Общината, експерти
от местната администрация, общински съветници, кметове на населени места и
кметски наместници, НПО, специалисти, граждани и външни консултанти.
Обсъждането и представянето на Плана за развитие на Община Полски
Тръмбеш 2007 – 2013 г. е осъществено от работни групи, определени със
заповед на Кмета. Работните групи са работили съвместно с привлечените за
съдействие и подпомагане екипи за разработка на предложения по конкретните
направления, групирани както следва:
І-ва група: Икономика и финанси;
ІІ-ра група: Култура, образование и здравеопазване;
ІІІ-та група: Инфраструктура;
ІV-та група: Екология, спорт и туризъм.
Общата координация на работата на работните групи е осъществена от
Обединена работна група, в чийто състав влизат ръководителите на работните
групи.
Екипите са се ръководили в своята работа от проведени наблюдения в
областите, за които са отговорни и анализа на наличната статистическа и
оперативна информация. Проучванията и гледните точки, отразени в
съответните доклади до Обединената работната група, представят състоянието
и перспективите в съответната област.
Докладите са разглеждани от Обединената работната група и на тяхна
база е разработен Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш.
Важно негово качество е, че той има характер на отворена система, т.е. може
периодично да се променя и изпълва с ново съдържание, с оглед актуалните
общи виждания за посоката на развитие на града и съставните села, както и
задълженията на местното самоуправление за подпомагане и реализиране на
целите на Плана. Стремежът е очертаване и градиране на основните проблеми в
определен момент, както и набелязване на пътища и мерки за решаването им.
Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш е насочен към:
 Равностойно третиране на икономическите, социалните и екологичните
аспекти на развитието; съчетаване целите на икономическото и социално
развитие с тези за опазване на околната среда;
 Откриване, съхраняване и стимулиране на всички положителни процеси
и тенденции, които благоприятстват устойчивото развитие;
 Oграничаване и преодоляване на отрицателните процеси и тенденции,
които оказват негативно въздействие върху устойчивостта и възможностите за
развитие;
 Съхраняване на историческото и културно наследство и традиции, и
тяхното използване като опора на движението към устойчивост и осигуряване на
приемственост в развитието;
 Активизиране на гражданското участие и партньорството при
изготвянето и изпълнението на Плана;
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 Равнопоставеност между хората от различните възрастови и социални
групи, и др.
В същото време би могло да бъдат отбелязани и някои несъвършенства
на Общинския план за развитие на Община Полски Тръмбеш:
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИ АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА
Част от данните, посочени в тази част, се нуждаят от актуализация, поради
настъпилите промени в последните години – брой и структура на населението по
различни показатели, заетост и безработица, структура на местната икономика,
разпределение на активните фирми по отрасли, промени в структурата на
земеделските култури, броя на отглежданите животни в общината, настъпили
промени в техническата инфраструктура, промени в материално техническата
база на учебните заведения, културните институти, лечебните и социалните
заведения, социалната сигурност, състоянието на жилищния фонд, промени в
кадастралната и плановата обезпеченост, и др.
SWOT АНАЛИЗ
Методически правилно и логически издържано са разработени SWOTанализи към четирите основни сектора – промишленост, човешки ресурси,
инфраструктура и устойчивост и опазване на околната среда, но е необходимо
да се прецизират и допълнят силните и слабите страни, възможностите и
заплахите,съобразно настъпилите най-нови промени във външната и вътрешната
среда.
СТРАТЕГИЧЕСКА ЧАСТ
Като отделно приложение към Плана за развитие на Община Полски
Тръмбеш 2007 – 2013 г. е обособена Индикативна финансова таблица за
действие, но липсва Програма за изпълнение на Общинския план за развитие,
която да конкретизира проектите за изпълнението на мерките и съответните
финансови ресурси, звената за изпълнение на проектите и дейностите за
информация и публичност, контрола и оценката на изпълнението на програмата.
Тя трябва да бъде годишна програма, която да бъде тясно обвързана с
общинския бюджет за съответната година.
При актуализацията на приоритетите е необходимо да бъдат взети под
внимание новите възможности, които предоставят оперативните програми,
включително и ОП “Трансгранично сътрудничество Румъния-България”/
доколкото Общината попада в обособен райони за целенасочена подкрепа от
държавата, и по-точно – в район за трансгранично сътрудничество и развитие/,
както и възможностите, които предоставя Дунавската стратегия за развитие на
страните от Долен Дунав. Принадлежността към такъв район би могла да осигури
възможност за допълнително финансиране за различни дейности в Общината,
коета трябва да се има предвид при финансиране на приоритетите и мерките от
Общинския план за развитие.
1.2. Съответствие с Методическите указания за разработване на общински
планове за развитие, разработени от Министерството на регионалното развитие
и благоустройството (2004 г.)
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Като цяло, при разработването на Общинския план за развитие са спазени
указанията на МРРБ. Както беше посочено, не е постигнато изискването за
разработване на годишни програми за реализация на Плана.
2. Съответствие с изискванията, залегнали в законодателството
на ЕС в областта на регионалната политика
Съответствието на Общинския план за развитие на Община Полски
Тръмбеш с изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на
регионалната политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ,
разработен и прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на
политиката за балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните
общности в ЕС, чрез намаляване на икономическите, социалните и
териториалните неравновесия и подобряване на жизнения стандарт. Освен
хармонизиране на целеполагането и приоритизирането в контекста на
регионалната политика на ЕС, съответствие е необходимо да се търси и по
отношение на методите за управление, наблюдение и оценка в процеса на
планиране на развитието и изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. като стратегически документ.
Технически би следвало да се използват и утвърдените в европейската
практика инструменти за определяне на физически и финансови индикатори за
отчитане на постигнатите резултати и въздействие от прилагането на мерките и
дейностите (проектите) в рамките на Общинския план. Формите за предоставяне
на информация и публичност относно приемането и изпълнението на Плана,
както и за работа с партньорите в областта на интегрираното устойчиво местно
развитие, също така биха могли да се използват ефективно.
В посочения по-горе смисъл,
съответствието на Общинския план за
развитие на Община Полски Тръмбеш с изискванията, залегнали в
законодателството на ЕС в областта на регионалната политика към момента на
неговото разработване е в следните конкретни насоки:
 Съответствие с Общия регламент за структурните фондове на ЕС –
Регламент (ЕС) № 1260/1999, Регламент (ЕС) № 1783/1999 за Европейския фонд
за регионално развитие (ЕФРД), Регламент (ЕС) № 1784/1999 за Европейския
социален фонд;
 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;
 Изискванията за осигуряване на информация и публичност на процесите
на планиране и програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в
областта на интегрираното регионално и местно развитие;
 Методологическите работни документи на Европейската комисия за
използване на индикатори и извършване на оценки;
 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на
местните собствени финансови ресурси за развитие, със средства от държавния
бюджет, фондовете на ЕС и други публични и частни донори;
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Съответствие с целите и приоритетите, както и с механизма за
прилагане на стратегически планови и програмни документи, залегнали в
Регламентите на ЕС;
Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е в
съответствие и със стратегическите насоки за сближаване на Общността за
периода 2007-2013 г., а именно:
- увеличаване на привлекателността на регионите и градовете, чрез
подобряване на достъпността и запазване потенциала на околната среда;
- насърчаване на предприемачеството, иновациите и разрастване
икономиката на знанието;
- създаване на повече и по-добри работни места чрез привличане на
повече хора към трудова заетост;
- отразяване на целите и приоритетите на ЕС, залегнали в Лисабонската
стратегия (2000 г.) и Стратегията от Гьотеборг (2001 г.) .
Общинският план за развитие в голяма степен интегрира приоритетите на
Стратегията на ЕС от Лисабон от 2000 г., основаващи се на стремежа за
икономически растеж чрез технологично обновление и иновации. В същото
време, през 2008 г. Лисабонската стратегия бе обновена и е необходимо
актуализираният Общински план за развитие да бъде съобразен с настъпилите
промени в този основен документ на ЕС.
Стратегията от Гьотеборг предвижда разширяването на мерките за
устойчиво развитие на национално, регионално и местно ниво чрез разработване
на стратегии за предотвратяване на негативни последствия от промяната на
климата, стратегии за развитие на устойчив транспорт, подобряване на
общественото здраве, рационално използване на природните ресурси.
Общинският план за развитие предвижда подобни мерки за периода до 2013 г.,
но те не са достатъчно обвързани с икономическите приоритети и мерки, както и
с изграждането на институционален и административен капацитет за управление
на интегрирани проекти в тази сфера.


3. Адекватно отразяване на целите и приоритетите за развитие,
определени
в
документите
за
стратегическо
планиране
на
регионалното развитие на регионално и национално ниво
Общинският план за развитие се разработва и прилага като част от общата
система за стратегическо планиране и програмиране на регионалното развитие,
установена по силата на законодателните разпоредби и в рамките на
националната политика за регионално развитие, която от своя страна е
хармонизирана с регионалната и кохезионната политика в ЕС. Чрез прилагането
на единен поход и стандарти на планиране и програмиране на развитието,
взаимната обвързаност на стратегиите и плановете на различните териториални
нива и използването на механизми за широко партньорство и координация между
органите и институциите, бизнеса и гражданското общество, както и на
инструменти за финансово подпомагане, се постига по-значим ефект и
ефикасност при реализация на целите на местното развитие. От тази гледна
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точка, Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш може да се
разглежда като интегрален елемент от националната система за стратегическо
планиране на регионалното и местното развитие в България, като адекватността
му по отношение на цялата система се оценява в следните направления:
3.1.Отразяване на стратегическите цели и приоритети на
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. (РМС
№ 294/21.04.2005 г.)
Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г.(НСРР), цели
постигане на динамично, устойчиво и балансирано развитие на отделните райони
за планиране и намаляване на регионалните различия. Тя съдейства за
осигуряване на равни възможности за икономическо развитие, достъп до
икономически ресурси, по-висок жизнен стандарт и благоприятни условия на
живот във всички райони за планиране, противодействие на специфичните
проблемни ситуации в изостаналите райони и като цяло - за доближаване до
стандартите на развитие в останалите региони на ЕС. Предвидени са следните
стратегически цели:
 Инвестиции във физически и човешки капитал;
 Развитие на вътрешния потенциал на регионално и местно ниво, с цел
намаляване на междурегионалните и вътрешнорегионални различия;
 Развитие на териториалното сътрудничество за постигане на териториална кохезия с ЕС;
 Повишаване на БВП на глава на населението;
 Нарастване на равнището на заетост, с цел постигане на целите от
Лисабон (65 % общо и 60 % заетост при жените);
 Достъп до широколентови комуникации на не по-малко от 30 % от
населението.
Съответствието на Плана за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 –
2013 г. на стратегическите цели и приоритети на Националната стратегия за
регионално развитие, се състои в в следното:
НСРР, Приоритет 1 „Повишаване на регионалната конкурентоспособност на основата на икономика на знанието”. Планът за развитие на Община
Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. отразява този приоритет, чрез целите и мерките,
включени в Приоритет 1: Постигане на устойчив икономически растеж чрез
повишаване трудовата заетост и образователно-квалификационното ниво на
населението, а именно:
Цел 1.1.: Развитие на селското и горско стопанство като суровинна база на
икономиката в региона и увеличаване на заетостта в населените места от
Общината.
Мерки:
 Изграждане на нови аграрно-производствени структури – развитие на
фамилното земеделие и животновъдство;
 Популяризиране и увеличаване на дейностите, свързани с
билкопроизводството в Общината;
 Подпомагане и поощряване изграждането на тържища, борси, пазари,
изкупвателни пунктове, складови бази и др.;
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 Възстановяване на традициите в областта на лозарството,
овощарството и зеленчукопроизводството;
 Насърчаване на рибовъдството, чрез подобряване състоянието на
водоемите.
Цел 1.2.: Стимулиране развитието на местната промишленост.
Мерки:
 Развитие на предприятията за преработка на земеделска, зеленчукова
и животновъдна продукция, с цел затваряне цикъла на производството;
 Запазване
на съществуващата база за производство на
селскостопанска техника.
Цел1. 3.: Развитие на нови форми за икономически растеж.
Мерки:
 Създаване на нови и развитие на съществуващите общински
предприятия в областта на услугите;
 Развитие на малките и средни предприятия /МСП/;
 Привличане на субсидии от местни фирми за решаване на общи за
цялата Община проблеми, чрез развитие на формите на публично-частно
партньорство;
 Подготвителни дейности за създаването на технологични паркове
(разработка на предпроектни проучвания, техническа дукументация, инженерни
планове и т.н.);
 Създаване и/или разширяване на центрове за технологичен трансфер,
технологични инкубатори, технологични платформи, технологични паркове.
Цел 1.4.: Развитие на туризма.
Мерки:
 Повишаване туристическа привлекателност на Общината, чрез
възстановяване на местни спортни и туристически обекти;
 Подобряване на техническата инфраструктура, обслужваща местните
спортни и туристически обекти;
 Създаване на туристически информационни центрове;
 Разработване на регионални стратегии за развитие на туризма,
маркетингови и рекламни стратегии и програми, туристически пакети;
 Подготовка и разпространение на информационни и рекламни
материали за региона и неговите туристически продукти, участие в регионални,
национални и международни туристически панаири;
 Организиране на фестивали, събития на открито, спортни състезания,
фолклорни прояви, представяне на местни/национални традиции.
Цел 1.5: Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и подобряване
на социалния статус на населението.
Мерки:
 Повишаване на образователно–квалификационното равнище на
населението;
 Въвеждане на нови специалности в действащите средни училища;
 Организиране на курсове за преквалификация на училищните
преподаватели;

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие
на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г.

15

 Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии и
средства в училищата;
 Подобряване качеството на грижите в специализираните институции за
деца и възрастни;
 Повишаване трудовата заетост на малцинствените групи в Общината
чрез реализиране на проекти за приобщаване;
 Съвместни дейности между представителите на малцинствените групи
в училищата на Общината;
 Създаване
на
младежки
клубове
на
представителите
на
малцинствените групи в училищата на Общината;
 Организиране на събития, свързани със съхранението на религията,
езика, традициите, занаятите и културното наследство на малцинствените групи;
Цел 1.6: Развитие на младежките дейности.
Мерки:
 Откриване на младежки информационен център;
 Участие на младежи от Общината в семинари, обучителни визити,
тренинги в България и чужбина;
 Създаване на транснационални партньорства;
 Участие в доброволчески инициативи.
При отчитане съответствието на Общинския план за развитие спрямо този
приоритет, трябва да се отчете, че не са предвидени достатъчно мерки за:
- маркетинг и реклама на местната икономика;
- развитие на бизнес-мрежите;
- удачно би било да се предвидят допълнителни мерки за подобряване на
достъпа до он-лайн услуги, предоставяни от Общината, както и за развиване на
умения
от
местното
население,
свързани
с
информационните
и
комуникационните технологии.
НСРР, Приоритет 2: „Развитие и модернизация на инфраструктурата,
създаваща условия за растеж и заетост”. Планът за развитие на Община
Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. отразява този приоритет, чрез целите и мерките,
включени в Приоритет 3: Развитие на техническата и социална инфраструктура,
отговаряща на съвременните европейски стандарти, а именно:
Цел 3.1.: Усъвършенстване на транспортната инфраструктура.
Мерки:
 Доизграждане и рехабилитация на общинската пътна мрежа;
 Рехабилитация на пътната мрежа от І и ІІІ клас на територията на
Общината, осигуряваща достъп до международни транспортни коридори за
осъществяване на трансгранично сътрудничество;
 Възстановяване и поддържане на уличната пътна мрежа в населените
места от Общината;
Цел 3.2.: Развитие на комуникационната инфраструктура.
Мерки:
 Подобряване на качеството на телефонните услуги чрез преминаване
към цифрови АТЦ;
 Създаване на обществени сървърни паркове за съхранение на
обществени информационни системи и данни;
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 Повишаване на достъпа и развитие на информационните и
комуникационни технологии при обслужване на населението;
Цел 3.3.: Развитие на В и К – инфраструктура.
Мерки:
 Осигуряване на достатъчни количества питейна вода за всички населени
места, в това число и чрез използване на местни водоизточници;
 Строителство/реконструкция/модернизация на пречиствателни станции
за отпадни води;
 Строителство, реконструкция и рехабилитация на канализационни
системи и съоръжения;
 Реконструкция и обновяване на амортизираната разпределителна
мрежа с цел намаляване на загубите на питейна вода;
 Поетапно изграждане на система за отвеждане и очистване на
отпадъчните води от селищата в Общината, чрез изграждане на мрежи и
съоръжения за пречистване на отпадните води;
Цел 3.4.: Развитие на енергийната система и внедряване на
енергоспестяващи технологии .
Мерки:
 Възстановяване и модернизация на уличното осветление;
 Внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии, в това число:
- Въвеждане на енергоспестяващи мерки и сертифициране на сгради над
1000 кв.м полезна площ, общинска собственост /съгласно закона за енергийната
ефективност/;
- Ежегодно актуализиране на Програмата за енергийна ефективност,
съгласно чл. 36 ал. 2 от Закона за енергийната ефективност;
 Насърчаване развитието и използването на технологии за производство
и потребление на енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и
алтернативни енергийни източници;
 Насърчаване развитието и използването на технологии за производство
и потребление на биогорива и други възобновяеми горива в транспорта.
Цел 3.5.: Оптимизиране и ефективно използване на социалната
инфраструктура.
Мерки:
 Опазване, съхранение и подобряване на материалната база в сферата
на здравеопазването, образованието и културата;
 Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради с местно
историческо, културно, социално и религиозно значение;
 Оборудване и адаптиране на работни места за хора с увреждания.
За изпълнението на Специфична цел 3 от този приоритет на НССР Повишаване на достъпа и изграждане на регионална и местна бизнес
инфраструктура, в Общинския план за развитие би трябвало да бъдат допълнени
мерките за предоставянето на регионални и местни бизнес услуги, допринасящи
за развитието на предприемачеството и местния бизнес и/или създаването на
нови работни места.
НСРР, Приоритет 3: „Подобряване на привлекателността и качеството
на живот в регионите” Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 –
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2013 г. отразява този приоритет, чрез целите и мерките, включени изцяло в
Приоритет 2: Опазване и възстановяване на околната среда с цел подобряване
на привлекателността и качеството на живота в населените места от Общината,
както и косвено – чрез целите и мерките в приоритети 1 и 3. Конкретни,
съответстващи на НСРР - Приоритет 3, цели и мерки в Общинския план, са:
Цел 3.6.: Благоустрояване на селища.
Мерки:
 Изграждане и поддържане на обществени терени;
 Изготвяне на селищни устройствени планове или планове за обновяване
на населените места;
 Осигуряване на достъп за трудно подвижни лица до обществени сгради;
 Изграждане на нови и поддържане на съществуващите детски и спортни
площадки.
Цел 2.1.: Въвеждане на екологосъобразно управление на отпадъците
/ТБО, строителни, производствени и опасни отпадъци/.
Мерки:
 Повишаване на ефективността на системата за управление на
отпадъците;
 Изграждане на инсталации за оползотворяване на отделните газови
емисии (метан) от депата за битови отпадъци;
 Изграждане на център за рециклиране на отпадъци;
 Поетапно ликвидиране съществуващите сметища и участие в
изграждането на регионално депо за ТБО;
 Въвеждане на нови технологии за управление на отпадъците.
Цел 2.2.: Съхраняване на биологичното разнообразие в съответствие с
природната биогеографска характеристика на района и подобряване състоянието
на флората и фауната.
Мерки:
 Развитие и поддържане на системата за озеленяване;
 Закупуване на подходящо оборудване - оборудване за сеч и извозна
техника;
 Опазване, развитие и рационално използване на горските ресурси;
 Почистване на площите, пострадали от горски пожари, ветровали или
насекоми;
 Презалесяване на пострадалите гори, чрез използване на местни
дървесни видове;
 Опазване и устойчиво целесъобразно ползване на лечебните растения;
 Опазване на редките породи и растителни видове;
 Съвместна работа с обществеността по проблемите на биологичното
разнообразие.
Цел 2.3.: Опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания и
създаване условия за възстановяването им, за подобряване качеството на
околната среда.
Мерки:
 Въвеждане на система за постоянен контрол на въздуха, водите и
почвите - екоинспектори;
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 Провеждане на образователни кампании сред населението за
повишаване на екологичната култура относно опазване на въздуха, водите и
почвите от замърсявания;
 Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени;
 Подобряване на състоянието на атмосферния въздух чрез поетапна
газификация на селищата от общината;
 Почистване и поддържане на р.Янтра;
Цел 2.4. Рационално използване на ресурсите от минерални термални
води за лечение и рехабилитация.
Мерки:
 Възстановяване и развитие на минералната баня в с.Обединение;
 Възстановяване на лятна къпалня с минерална вода в гр.Полски
Тръмбеш.
За постигане на по-пълно съответствие с този приоритет на НСРР е удачно
Общинският план да бъде допълнен и с още мерки и дейности, свързани с:
- разработване на отворени системи за обучение, регулиращи
професионалната подготовка според нуждите на регионалния пазар на труда,
съвместно със социално-икономическите партньори;
- повишаване участието в образованието и обучението през целия живот,
вкл. чрез дейности за постигане на значителен спад в преждевременното
напускане на училище;
- интегриране на цялата териториална общност към пазара на труда,
борбата с безработицата, като особено внимание се обърне на най-рисковите
групи от населението;
- подобряване на здравните услуги, допринасящи за развитието на
регионите.
НСРР, Приоритет 4 : „Интегрирано градско развитие и подобряване на
градската среда”. Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш
отразява този приоритет, като предвижда цели и мерки за:
Цел 3.6.: Благоустрояване на селища
Мерки:
 Изграждане и поддържане на обществени терени;
 Изготвяне на селищни устройствени планове или планове за обновяване
на населените места;
 Осигуряване на достъп за трудно подвижни лица до обществени сгради;
 Изграждане на нови и поддържане на съществуващите детски и спортни
площадки.
В Общинския план за развитие би следвало да се разширят мерките за:
- насърчаване на екологично чист градски и междуградски обществен
транспорт;
- разширяване и подобряване състоянието на зелените площи, паркове и
градини;
- поддържане на чистотата в населените места.
НСРР, Приоритет 5: „Развитие на сътрудничество с европейски
региони”. В условията на новата икономическа, политическа и социална среда
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този приоритет би следвало да бъде по-широко отразен в Общинския план за
развитие, като се добавят допълнителни мерки за:
- Работа в мрежа, което би имало значителен реален принос за
популяризиране на общинската икономика;
- Привличане на потенциални инвеститори;
- Използване на възможностите, които предлагат Програмите за
териториално сътрудничество на ЕС (А-програми, Б-програми и С-програма);
- Възползване от новите възможности, които предоставят Оперативна
програма “Трансгранично сътрудничество Румъния-България”, акционните
програми на Общността и финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство.
НСРР, Приоритет 6 : „Укрепване на институционалния капацитет на
регионално и местно ниво за подобряване процеса на управление”. Планът
за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. отразява този приоритет,
чрез мерките, включени в Приоритет 4: Укрепване административния капацитет
на Общината, а именно:
 Изграждане на мрежа за извършване на административни услуги по
електронен път в кметствата и кметските наместничества към административния
център;
 Създаване и обучение на специализирано звено за ефективно
усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС;
 Създаване на партньорства между населените места в общината и
други градове от Европа, Азия и Америка;
 Участие в общи проекти с други общини и региони от други европейски
държави.
3.2. Съответствие със стратегическата рамка на Регионалния план за
развитие.
Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш е в
съответствие с визията, стратегическите цели, приоритетите и мерките за
развитие на Северен централен район, отразени в Регионалния план за развитие
на Северен централен район за планиране ( 2007 – 2013 г.).
3.3.Съответствие с Областната стратегия за развитие на
Великотърновска област за периода 2005-2015 г.
При разработването на Общинския план за развитие на Община Полски
Тръмбеш е постигнато съответствие с приоритетите на областно ниво в
Стратегията за развитие на област Велико Търново 2005-2015 г., насочени към
превръщането на областта в европейски регион, с водеща роля на
индустриален, транспортно-логистичен, туристически, културен и образователен
център, привлекателна за инвеститори, население и туристи, постигаща
устойчиво и балансирано развитие на територията и осигуряваща сигурност,
чиста и хармонична околна среда и добър жизнен стандарт.
3.4.Съответствие на Общинския план за развитие с други национални и
регионални стратегически документи.
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Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е
съобразен и със следните национални и регионални стратегически документи:
- Националната стратегическа референтна рамка за периода 2007 –
2013 г., която описва стратегията на България в подкрепа на действия в следните
тематични области за повишаване на конкурентоспособността: човешки ресурси,
инфраструктура, управление и ефективна държавна администрация и услуги и
териториално сближаване, техните взаимовръзки и ролята на Структурните
фондове и Кохезионния фонд в рамките на тази стратегия. Националната
стратегия е съобразена със Стратегическите насоки на Общността на
Европейския съюз и допринася за постигане на техните цели.
- Националният план за развитие на България за периода 2007-2013г.,
който разглежда социално-икономическото развитие на страната и
идентифицира конкретни проблеми. Планът характеризира земеделието и
селските райони в България с „ниска степен на специализация и ниска
производителност на земеделските стопанства”, а базисната инфраструктура се
разглежда като съществен фактор на развитието на местната и националната
икономика и на качеството на живот.
- Стратегически насоки за сближаване на Общността за периода
2007-2013 г. – определени са три основни насоки за развитие, а именно:
 увеличаване на привлекателността на регионите и градовете чрез
подобряване на достъпността и запазване потенциала на околната среда;
 насърчаване на предприемачеството, иновациите и разрастване
икономиката на знанието;
 създаване на повече и по-добри работни места, чрез привличане на
повече хора към трудова заетост, и др.
3.5.Съответствие на Общинския план за развитие с правната рамка на
териториалното и местно самоуправление. Планът за развитие на Община
Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е в съответствие с:
 Конституцията на РБългария;
 Европейската Харта за местно самоуправление;
 Законите, свързани с териториалното и местно самоуправление в
страната, а именно:
 Закон за регионалното развитие;
 Закон за устройството на територията;
 Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 Закон за административно-териториалното устройство на Република
България;
 Закон за местните избори;
 Закон за общинската собственост;
 Закон за общинските бюджети;
 Закон за местните данъци и такси, и др.

4. Изводи и препоръки
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4.1. Изводи:
 Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е
съобразен с изискванията на националното и европейското законодателство в
областта на регионалното развитие, както и с целите и приоритетите за
развитие, дефинирани в стратегическите планови документи на регионално,
национално и европейско ниво.
 Разписан е индикативен финансов план като приложение към
Общинския план за развитие, но няма разработени годишни програми за
изпълнение му с конкретни дейности (проекти) и конкретни източници за
финансиране и срокове, които да са обвързани с бюджета на Общината за
съответната година.
 Формулираните мерки към някои цели са недостатъчни и не водят до
изпълнението на съответната цел по най-бързия и ефективен начин.
 В Плана за развитие на Общината не са предвидени достатъчно мерки
за маркетинг и реклама на местната икономика, с оглед привличане на
чуждестранни инвестиции.
4.2. Препоръки:
 SWOT анализът трябва да бъде допълнен с нови възможности, предвид
промяната във външните и вътрешните условия.
 Приоритетите, специфичните цели и мерките да бъдат актуализирани с
оглед на направените констатации от оценката на изпълнението им до този
момент.
 Да бъде изготвена конкретизирана Програма за реализация на
Общинския план за развитие, съдържаща реално изпълними с възможност за
финансиране дейности (проекти). Тя трябва да бъде внимателно съобразена с
операциите по Оперативните програми за България през периода 2007-2013 г.,
съфинансирани от фондовете на ЕС.
 Да бъде заложен по-прецизен и по-пълен набор от индикатори за оценка
на изпълнението към всеки един приоритет на Общинския план за развитие,
които да способстват за обективната оценка на цялостното му изпълнение.
 Препоръчително е в Общината да има постоянно действаща работна
група, която да наблюдава изпълнението на Плана по заложените индикатори,
своевременно да реагира на настъпилите промени и да предлага нови решения,
с цел своевременно и максимално усвояване на възможните ресурси за
реализация на Общинския план за развитие през периода до 2013 г.,
включително по линия на помощта от фондовете на ЕС.
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ІІІ. ИНДИКАТОРИ ЗА ОЦЕНКА
Индикаторите са много важен компонент от инструментариума на всяка
оценка, независимо от това дали се касае за план, стратегия, проект и т. н. Те
трябва да бъдат формулирани по такъв начин, че да бъдат лесно, ясно и точно
„разпознаваеми”, да дават най-точна и комплексна натурална или стойностна
характеристика на явлението, за което се отнасят. Индикаторите не бива да
бъдат абстрактни понятия, а да имат конкретен количествен израз – брой,
тонове, метри, декари, лева и т.н. Само отговарящите на тези изисквания
индикатори биха създали благоприятни предпоставки за формиране на
обективни и в същото време - богато информативни оценки за състоянието,
структурата и динамиката на оценяваните обекти и явления.
В логическата рамка (Приложение 1 на Плана за развитие на община
Полски Тръмбеш за периода 2007-2013 г.) през наблюдавания период (2008-2010
г.) са заложени следните индикатори, които е предвидено да се използват за
оценка на изпълнението на всяка конкретна цел и мярка /вж. Табл. № 1/:
За всеки от приоритетите и дейностите в Плана, за оценка на изпълнението
са дадени конкретни индикатори за наблюдение и оценка. По принцип
индикаторите за наблюдение и оценка са агрегирана информация от данните за
реализация на конкретни цели ии мерки от Общинския план за развитие от една
страна и от друга - за сравнение могат да бъдат заложени прогнозни значения.
Наличието на индикаторите позволява да се изгради ефективна система за
набюдение и оценка изпълнението на Плана.
Не е изключено при по-нататъшни изменения в Общинския план за
развитие да възникне необходимост от промяна на някои индикатори и
допълнителното включване на други. Полезно би било да се включи и група от
общи ключови индикатори за оценка на Плана, като ръст на БВП на човек от
населението; прираст и темп на безработицата; увеличение на средната работна
заплата на заетите по икономически сектори; темп на нарастване на
производителността на труда и др.
Индикаторът е нещо повече от число или чисто статистическа величина.
Индикаторът произвежда количествена информация, за да подпомогне
заинтересованите лица да комуникират, преговарят или решават.
Индикаторът измерва факти или явления. Той може да се построи
специално за дадена оценка, но също така може да бъде част от мониторингова
система или на системата за събиране на статистически данни. Един индикатор
може да има различни стойности, в зависимост от количествената променлива,
която измерва.
Всички статистически данни или друга количествена информация не са
автоматично индикатори. При оценката на ефектите от общинските планове за
индикатор се счита инфоормация, която отговорните за реализацията на плана
считат за отговаряща и необходима за техните решения или комуникации.
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Таблица № 1
Индикатори за оценка изпълнението на Плана за развитие на Община Полски Тръмбеш, 2007-2013 г.
1. Постигане на устойчив икономически
растеж чрез повишаване трудовата
заетост и образователноквалификационното ниво на населението.
2. Опазване и възстановяване на
околната среда с цел подобряване на
привлекателността и качеството на живот
Приоритети
в населените места от Общината.
3. Обновяване и доизграждане на
техническата и социална инфраструктура,
отговаряща на съвременните европейски
стандарти.
4. Повишаване административния
капацитет на Общината.
Цели и мерки
Индикатори
Цел 1.1.: Развитие на селското и горско стопанство като суровинна база на икономиката в региона и увеличаване на заетостта в
населените места от Общината
1. Изграждане на нови аграрно-производствени структури– развитие на фамилното земеделие Брой изградени нови структури;
и животновъдство.
2. Популяризиране и увеличаване на дейностите, свързани с билкопроизводството в
Брой нови дейности;
Общината- осъществено за 2007 г.
Брой участници в дейностите;
3. Подпомагане и поощряване изграждането на тържища, борси, пазари, изкупвателни
Брой изградени тържища, борси и пазари;
пунктове, складови бази и др.
Брой изградени изкупвателни пунктове;
4. Възстановяване на традициите в областта на лозарството, овощарството и
Брой извършени дейности;
зеленчукопроизводството
Брой ангажирани в дейностите;
5. Насърчаване на рибовъдството чрез подобряване състоянието на водоемите.
Брой подобрени водоеми;
Цел 1.2.: Стимулиране развитието на местната промишленост
1. Развитие на предприятията за преработка на земеделска, зеленчукова и животновъдна
продукция.

Брой разкрити нови работни места;
Брой създадени нови предприятия;
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2. Запазване на съществуващата база за производство на селскостопанската техника.
Цел 1.3.: Развитие на нови форми за икономически растеж
1. Създаване на нови и развитие на съществуващите общински предприятия в областта на
услугите.
2. Развитие на малките и средни предприятия /МСП/.
3. Привличане на субсидии от местни фирми за решаване на общи за цялата Община
проблеми чрез развитие на формите на публично-частно партньорство.
Цел 1.4.: Развитие на туризма
1. Повишаване туристическата привлекателност на Общината чрез възстановяване на местни
спортни и туристически обекти
2. Подобряване на техническата инфраструктура, обслужваща местните спортни и
туристически обекти.

Брой създадени нови общински
предприятия;
Брой развити общински предприятия;
Брой въведени нови услуги;
Брой създадени нови МСП;
Брой разкрити нови работни места;
Брой реализирани проекти под формата
на публично-частно партньорство;
Брой възстановени обекти;
Брой посетители;

Брой подобрени спортни и туристически
обекти;
Брой посетители;
3. Създаване на туристически информационни центрове;
Брой създадени центрове;
Брой предлагани услуги;
Брой посетители;
4. Разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, маркетингови и рекламни
Брой разработени стратегии;
стратегии и програми, туристически пакети.
Брой заложени цели;
5. Подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за региона и
Брой подготвени материали;
неговите туристически продукти, участие в регионални, национални и международни
Брой участия в панаири;
туристически панаири
Брой посетители;
6. Организиране на фестивали, събития на открито, спортни състезания, фолклорни прояви,
Брой организирани събития;
представяне на местни/национални традиции.
Брой участници в събитията;
Цел 1.5.: Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и подобряване на социалния статус на населението
1. Повишаване на образователно–квалификационното равнище на населението.
Брой организирани курсове за
квалификация и преквалификация;
Брой обучени хора;
2. Въвеждане на нови специалности в действащите средни училища
Брой въведени нови специалности;
Брой училища с въведени нови
специалности;
3. Организиране на курсове за преквалификация на училищните преподаватели;
Брой организирани курсове;
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4. Въвеждане на модерни информационни и комуникационни технологии и средства в
училищата
5. Подобряване качеството на грижите в специализираните институции за деца и възрастни.
6. Повишаване трудовата заетост на малцинствените групи в Общината, чрез реализиране на
проекти за приобщаване.
7. Съвместни дейности между представителите на малцинствените групи в Общината и
съседните общини.
8. Създаване на младежки клубове на представителите на малцинствените групи в училищата
на Oбщината.
9. Организиране на събития, свързани със съхранението на религията, езика, традициите,
занаятите и културното наследство на малцинствените групи
Цел 1.6.: Развитие на младежките дейности
1. Откриване на младежки информационен център

Брой участници;
Брой въведени технологии;
Качество на технологиите;
Брой нововъведения;
Качество на предлаганите грижи;
Брой реализирани проекти;
Брой участници;
Брой проведени дейности;
Брой създадени партньорства;
Брой участници в събитията;
Брой създадени клубове;
Брой членове в клубовете;
Брой проведени събития;
Брой участници в събитията;
Брой участници от малцинствените групи

Брой проведени дейности;
Брой посещения;
2. Участие на младежи от Oбщината в семинари, обучителни визити, тренинги в България и в
Брой извършени инициативи;
чужбина
Брой създадени партньорства;
3. Създаване на транснационални партньорства
Брой създадени партньорства;
4. Участие в доброволчески инициативи
Брой участия;
Брой участници;
Цел 2.1.: Въвеждане на екологосъобразно управление на отпадъците /ТБО, строителни, производствени и опасни отпадъци
1. Повишаване на ефективността на системата за управление на отпадъците
Брой извършени подобрения;
Качество на модернизацията;
2. Изграждане на инсталации за оползотворяване на отделяните газови емисии (метан) от
Брой изградени инсталации;
депата за битови отпадъци
3. Изграждане на център за рециклиране на отпадъци
Количество рециклирани отпадъци;
Качество на извършваните от центъра
дейности;
4. Поетапно ликвидиране съществуващите сметища и участие в изграждането на регионално
Брой ликвидирани сметища;
депо за ТБО
5. Въвеждане на нови технологии за управление на отпадъците
Брой въведени нови технологии;
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Цел 2.2.: Съхраняване на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на района и
подобряване състоянието на флората и фауната
1. Развитие и поддържане на системата за озеленяване;
Качество на системата за озеленяване;
2. Закупуване на подходящо оборудване-оборудване за сеч и извозна техника;
Брой закупена техника;
Качество на новото оборудване;
Качество на резултатите;
3. Опазване, развитие и рационално използване на горските ресурси
Качество на използваните ресурси;
4. Почистване на площите, пострадали от горски пожари, ветровали или насекоми;
Брой почистени площи;
Качество на почистените площи;
5. Презалесяване на пострадалите гори, чрез използване на местни дървесни видове;
Брой презалесени гори;
6. Опазване и устойчиво, целесъобразно ползване на лечебните растения;
7. Опазване на редките породи и растителни видове;
8. Съвместна работа с обществеността по проблемите на биологичното разнообразие.

Брой защитени лечебни растения;
Брой защитени редки видове;
Брой организирани инициативи;
Брой участници;
Цел 2.3.: Опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания и създаване условия за възстановяването им за подобряване
качеството на околната среда
1. Въвеждане на система за постоянен контрол на въздуха, водите и почвите - екоинспектори;
Качество на резултатите от въвеждането
на системата;
2. Провеждане на образователни кампании сред населението за повишаване на екологичната
Брой проведени кампании;
култура относно опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания;
Брой участници в кампаниите;
3. Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други нарушени терени;
Брой запазени опасни терени;
4. Подобряване на състоянието на атмосферния въздух чрез поетапно газификация на
Брой газифицирани селища;
селищата от общината;
5. Почистване и поддържане на р.Янтра
Брой извършени почиствания;
Честота на почистванията;
Качество на почистванията;
Цел 2.4.: Рационално използване на ресурсите от минерални термални води за лечение и рехабилитация
1. Възстановяване и развитие на минералната баня в с. Обединение
Брой предлагани услуги
Брой организирани инициативи
2. Възстановяване на лятна къпалня с минерална вода в гр.Полски Тръмбеш
Брой реализиран проекти;
Брой осъществени междурегионални
транснационални партньорства;
Цел 3.1.: Усъвършенстване на транспортната инфраструктура
1. Доизграждане и рехабилитация на общинската пътна мрежа
Дължина на пътната мрежа;
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2. Рехабилитация на пътната мрежа от І и ІІІ клас на територията на Общината, осигуряваща
достъп до международни транспортни коридори за осъществяване на трансгранично
сътрудничество
3. Възстановяване и поддържане на уличната пътна мрежа в населените места от Общината
Цел 3.2.: Развитие на комуникационната инфраструктура
1. Подобряване на качеството на телефонните услуги чрез преминаване към цифрови АТЦ
2. Създаване на обществени сървърни паркове за съхранение на обществени информационни
системи и данни
3. Повишаване на достъпа и развитие на информационните и комуникационни технологии при
обслужване на населението
Цел 3.3.: Развитие на В и К – инфраструктура
1. Осигуряване на достатъчни количества питейна вода за всички населени места, в това число
и чрез използване на местни водоизточници
2. Строителство на пречиствателна станция за отпадни води;
3. Строителство, реконструкция и рехабилитация на канализационни системи и съоръжения
4. Реконструкция и обновяване на амортизираната разпределителна мрежа, с цел намаляване
на загубите на питейна вода.
5. Поетапно изграждане на система за отвеждане и очистване на отпадъчните води от
селищата в Общината, чрез изграждане на мрежи и съоръжения за пречистване на отпадните
води;

Качество на услугата;
Дължина на рехабилитираната пътна
мрежа;
Качество на извършената дейност;
Дължина на рехабилитираната пътна
мрежа;
Качество на извършената дейност;
Брой въведени цифрови телефонни
номера;
Брой създадени паркове;
Брой развити технологии;
Брой нововъведения;
Брой извършени подобрения;
Брой изградени станции;
Брой построени системи;
Брой реконструирани системи и
съоръжения;
Брой реконструирани съоръжения;
Брой изградени мрежи и съоръжения;

Цел 3.4.: Развитие на енергийната система и внедряване на енергоспестяващи технологии
1. Възстановяване и модернизация на уличното осветление
Дължина на възстановената мрежа;
2. Внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии, в това число:
Брой обекти и брой внедрени мерки
-Въвеждане на енергоспестяващи мерки и сертифициране на сгради над 1000 кв.м полезна
площ, общинска собственост /съгласно Закона за енергийната ефективност/
-Ежегодно актуализиране на Програмата за енергийна ефективност, съгласно чл. 36 ал. 2 от
Закона за енергийната ефективност
3. Насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление на
-
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енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни
източници
4. Насърчаване развитието и използването на технологии за производство и потребление на
биогорива и други възобновяеми горива в транспорта
Цел 3.5.: Оптимизиране и ефективно използване на социалната инфраструктура
1. Опазване и подобряване на материалната база в сферата на здравеопазването,
образованието и културата

2. Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради с местно историческо, културно, социално
и религиозно значение
3. Оборудване и адаптиране на работни места за хора с увреждания
Цел 3.6.: Благоустрояване на селища
1. Изграждане и поддържане на обществени терени

2. Изготвяне на селищни устройствени планове или планове за обновяване на населените
места;
3. Осигуряване на достъп за трудно подвижни лица до обществени лица

4. Изграждане на нови и поддържане на съществуващите детски и спортни площадки
Приоритет 4: Укрепване на административния капацитет на Общината
1. Изграждане на мрежа за извършване на административни услуги по електронен път в
кметствата и кметските наместничества към административния център.

Брой подобрени здравни заведения;
Брой подобрени образователни
институции;
Брой подобрени културни институции;
Брой посетители в горепосочените
заведения;
Брой ремонтирани сгради
Брой оборудвани места;
Брой изградени терени;
Брой поддържани терени;
Качество на изградените и поддържани
терени;
Брой изготвени планове;
Брой сгради с въведени специални
съоръжения;
Качество на нововъведенията;
Брой на хората, използващи
съоръженията;
Брой изградени нови съоръжения;
Брой поддържани съоръжения;
Брой извършени електронни услуги;
Качество на извършените услуги;
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2. Създаване и обучение на специализирано звено за ефективно усвояване на средства от
Структурните фондове на ЕС
3. Създаване на партньорства между населените места в Общината и други градове от Европа,
Азия и Америка
4. Участие в общи проекти с други общини и региони от други европейски държави

Брой обучени служители;
Брой обучения
Поне 5 партньорства
Брой реализирани проекти;
Качество на резултатите от проектите;

От методическа, теоретична и практическа гледна точка е важно при
определяне на системата от индикатори да се съблюдават редица критерии:
1. Измежду големия брой възможни индикатори е необходимо да се
определи малък, но достатъчен брой от тях, като се гарантира, че те са
целесъобразни и управляеми по отношение на мониторинга и оценката на Плана;
2. Индикаторите следва да се отнасят до постиженията, резултатите и/или
въздействието;
3. Индикаторите трябва да бъдат показатели, които са лесни за оценка,
прогнозиране и мониторинг в течение на времето и които могат да бъдат
приложени за оценка на конкретни различни мерки и дейности;
4.Те трябва още да отговарят на следните критерии: целесъобразност,
квантифицираност, надеждност и наличност, т.е. да са показатели, които касаят
конкретните цели и мерки, да могат да бъдат измервани количествено и
стойностно, да предоставят възможност да бъдат лесно формулирани и
агрегирани, както и да има възможност да бъдат набавени от надеждни
източници (финансово-икономическите служби на общините, статистическите
органи и др.).
Изхождайки от предходните послания относно изискванията към
индикаторите за оценка на Плана, може да се направят следните изводи и
препоръки:
1. Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш за периода 2007-2013 г.
включва раздел, в който за всяка цел и мярка по приоритети са посочени по един,
два, три , понякога и повече индикатори за оценка. Заедно с това, в таблицата се
съдържа още информация за евентуалното въздействие на изпълнението на
всяка мярка върху Общината, източниците за финансиране и времевия план.
2. Преобладаващата част от оценъчните индикатори отговарят на
препоръчваните от МРРБ изисквания, правилно са определени и дават
възможност за оценка на изпълнението на Общинския план. В отделни случаи
обаче те не отговарят на условията на индикатори за продукти, резултати и
въздействия.
3. В системата от индикатори за оценка в Общинския план също така
липсват базови значения, което затруднява измерването на динамиката на
изпълнение на Общинския план въз основа на регламентираните в него
индикатори.
4. Не е осъществяван текущ мониторинг от общината, като по тази причина
липсва информация и отчетност. Поради това, при анализ на оценката на
индикаторите, по наша преценка и въз основа на допълнително изискани данни,
за целите на настоящата оценка се реферират заложените в Общинския план
индикатори към изпълняваните проекти/мерки/цели/приоритети.
5. Полезно би било при актуализацията на Общинския план за развитие да
се включат допълнително група от общи ключови индикатори за оценка на плана,
като: ръст на регионалния БВП на човек от населението; прираст и темп на
заетостта и безработицата; увеличение на средната работна заплата на заетите
по икономически сектори; темп на нарастване на производителността на труда и
др.
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6. С цел подобряване на възможностите за управление, мониторинг и
оценка на изпълнението на Общинския план за развитие, в духа на изискванията
и ограниченията, коментирани в по-горе, считаме, че са необходими следните
конкретни корекции по отношение на индикаторите за оценка:
6.1. В цел 1.1., мярка 4, записаните индикатори да се заместят със
следните два индикатора: площи лозя/овощни градини/зеленчукови градини;
новосъздадени площи лозя/овощни градини/зеленчукови градини;
6.2. В цел 1.3., мярка 3, да се добави нов индикатор ”размер на субсидиите”;
6.3. В цел 1.5., мярка 2, да се добави нов индикатор „брой ученици в новите
специалности”;
6.4. В цел 1.5., мярка 4, да отпадне индикаторът „качество на технологиите”;
6.5. В цел 1.5., мярка 5, вместо „качество на предлаганите грижи”, да се
запише нов индикатор „изразходвани средства за подобряване качеството на
услугите в специализираните институции за деца и възрастни”;
6.6. В цел 1.6., мярка 2, да се добави нов индикатор ”брой участвали
младежи”;
6.7. В цел 2.1., мярка 1, вместо „качество на модернизацията”, да се запише
нов индикатор „изразходвани средства за подобренията”;
6.8. В Цел 2.1., мярка 2 , да отпадне;
6.9. В цел 2.1., мярка 3, да отпадне „качество на извършваните от центъра
дейности”;
6.10. В цел 2.1., мярка 4, да се добави „рекултивирани площи”;
6.11. В цел 2.2., мярка 1, да отпадне записания индикатор и вместо него да
се запишат нови два: „изразходвани средства” и „ заети лица в дейността по
озеленяване”;
6.12. В цел 2.2., мярка 2, да отпаднат втори и трети индикатори и вместо тях
да се запише нов: „изразходвани средства”;
6.13. В цел 2.2., мярка 3, вместо записания индикатор да се запишат три
нови: „площ на залесените нови гори”, „площ на обработените гори” и
„изразходвани средства”;
6.14. В цел 2.2., мярка 4, вместо „брой почистени площи” да се запише „
площ на почистените площи”; вместо „качество на почистените площи” да се
запише „изразходвани средства за почистване на площите”;
6.15. В цел 2.2., мярка 5, вместо „брой презалесени гори”, да се запише
„площи на презалесени гори”;
6.16. В цел 2.3., мярка 1, да отпадне индикаторът „качество на резултатите
от въвеждането на системата” и да се запишат нови индикатори: „изразходвани
средства завъвеждане на системата” и „брой екоинспектори”;
6.17. В цел 2.3., мярка 3, да отпадне записания индикатор, като се замени с
два нови: „възстановени площи на ерозирали, свлачищни, заблатени и други
нарушени терени» и «изразходвани средства за възстановяване на ерозирали,
свлачищни, заблатени и други нарушени терени»;
6.18. В цел 2.3., мярка 5, да отпаднат втория и третия индикатори, като на
тяхно място се запишат нови два: «изразходвани средства за почистване и
поддържане на р. Янтра» и «брой участници в почистванията на р. Янтра«;
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6.19. В цел 2.4., мярка 1, да се добави още един индикатор «изразходвани
средства за възстановяване и развитие на минералната баня в с. Обединение»;
6.20. В цел 2.4., мярка 2, да се добави още един индикатор «изразходвани
средства за възстановяване на лятна къпалня с минерална вода в гр.Полски
Тръмбеш »;
6.21. В цел 3.1., мярка 1, да отпадне индикаторът «качество на услугата”,
като на негово място се запише нов индикатор: „изразходвани средства за
доизграждане и рехабилитация на общинската пътна мрежа”;
6.22. В цел 3.1., мярка 2, да
отпадне
индикаторът
«качество
на
извършената дейност”, като на негово място се запише нов индикатор:
„изразходвани средства за рехабилитация на пътната мрежа”;
6.23. В цел 3.1., мярка 3, да отпадне индикаторът «качество на
извършената дейност”, като на негово място се запише нов индикатор:
„изразходвани средства за възстановяване и поддържане на уличната пътна
мрежа”;
6.24. В цел 3.3., мярка 1, да се добавят още два индикатора:”осигурено
допълнително количество питейна вода” и „изразходвани средства за
осигуряване на питейна вода”;
6.25. В цел 3.3., мярка 2 посоченият индикатор да се замени с нов:
„изразходвани средства за строителство на пречиствателна станция за отпадни
води”;
6.26. В цел 3.3., мярка 3, вместо записаните индикатори да се поставят нови
три: „дължина на
изградената канализационна мрежа” „дължина на
реконструираната канализационна мрежа” и „изразходвани средства за
изграждане и реконструкция на канализационната мрежа”;
6.27. В цел 3.3., мярка 4, да се добави нов индикатор:”изразходвани
средства за реконструкция и обновяване на разпределителната за питейна вода”;
6.28. В цел 3.3., мярка 5, да се добави нов индикатор: ”изразходвани
средства за изграждане на система за отвеждане и очистване на отпадъчните
води”;
6.29. В цел 3.4., мярка 1, да се добави нов индикатор:”изразходвани
средства за възстановяване и модернизация на уличното осветление”;
6.30. В цел 3.4., мярка 2, да се добави нов индикатор:”изразходвани
средства за внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии”;
6.31. В цел 3.4., мярка 3, да се запише нов индикатор:”използвани средства
за
насърчаване на технологии за производство и потребление на енергия,
произведена от възобновяеми енергийни източници и алтернативни енергийни
източници”;
6.32. В цел 3.4., мярка 4, да се запише нов индикатор:”използвани средства
за насърчаване на технологии за производство и потребление на биогорива и
други възобновяеми горива в транспорта”;
6.33. В цел 3.5., мярка 1, индикаторите да се коригират:”брой и
изразходвани средства за подобряване на здравните заведения”; :”брой и
изразходвани средства за подобряване на образователните институции”; „брой и
изразходвани средства за подобряване на културните институции”;
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6.34. В цел 3.5., мярка 2, да се добави нов индикатор: „изразходвани
средства за реконструкция и/или ремонт на обществени сгради с местно
историческо, културно, социално и религиозно значение”;
6.35. Мерки 1 и 2 на цел 3.5. до голяма степен се припокриват, поради което
настъпва смесване при отчитането на съответните дейности; необходима е
корекция на двете мерки или обединяването им в една обща мярка;
6.36. В цел 3.6., мярка 1, да отпадне индикаторът „качество на изградените
и поддържани терени” и да се добави нов индикатор”изразходвани средства за
изграждане и поддържане на терени”;
6.37. В цел 3.6., мярка 4, да се добави нов индикатор „изразходвани
средства за изграждане и поддържане на детски и спортни площадки”;
6.38. В приоритет 4, мярка 1, да отпадне индикаторът „качество на
извършените услуги” и да се запише нов индикатор „брой обслужени граждани”;
6.39. В приоритет 4, мярка 3, записаният индикатор да се замени с нов
индикатор: ”брой осъществени партньорства”;
6.40. В приоритет 4, мярка 4 да отпадне индикаторът „качество на
резултатите от проектите;”.

ІV. ОЦЕНКА НА ПЪРВОНАЧАЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Базата данни, с които се разполага, дава известни възможности за
извършване на диагностичен и най-вече - за ретроспективен анализ на степента
на изпълнение на заложените в Общинския план за развитие приоритети, цели,
проекти( дейности). Използва се преди всичко сравнителният метод, за да се
изчислят съответни абсолютни прирасти и темпове, както и относителни
величини, показващи степента на изпълнение на задачите в оставащата част за
периода 2011-2013 г. Прави се опит да се открият пропуските в изпълнението на
заложените в Плана цели, изоставането в сроковете, недостига на финансови
средства, причините, поради което не са преодолени срещаните трудности.
Акцентът в настоящата оценка на изпълнението на целите, поставени от
Общинския план за развитие 2007-2013 г., касаеща периода 2008-2010 г., се
поставя преди всичко върху открояване на по-значимите постигнати резултати и
на неизпълнените дейности.
Евентуално допуснатите пропуски по отношение на конкретно извършени
дейности, не намерили място в настоящата оценка, се дължат най-вече на
недостатъчната база данни, с които се разполага от страна на оценяващия екип.
Освен това, някои от дейностите поради техния комплициран характер, трудно
могат да бъдат отнесени към конкретна цел и мярка, а това води до тяхното
пропускане или до многократно отчитане.
В табличен вид (таблица 2), по-долу представяме обобщена информация
относно изпълнението на заложените в Общинския план за развитие цели и
мерки по години за изследвания период (2008-2010 г.), като се
дава
количествена характеристика (а там, където това е невъзможно – качествена
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характеристика) на комплекса от индикатори, формулирани в логическата рамка
(Приложение 1) на Плана за развитие на община Полски Тръмбеш за периода
2007-2013 г. (Вж. Таблица 2):
Оценката на степента на изпълнението на задачите, заложени в
Общинския план за развитие, въз основа на агрегираната информация от
таблица 2 е следната:
Приоритет 1. Постигане на устойчив икономически растеж чрез
повишаване трудовата заетост и образователно-квалификационното ниво
на населението.
Цел 1.1.: Развитие на селското и горско стопанство като
суровинна база на икономиката в региона и увеличаване на заетостта в
населените места от Общината.
Постигнати резултати:

С цел изграждане на нови аграрно-производствени структури за
развитие на фамилното земеделие и животновъдство, политиката на Общината
правилно е била насочена към отдаване под наем на земеделски земи от
общинския поземлен фонд;

За популяризиране и увеличаване на дейностите, свързани с
билкопроизводството в Общината от “Бизнес – център” Полски Тръмбеш е
проведен курс “Билкарство”, като са обучени 15 човека;

Изгражда се зърнобаза в с. Петко Каравелово с капацитет над 116
000 тона зърно на терен от 50 дка. През 2009 г. са изградени два силоза от нея.
Поддържа се и се развива Общинският пазар.

За насърчаване на рибовъдството през наблюдавания период са
отдавани под наем повечето язовири на територията на Общината и ежегодно са
правени по две проверки относно поддържането и състоянието на язовирите;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:
 В отчетите не е посочен броят на създадените нови аграрнопроизводствени структури за развитие на
фамилното земеделие и
животновъдство, тъй като в Общината не постъпва такава информация.
 За 2010 г. не е отчетена дейност по цел 1.1., мярка 3;
 Не са предприети мерки за изпълнението на цел.1.1., мярка 4
„Възстановяване на традициите в областта на лозарството, овощарството и
зеленчукопроизвото»;
Цел 1.2.: Стимулиране развитието на местната промишленост
Постигнати резултати:

Запазена
е
съществуващата
база
за
производство
на
селскостопанската техника - “Първи май”, дъщерно АД на “Сиконко – Холдинг”
гр.София, което е с усвоени над 70 вида изделия;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Не е отчетено изпълнение по цел 1.2., мярка 1 „Развитие на
предприятията за преработка на земеделска, зеленчукова и животновъдна
продукция»;
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Таблица 2
Осъществени дейности за периода 2008-2010 г. по приоритети, дейности, цели и мерки при изпълнение на Плана за развитие на
община Полски Тръмбеш, 2007-2013 г.

Приоритети

Цели и мерки

1. Постигане на устойчив икономически растеж чрез повишаване трудовата заетост и образователноквалификационното ниво на населението.
2. Опазване и възстановяване на околната среда с цел подобряване на привлекателността и качеството на
живот в населените места от Общината.
3. Обновяване и доизграждане на техническата и социална инфраструктура, отговаряща на съвременните
европейски стандарти.
4. Повишаване административния капацитет на Общината.
Индикатори

2008 г.

Измерители
2009 г.

2010 г.

Цел 1.1.: Развитие на селското и горско стопанство като суровинна база на икономиката в региона и увеличаване на
заетостта в населените места от Общината
1. Изграждане на нови
аграрно-производствени
структури – развитие на
фамилното земеделие и
животновъдство.

Брой изградени
нови структури;

Отдадени под
наем
земеделски земи от
НОПФ (чл.19 от ЗСПЗЗ)
и от ОПФ общо 2720.86
дка. ниви и 13365,45 дка
пасища, мери.

2. Популяризиране и
увеличаване на
дейностите, свързани с
билкопроизводството в
Общината – осъществено
за 2007 г.

Брой нови дейности;
Брой участници в
дейностите;

“Бизнес – център” Полски
Тръмбеш проведе курс
“Билкарство” с 15 човека .

3. Подпомагане и
поощряване

Брой изградени тържища,
борси и пазари;

Започва изграждането
на зърнобаза в с. Петко

Отдадени под наем
земеделски земи от
НОПФ (чл.19 от ЗСПЗЗ) и
от ОПФ общо 3629.910
дка. ниви и 11091.901 дка
пасища, мери.

Отдадени под наем
земеделски земи от
НОПФ (чл.19 от ЗСПЗЗ) и
от ОПФ общо 3177,650
дка. ниви, 19193,970 дка
пасища и мери, както и
4,152 дка за пчелни
семейства

-

-

Продължава да развива
дейността си фирма

-
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изграждането на
тържища, борси, пазари,
изкупвателни пунктове,
складови бази и др.

Брой изградени
изкупвателни пунктове;

4. Възстановяване на
традициите в областта на
лозарството,
овощарството и
зеленчукопроизводството

Брой извършени
дейности;
Брой ангажирани в
дейностите;

5. Насърчаване на
рибовъдството чрез
подобряване състоянието
на водоемите.

Брой подобрени водоеми;
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Каравелово с капацитет
над 116 000 тона зърно
на терен от 50 дка.

«Общински пазари»;
изградени са 2 силоза в
зърнобазата в с. Петко
Каравелово.

-

-

-

През 2008 г. са отдадени
под наем 8 язовира, от
общо 12. Повечето се
използват за риболов и
рибовъдство.

През 2009 г. са отдадени
под наем 11 язовира, от
общо 12.
Извършени са 2 проверки
на язовири отдадени под
наем, относно тяхното
състояние.

През 2010 г. са отдадени
под наем 10 язовира, от
общо 12. Извършени са 2
проверки на язовири
отдадени под наем,
относно тяхното
състояние.

Цел 1.2.: Стимулиране развитието на местната промишленост
1. Развитие на
предприятията за
преработка на земеделска, зеленчукова и
животновъдна продукция.
2. Запазване на
съществуващата база за
производство на
селскостопанската
техника.

Брой разкрити нови работни места;
Брой създадени нови
предприятия;

-

-

Представител е “Първи
май”, дъщерно АД на
“Сиконко –
Холдинг”гр.София.
Дружеството е с усвоени
над 70 вида изделия.

-

Представител е “Първи
май”, дъщерно АД на
“Сиконко – Холдинг”
София. Дружеството е с
усвоени над 70 вида
изделия.

-

Представител е “Първи
май”, дъщерно АД на
“Сиконко – Холдинг” София. Дружеството е с
усвоени над 70 вида
изделия.
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Цел 1.3.: Развитие на нови форми за икономически растеж
1. Създаване на нови и
развитие на
съществуващите
общински предприятия в
областта на услугите.

Брой създадени нови
общински предприятия;
Брой развити общински
предприятия;
Брой въведени нови услуги;

Създадено е Общинско
предприятие “Поддръжка
и ремонт на общинско
имущество” за: аварийни
и текущи ремонти; озеленяване; поддръжка и ремонт на уличното осветление; поддръжка на
мрежата за радиоразпространяване, вътрешни
телефонни и други служебни мрежи; поддържане знаковото стопанство,
хоризонталната маркировка и др. Разкрити са
14 нови работни места.

Продължава да се
развива общинското
предприятие “Поддръжка
и ремонт на общинско
имущество”
.

2. Развитие на малките и
средни предприятия
/МСП/.

Брой създадени нови
МСП;

Категоризирани са над 20
търговски обекта: питейни заведения – 11 бр.,
ресторанти – 2, кафесладкарници – 1, къща за
гости – 1, бирария - 1,
самостоятелни стаи-1, за
продажба на тютюневи
изделия – 3.
В “Бизнес – център” П.
Тръмбеш по програма
ФАР е проведено обучение на 30 човека по
“Предприемачество и
малък бизнес”.

Категоризирани са 6
търговски обекта: питейни
заведения – 4 бр.,
самостоятелни стаи - 2
бр.

Брой разкрити нови
работни места;

Продължава да работи
общинското предприятие
“Поддръжка и ремонт на
общинско имущество”

-
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3. Привличане на
субсидии от местни
фирми за решаване на
общи за цялата Община
проблеми чрез развитие
на формите на публичночастно партньорство.

Брой реализирани
проекти
под формата на ПЧП;
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Приключен е 1 проект
„Полски Тръмбеш и
Лехлиу-Гара
партньорство за местно
трансгранично
икономическо развитие”.
Създадени са партньорства между бизнеса в
общините Полски
Тръмбеш и община
Лехлиу – Гара.

Спечелен е 1 проект
"Придобиване на умения
и постигане на
обществена активност на
територията на община П.
Тръмбеш за създаване на
местна инициативна група", за 147300 лв. за създаване на местни инициативни групи.за разработване на стратегии за
местно развитие и организиране на обучителни
курсове за граждани и
бизнесмени

Прекратен е договорът с
МЗХ по проект
"Придобиване на умения
и постигане на
обществена активност на
територията на община
Полски Тръмбеш за
създаване на местна
инициативна група", по
Програма за развитие на
селските райони, ос 4.
Лидер.

Три обекта на стойност
86942.00 лв.

Цел 1.4.: Развитие на туризма
1. Повишаване туристическата привлекателност
на Общината чрез възстановяване на местни
спортни и туристически
обекти

Брой възстановени
обекти;
Брой посетители;

Четири обекта на
стойност 663586 лв.

Четири обекта на
стойност 663586 лв.

2. Подобряване на
техническата инфраструктура, обслужваща местните спортни и туристически обекти.

Брой подобрени спортни
и туристически обекти;
Брой посетители;

Два обекта на стойност
201502.62 лв.

Един обект на стойност
197091,57 лв.

3. Създаване на
туристически
информационни

Брой създадени
центрове;
Брой предлагани услуги;

Създаден един
туристически
информационен център

-

Функционира създадения
през 2008 г. туристически
информационен център

-
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центрове;

Брой посетители;

4. Разработване на
регионални стратегии за
развитие на туризма,
маркетингови и рекламни
стратегии и програми,
туристически пакети.

Брой разработени
стратегии;
Брой заложени цели;

5. Подготовка и разпространение на информационни и рекламни материали за региона и неговите
туристически продукти,
участие в регионални,
национални и международни туритически
панаири

Брой подготвени материали;
Брой участия в панаири;
Брой посетители;

-

6. Организиране на
фестивали, събития на
открито, спортни състезания, фолклорни прояви,
представяне на местни и
национални традиции.

Брой организирани
събития;
Брой участници в
събитията;

Проведени шест културни Проведени 8 културни
събития
събития

Разработена Програма за
развитие на туризма

Разработени са 4
туристически маршрута
-

-

-

Проведени 7 културни
събития

Цел 1.5.: Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и подобряване на социалния статус на населението
1. Повишаване на
образователно–
квалификационното
равнище на населението.

Брой организирани курсове за квалификация
и преквалификация;
Брой обучени хора;

2. Въвеждане на нови
специалности в действа-

Брой въведени нови специалности;

Проведени са тринадесет Две обучения
курса
Обучени 30 души
Обучени са 224 души.

-

-

Шест програми по
временна заетост
Обхванати 73 души

-
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щите средни училища

Брой училища с въведени
нови специалности;

3. Организиране на
курсове за преквалификация на училищните
преподаватели;

Брой организирани
курсове;
Брой участници;

4. Въвеждане на модерни
информационни и комуникационни технологии и
средства в училищата

Брой въведени технолологии;
Качество на
технологиите;

Доставено е обзавеждане
за 28750 лв.; технически
средства за видеонаблюдение за 5000 лв.;
климатици, телевизор и
DVD player за6860 лв.

5. Подобряване
качеството на грижите в
специализираните
институции за деца и
възрастни.

Брой нововъведения;
Качество на предлаганите
грижи;

6. Повишаване трудовата
заетост на малцинствените групи в Общината чрез
реализиране на проекти
за приобщаване.

Брой реализирани
проекти;
Брой участници;

7. Съвместни дейности
между представителите
на малцинствените групи
в Общината и съседните

Брой проведени
дейности;
Брой създадени партньорства;

-

-

-

-

Ремонт за 2499,44 лв. на
Детски дом с.
Страхилово; Създаден
Център за обществена
подкрепа на стойност
196 507.00 лв.

Четири нововъведения на
стойност 297087,46 лв.

Три проекта на стойност
229758,29 лв.
Подобрява се качеството
на услугите в Дом за деца
– Страхилово, Центъра за
социална рехабилитация
и интеграция за пълнолетни лица и в Центъра
за обществена подкрепа

Еден проект по
Програмата «От социални
помощи към заетост»;
Участвали в проекта: 125
души.

Еден проект по Програмата «От социални помощи
към заетост»; Участвали
в проекта: 58 души.

Част от безработните,
които се наемат по
програмата за временна
заетост, са от
малцинствени групи.

-

-

-

-
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Брой участници в
събитията;

8. Създаване на
младежки клубове на
представителите на
малцинствените групи в
училищата на Oбщината

Брой създадени
клубове;
Брой членове в
клубовете;

9. Организиране на
събития, свързани със
съхранението на религията, езика, традициите,
занаятите и културното
наследство на малцинствените групи

Брой проведени събития;
Брой участници в
събитията;
Брой участвали
малцинствени групи
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-

Приключен е проект
”Билингвизма като
предимство” към
ЦОИДУЕМ на стойност
24510 лв.

-

Един проект на стойност
60000 лв.
Приета Стратегия за
интеграция на
малцинствените
общности за периода
2009-2013г.

-

Проект „Иновативни
педагогически подходи в
условията на
билингвизъм и
мултикултурна среда в
Община П. Тръмбеш” за
60000.00 лв.

Цел 1.6. Развитие на младежките дейности
1. Откриване на
младежки информационен център

Брой проведени
дейности;
Брой посещения;

2. Участие на младежи от
Oбщината в семинари,
обучителни визити,
тренинги в България и
чужбина

Брой извършени
инициативи;
Брой създадени партньорства;

3. Създаване на
транснационални
партньорства

Брой създадени партньорства;

4. Участие в
доброволчески

Брой участия;
Брой участници;

Три инициативи
Създадени три
партньорства

-

-

Един проект: : "Да
направим училището
привлекателно за
младите хора".
Създадено 1
партньорство по
програмата „Младежта в
действие” на ЕС
-

Два семинара

-

-
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инициативи
Цел 2.1.: Въвеждане на екологосъобразно управление на отпадъците /ТБО, строителни, производствени и опасни отпадъци/
1. Повишаване на
ефективността на
системата за управление
на отпадъците

Брой извършени
подобрения;
Качество на
модернизацията;

Две подобрения

Приета е нова Наредба за
опазване на околната
среда и управление на
отпадъците

Депонирани 8268 т. отпадъци, от които 6739 т.
битови. За събиране,
извозване и обезвреждане на отпадъците и поддържане чистотата на населените места са изразходвани 362111,00 лв.

2. Изграждане на
инсталации за
оползотворяване на
отделните газови емисии
(метан) от депата за
битови отпадъци

Брой изградени
инсталации;

-

-

-

3. Изграждане на център
за рециклиране на
отпадъци

Количество рециклирани
отпадъци;
Качество на извършените
от центъра дейности;

-

-

-

4. Поетапно ликвидиране
съществуващите
сметища и участие в
изграждането на
регионално депо за ТБО

Брой ликвидирани
сметища;

Шест броя

Стартирала е процедура
по проектиране на
Регионално депо за
битови отпадъци

Изготвена е Актуализирана програма за
управление на
отпадъците за периода
2010-2014 г.
Изготвен е идеен проект
за закриване на депото.

5. Въвеждане на нови
Брой въведени нови
технологии за управление технологии;

-

-

-
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на отпадъците
Цел 2.2.: Съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на
района и подобряване състоянието на флората и фауната
1. Развитие и поддържане Качество на системата
на системата за
за озеленяване;
озеленяване.

2. Закупуване на
подходящо оборудванеоборудване за сеч и
извозна техника

Брой закупепена техника;
Качество на новото
оборудване;
Качество на резултатите;

3. Опазване, развитие и
рационално използване
на горските ресурси

Качество на използваните
ресурси;

4. Почистване на
площите, пострадали от
горски пожари, ветровали
или насекоми;

Брой почистени площи;
Качество на почистените
площи;

5. Презалесяване на
пострадалите гори, чрез
използване на местни
дървесни видове;

Брой презалесени гори;

6. Опазване и устойчиво,
целесъобразно ползване

Брой защитени лечебни
растения;

Приета е Наредба;
системата се поддържа
от специализирано
предприятие.

Реализирани 5 проекта на
стойност 47698,92 лв.

Системата за
озеленяване се поддържа
от Специализираното
общинско предприятие и
от кметствата.
Изразходвани са
6525,00лв.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изготвен е проект за залесяване на
неземеделски земи по
Програма за развитие на
селските райони 2007 –
2013 г.
-
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на лечебните растения
7. Опазване на редките
породи и растителни
видове

Брой защитени редки
видове;

8. Съвместна работа с
обществеността по
проблемите на биологичното разнообразие

Брой организирани
инициативи;
Брой участници;

Няма защитени редки Част от територията на
породи
и
растителни общината попада в
видове
НАТУРА 2000 - ДВ бр. 21
от 09.03.2007 г.
-

-

-

-

Цел 2.3.: Опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания и създаване условия за възстановяването им за
подобряване качеството на околната среда
1. Въвеждане на система Качество на резултатите
за постоянен контрол на
от въвеждането на
въздуха, водите и почвите системата;
- екоинспектори
2. Провеждане на
образователни кампании
сред населението за
повишаване на
екологичната култура
относно опазване на въздуха, водите и почвите от
замърсявания

Брой проведени
кампании;
Брой участници в
кампаниите;

3. Борба с ерозирали,
свлачищни, заблатени и
други нарушени терени

Брой запазени опасни
терени;

4. Подобряване на
състоянието на
атмосферния въздух чрез

Брой газифицирани
селища;

Проведени 2 кампании

-

-

Проведена 1 кампания от
СОУ «Цанко Церковски»

-

-

-

Изпълнен 1 проект река
Елийска на обща
стойност на 803708.00 лв.

-

-

-
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поетапно газификация на
селищата от общината
5. Почистване и
поддържане на р. Янтра

Брой извършени почиствания;
Честота на
почистванията;
Качество на
почистванията;

Работи се по два проекта
-

-

Цел 2.4.: Рационално използване на ресурсите от минерални термални води за лечение и рехабилитация
1. Възстановяване и
развитие на минералната
баня в с. Обединение

2. Възстановяване на
лятна къпалня с
минерална вода в гр.
Полски Тръмбеш

Брой предлагани
услуги
Брой организирани
инициативи
Брой реализирани
проекти;
Брой осъществени междурегионални транснационални партньорства;

Осъществени
Продължена е работата
инвестиционни разходи в по възстановяване на
размер на 272105,87 лв.
сградата, с цел превръщането й в модерен балнеолечебен център

Продължена е работата
по възстановяване на
сградата, с цел превръщането й в модерен балнеолечебен център

Възстановена е лятната
къпалня

Поддържа се лятната
къпалня, като се
извършват ремонтни
дейности.

Поддържа се лятната къпалня чрез ремонтни дейности; Извършен е
основен ремонт на минерален извор "П.
Тръмбеш" № 57, сондаж
Р-1хг – 8745 лв.

Цел 3.1.: Усъвършенстване на транспортната инфраструктура
1. Доизграждане и
рехабилитация на
общинската пътна мрежа

Дължина на пътната
мрежа;
Качество на услугата;

Реализирани са 2 проекта Реконструкция на
на стойност 87100 лв.
общински път ІІІ-502
Полски Тръмбеш Раданово /І-5/.
Изкърпване асфалтова
настилка - 588 м2;
цялостно

1. Основен ремонт на общински път П. ТръмбешРаданово – 2711,00 лв.
2. Основен ремонт на
общински път Ст.
Стамболово-П. Сеновец –
53602,32лв.
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преасфалтиране-2642.27
м2. Стойност - 86467.59
лв

3. Основен ремонт на
общински път Полски
Тръмбеш - Иванча Обединение – 5009,43лв.
-

2. Рехабилитация на
пътната мрежа от І и ІІІ
клас на територията на
Общината, осигуряваща
достъп до международни
транспортни коридори за
осъществяване на
трансгранично сътрудничество

Дължина на
рехабилитираната пътна
мрежа;
Качество на извършената
дейност;

Рехабилитаран е пътят
Полски Тръмбеш Стражица

Пътната мрежа от ІІІ клас
се поддържа от ОПУ - В.
Търново.

3. Възстановяване и
поддържане на уличната
пътна мрежа в
населените места от
Общината

Дължина на
рехабилитираната пътна
мрежа;
Качество на извършената
дейност;

Реконструкция на пътни
настилки в някои
населени места на Общината за 1776390.00 лв.
Извършен е основен
ремонт на ул. “Първи
май” и ул. “Стара
планина” в гр. Полски
Тръмбеш за 118500 лв.

Три обекта на стойност
2232,59 лв.

Три проекта на обща
стойност 2720305.00 лв.

Цел 3.2.: Развитие на комуникационната инфраструктура
1. Подобряване на
качеството на
телефонните услуги чрез
преминаване към
цифрови АТЦ

Брой въведени
цифрови телефонни
номера;

2. Създаване на
обществени сървърни

Брой създадени
паркове;

Въведени са във всички Функционират цифрови
населени места цифрови телефонни услуги във
телефонни номера
всички населени места в
общината.

-

-

Мярката е изпълнена

-
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паркове за съхранение на
обществени информационни системи и
данни
3. Повишаване на
достъпа и развитие на
информационните и
комуникационни технологии при обслужване на
населението

Брой развити технологии;
Брой нововъведения;

Разработен е нов
съвременен сайт на
Общината
-

-

-

-

-

Цел 3.3.: Развитие на В и К – инфраструктура
1. Осигуряване на
достатъчни количества
питейна вода за всички
населени места, в т.ч. и
чрез използване на
местни водоизточници

Брой извършени
подобрения;

2. Строителство на
пречиствателна станция
за отпадни води;

Брой изградени станции;

Общината кандидатства
пред МОСВ с проект
“Канализация на град
Полски Тръмбеш и
пречиствателна станция
за отпадни води в гр.
Полски Тръмбеш”.

Процедурата по
кандидатстване е спряна
от МОСВ

3. Строителство,
реконструкция и
рехабилитация на
канализационни системи
и съоръжения

Брой построени
системи;
Брой реконструирани
системи и съоръжения;

Ззапочва изпълнението
на проект: ”Канализация
гр. Полски Тръмбеш по
актуализация 2007 г. –
втори етап “ - 450000 лв.

Изпълнява се проектът
”Канализация на кв.75,
75а, 76, 77, 79 и 80 по
плана на с. Петко
Каравелово» за 2500000

-

Ремонт и изграждане на
канализация в град
Полски Тръмбеш за
44841,00 лв.
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4. Реконструкция и
Брой реконструирани
обновяване на
съоръжения;
амортизираната
разпределителна мрежа с
цел намаляване на
загубите на питейна вода.
5. Поетапно изграждане
Брой изградени мрежи и
на система за отвеждане съоръжения;
и очистване на
отпадъчните води от
селищата в общината
чрез изграждане на
мрежи и съоръжения за
пречистване на отпадните
води;
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Стартира проект:
”Канализация на кв.75,
75а, 76, 77, 79 и 80 по
плана на с. Петко
Каравелово за 2500000
лв.

лв.

Извършват се редовно
текущи ремонти и
подмяна на тръбопроводи

Водопроводната мрежа
се поддържа от ВиК
“Йовковци” и ежегодно се
правят текущи ремонти и
подмяна на тръбопроводи

-

-

-

-

Цел 3.4.: Развитие на енергийната система и внедряване на енергоспестяващи технологии
1. Възстановяване и
модернизация на
уличното осветление

Дължина на
възстановената мрежа;

2. Внедряване на
енергоспестяващи мерки
и технологии, в това
число:
- Въвеждане на

Брой обекти и брой
внедрени мерки

Мярката е изпълнена
преди 2008 г.

-

Приета е актуализирана
Програма за енергийна
ефективност на Община
Полски Тръмбеш за
периода 2009-2011г.

Кандидатствано е с
проект “Внедряване на
мерки за енергийна
ефективност на сгради
общинска собственост, за

Междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие
на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г.

49

енергоспестяващи мерки
и сертифициране на
сгради над 1000 кв.м.
полезна площ, общинска
собственост /съгласно Закона за енергийната
ефективност/
- Ежегодно актуализиране на Програмата
за енергийна
ефективност, съгласно
чл. 36 ал. 2 от Закона за
енергийната ефективност
3. Насърчаване
развитието и
използването на
технологии за
производство и
потребление на енергия,
произведена от възобновяеми енергийни
източници и алтернативни
енергийни източници
4. Насърчаване
развитието и използването на технологии за производство
и потребление на
биогорива и други възобновяеми горива в
транспорта

931320,17 лв., но
проектът не е одобрен.
Мярката е допълнена с
Решение на ОбС №
542/25.02.2010 г.

-

-

-

-

Мярката е въведена с
Решение на ОбС №
542/25.02.2010 г.

Мярката е въведена с
Решение на ОбС №
542/25.02.2010 г.
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Цел 3.5.: Оптимизиране и ефективно използване на социалната инфраструктура
1. Опазване и
Брой подобрени здравни
подобряване на
заведения;
материалната база в
Брой подобрени обрасферата на
зователни
здравеопазването,
институции;
6
образованието и
Брой подобрени културкултурата
ни институции;
7
Брой посетители в горепосочените заведения;
2. Реконструкция и/или
ремонт на обществени
сгради с местно историческо, културно, социално
и религиозно значение

Брой ремонтирани сгради

3. Оборудване и
адаптиране на работни
места за хора с
увреждания

Брой оборудвани места;

-

1
2

3
5
6

1
Мярката е въведена с
Решение на ОбС №
617/23.08.2010 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

Цел 3.6.: Благоустрояване на селища
1. Изграждане и
поддържане на
обществени терени

Брой изградени терени;
Брой поддържани терени;
Качество на изградените
и поддържани терени;

2. Изготвяне на селищни
устройствени планове
или планове за
обновяване на
населените места;

Брой изготвени планове;

Поддържане на 9
обществени терени

Поддържане на 15
обществени терени

Поддържане на 15
обществени терени

Един – на с. Петко
Каравелово
-

-
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3. Осигуряване на достъп
за трудно подвижни лица
до обществени лица

4. Изграждане на нови и
поддържане на
съществуващите детски и
спортни площадки

Брой сгради с въведени
специални съоръжения;
Качество на
нововъведенията;
Брой използващи
съоръженията;
Брой изградени нови
съоръжения;
Брой поддържани
съоръжения;
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Три сгради

-

1

-

-

Общината кандидатства с
1 проект за оптимизиране
на процесите и
интегриране на
административните
услуги

Стартира изпълнение на
проект:“Оптимизиране на
процесите и интегриране
на административните
услуги в община Полски
Тръмбеш” - 322000 лв.

По проект „Оптимизиране
на процесите и
интегриране на
административните услуги в Община Полски
Тръмбеш” - изразходвани
214252,00 лв

-

-

-

-

-

-

-

Приоритет 4: Укрепване на административния капацитет на Общината
1. Изграждане на мрежа
за извършване на
административни услуги
по електронен път в
кметствата и кметските
наместничества към
административния
център.

Брой извършени
електронни услуги;
Качество на извършените
услуги;

2. Създаване и обучение
на специализирано звено
за ефективно усвояване
на средства от
Структурните фондове на
ЕС

Брой обучени служители;
Брой обучения

3. Създаване на
партньорства между
населените места в
общината и други градове

Поне 5 партньорства
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от Европа, Азия и
Америка
4. Участие в общи
проекти с други общини и
региони от други
европейски държави

Брой реализирани
проекти;
Качество на резултатите
от проектите;

Два проекта на стойност
434831 лв.

Депозиран е проект
“Партньорства и приятелства без граници"
П.Тръмбеш-Лехлиу Гара,
по програма за Трансгранично сътрудничество 471726.64 лв.

Един проект съвместно с
община Сант'Елпидио а
Маре, Република Италия

Цел 1.3.: Развитие на нови форми за икономически растеж
Постигнати резултати:

Създадено е Общинско предприятие “Поддръжка и ремонт на
общинско имущество” за: аварийни и текущи ремонти; озеленяване; поддръжка и
ремонт
на
уличното
осветление;
поддръжка
на
мрежата
за
радиоразпространяване, вътрешни телефонни и други служебни мрежи;
поддържане знаковото стопанство, хоризонталната маркировка и др., като са
разкрити 14 нови работни места;

По цел 1.3., мярка 2. «Развитие на малките и средни предприятия»
през 2008 и 2009 г. са категоризирани 32 обекта – ресторанти, бирарии, магазини
и др. В “Бизнес – център” Полски Тръмбеш по програма ФАР са обучени 30
човека по “Предприемачество и малък бизнес”;

По цел 1.3., мярка 3. „Привличане на субсидии от местни фирми за
решаване на общи за цялата Община проблеми чрез развитие на формите на
публично-частно партньорство” е разработен проект съвместно с община ЛехлиуГара, като са създадени партньорства между бизнеса в двете общини;

През 2009 г. е сключен договор с МЗХ за проект "Придобиване на
умения и постигане на обществена активност на територията на Община Полски
Тръмбеш за създаване на местна инициативна група", за 147 300 лв за
създаване на местни инициативни групи за разработване на стратегии за местно
развитие и организиране на обучителни курсове за граждани и бизнесмени,
който през 2010 г. е прекратен.
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Няма информация за създадени нови МСП и разкрити нови работни
места през 2010 г
Цел 1.4.: Развитие на туризма
Постигнати резултати:

По мярка 1, са възстановени през 2008 г. „ обекта, през 2009 г. – 4
обекта и през 2010 г. – 3 обекта. Общата стойност на работите е 1414114,00 лв.;

По мярка 2 за периода са възстановени три спортни и туристически
обекта на обща стойност 398594,19 лв.;

По мярка 3 е създаден туристически информационен център, който
успешно функционира;

По мярка 4 "Разработване на регионални стратегии за развитие на
туризма, маркетингови и рекламни стратегии и програми, туристически пакети» е
разработена Програма за развитие на туризма и са формирани четири
туристически маршрута;

По мярка 6 през трите години на анализирания период са проведени
общо 21 мероприятия;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

По мерките на цел 1.4 «Развитие на туризма» липсва информация
за броя на посетителите;

Липсва информация за изпълнени дейности по мярка 5 „Подготовка
и разпространение на информационни и рекламни материали за региона и
неговите туристически продукти, участие в регионални, национални и
международни туристически панаири»;
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Цел 1.5.: Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и
подобряване на социалния статус на населението
Постигнати резултати:

По мярка 1 „Повишаване на образователно–квалификационното
равнище на населението» през трите години са проведени 21 обучения, като е
повишено образователно–квалификационното равнище общо на 327 души;

По мярка 4 «Въвеждане на модерни информационни и
комуникационни технологии и средства в училищата» през 2008 г. е доставено
обзавеждане за 28750 лв.; технически средства за видеонаблюдение за 5000
лв.; климатици, телевизор и DVD player за 6860 лв.;

По
мярка
5
«Подобряване
качеството
на
грижите
в
специализираните институции за деца и възрастни» ежегодно се извършват
ремонти, нововъведения и др., целящи подобряване на условията за
пребиваване. Създаден е Център за обществена подкрепа. Общо
изразходваните средства за реализирането на тези проекти възлиза на
725872,19 лв.;

По мярка 6 «Повишаване трудовата заетост на малцинствените
групи в Общината чрез реализиране на проекти за приобщаване» през
наблюдавания тригодишен период са проведени 3 проекта по програмата за
временна заетост, в които са участвали 183 души;

По мярка 9 са изпълнени 3 проекта на стойност 144610,00 лв.;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

По мярка 2 „Въвеждане на нови специалности в действащите средни
училища” не са предприети мерки през наблюдавания период;

По мярка 3 "Организиране на курсове за преквалификация на
училищните преподаватели» в рамките на Общината не са предприети дейности;

Не са предприети действия за изпълнение на мярка 7 „Съвместни
дейности между представителите на малцинствените групи в Общината и
съседните общини” и мярка 8 „Създаване на младежки клубове на
представителите на малцинствените групи в училищата на Oбщината”;

Не са предприети действия за изпълнение на мярка 1 „ Откриване
на младежки информационен център.
Цел 1.6. Развитие на младежките дейности
Постигнати резултати:

По мярка 2 „Участие на младежи от Oбщината в семинари,
обучителни визити, тренинги в България и чужбина” са проведени пет
иннициативи, като са създадени 3 партньорства и е повишена активността на
младите жители на Общината;

По мярка 3 „Създаване на транснационални партньорства” през
2009 г. е създадено едно партньорство по програмата „Младежта в действие” на
ЕС;

По мярка 4 „Участие в доброволчески инициативи” през 2009 година
е изпълнен проект за направа на детска площадка на неправителствена
организация „Център за устойчиво и Европейско развитие – град Полски
Тръмбеш” по програма на ПУДООС , реализиран чрез доброволен труд на
живеещите на улица „Яворова” и улица „Оборище” в град Полски Тръмбеш
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Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Засега не са предприети действия за изпълнение на мярка 1 „
Откриване на младежки информационен център”;
Приоритет 2. Опазване и възстановяване на околната среда, с цел
подобряване на привлекателността и качеството на живот в населените
места от Общината.
Цел 2.1.: Въвеждане на екологосъобразно управление на
отпадъците /ТБО, строителни, производствени и опасни отпадъци
Постигнати резултати:

По мярка 1 са извършени 2 подобрения на системата за
сметосъбиране, приета е нова Наредба за опазване на околната среда и
управление на отпадъците, депонирани са 8268 т. отпадъци, от които 6739 т. са
битови. Изразходвани са 362111,00 лв.;

По мярка 4 «Поетапно ликвидиране съществуващите сметища и
участие в изграждането на регионално депо за ТБО» са ликвидирани 6 броя
сметища, изготвена е Актуализирана програма за управление на отпадъците за
периода 2010-2014 г. и изготвен идеен проект за закриване на депото за
отпадъци на гр. Полски Тръмбеш;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Не са предприети мерки за изпълнение на мярка 2 «Изграждане на
инсталации за оползотворяване на отделните газови емисии (метан) от депата за
битови отпадъци»,, мярка 3 «Изграждане на център за рециклиране на
отпадъци» и мярка 5 «Въвеждане на нови технологии за управление на
отпадъците», тъй като тези мерки автоматично отпадат и няма да се отчитат до
края на плановия период. Това е така, защото за осигуряването на необходимите
условия за екологосъобразно обезвреждане на битовите отпадъци в
Националната програма за управление на дейностите по отпадъците и във
връзка с промените в Закона за управление на отпадъците, е предвидено
изграждане на Регионално депо за битови отпадъци с район на обслужване
включващ общините: Борово, Бяла, Две Могили, Ценово, Полски Тръмбеш и
Опака. С Решение № 226 от 25.09.2008 г. Общински съвет - град Полски
Тръмбеш дава съгласие за участие на Община Полски Тръмбеш в Сдружение за
извършване на общественополезна дейност, учредено от общините Борово,
Бяла, Две Могили, Опака и Ценово.
Цел 2.2.: Съхраняването на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска характеристика на района и
подобряване състоянието на флората и фауната
Постигнати резултати:

По мярка 1 «Развитие и поддържане на системата за озеленяване»
е приета наредба за развитие и поддържане на системата за озеленяване,
създадено е специализирано общинско предприятие и са реализирани 5 проекта
на стойност 47698,92 лв.;

По мярка 5 «Презалесяване на пострадалите гори, чрез използване
на местни дървесни видове» през 2010 г. е изготвен проект за залесяване на
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неземеделски земи по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. –
(Мярка 3) ;

По мярка 7 за опазване на редките породи и растителни видове,
част от територията на Общината е включена в НАТУРА 2000 - ДВ бр. 21 от
09.03.2007 г.;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

По мярка 2 «Закупуване на подходящо оборудване - оборудване за
сеч и извозна техника» липсват данни, тъй като фирмите, които всяка година
печелят обществената поръчка за почистване и рязане на дървесен материал, не
подават такава информация в общината.

По мярка 4 «Почистване на площите, пострадали от горски пожари,
ветровали или насекоми» не са предприети действия, тъй като в момента няма
обекти пострадали от пожари.

По мярка 6 «Опазване и устойчиво, целесъобразно ползване на
лечебните растения» и мярка 8 «Съвместна работа с обществеността по
проблемите на биологичното разнообразие» не са предприети действия за
тяхното изпълнение;
Цел 2.3.: Опазване на въздуха, водите и почвите от замърсявания и
създаване условия за възстановяването им за подобряване качеството
на околната среда
Постигнати резултати:

По мярка 2 «Провеждане на образователни кампании сред
населението за повишаване на екологичната култура относно опазване на
въздуха, водите и почвите от замърсявания» са проведени три кампании;

По мярка 3 «Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други
нарушени терени» през 2009 г. е изпълнен един проект за почистване коритото
на река Елийска на стойност 803708,00 лв.;

По мярка 5 за почистване коритото на река Янтра на територията на
общината са реализирани два проекта;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Не са предприети действия за изпълнение на дейностите по мярка 1
«Въвеждане на система за постоянен контрол на въздуха, водите и почвите екоинспектори» и мярка 4 «Подобряване на състоянието на атмосферния въздух
чрез поетапно газификация на селищата от общината»;
Цел 2.4.: Рационално използване на ресурсите от минерални
термални води за лечение и рехабилитация
Постигнати резултати:

По мярка 1 «Възстановяване и развитие на минералната баня в с.
Обединение» се осъществява работа по възстановяване на сградата, с цел
превръщането й в модерен балнеолечебен център, като до момента са
инвестирани 272105,87 лв.;

По мярка 2 е възстановена лятната къпалня с минерална вода в гр.
Полски Тръмбеш», която се поддържа и експлоатира; извършен е основен
ремонт и на минерален извор "Полски Тръмбеш" № 57, сондаж Р-1хг – 8745 лв.;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Отсъстват непредприети мерки за изпълнението на дейностите;
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Приоритет 3. Обновяване и доизграждане на техническата и социална
инфраструктура, отговаряща на съвременните европейски стандарти
Цел 3.1.: Усъвършенстване на транспортната инфраструктура
Постигнати резултати:

По мярка 1 „Доизграждане и рехабилитация на общинската пътна
мрежа” са извършени ремонтни работи и реконструкция на няколко общински
пътя на стойност 234890,34 лв.;

По мярка 2 е рехабилитаран пътят П. Тръмбеш - Стражица;

По мярка 3 са извършвани ежегодно ремонтни работи на уличната
мрежа в гр. Полски Тръмбеш и някои кметства на обща стойност 4617427,59 лв.;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Отсъстват непредприети мерки за изпълнението на дейностите;
Цел 3.2.: Развитие на комуникационната инфраструктура
Постигнати резултати:

По мярка 1 „Подобряване на качеството на телефонните услуги чрез
преминаване към цифрови АТЦ” във всички населени места на Общината са
въведени цифрови телефонни номера;

По мярка 3 „Повишаване на достъпа и развитие на
информационните и комуникационни технологии при обслужване на
населението” е разработен нов съвременен сайт на Общината, което улеснява
обслужването на нейните жители;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

По мярка 2 „Създаване на обществени сървърни паркове за
съхранение на обществени информационни системи и данни” не са предприети
действия за нейното изпълнение;
Цел 3.3.: Развитие на В и К – инфраструктура
Постигнати резултати:

По мярка 2 „Строителство на пречиствателна станция за отпадни
води” Общината е положила усилия да разработи проект “Канализация на град
Полски Тръмбеш и пречиствателна станция за отпадни води в гр. Полски
Тръмбеш”. Процедурата по приемане на проектните предложения бе спряна от МОСВ.

По мярка 3 „Строителство, реконструкция и рехабилитация на
канализационни системи и съоръжения” Общината започва изпълнението на
проект ”Канализация гр. Полски Тръмбеш по актуализация 2007 г. – втори етап “,
както и канализация на с. Петко Каравелово; инвестициите възлизат на стойност
2994841,00 лв.;

По мярка 4 редовно се извършват текущи ремонти и подмяна на
тръбопроводи с цел обновяване на амортизираната разпределителна мрежа, за
да се намалят загубите на питейна вода;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

През тригодишния период, който се анализира, не са предприети
действия за изпълнение на дейностите по мярка 1 „Осигуряване на достатъчни
количества питейна вода за всички населени места, в това число и чрез
използване на местни водоизточници” и мярка 5 „Поетапно изграждане на
система за отвеждане и очистване на отпадъчните води от селищата в общината
чрез изграждане на мрежи и съоръжения за пречистване на отпадните води”;
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Цел 3.4.: Развитие на енергийната система и внедряване на
енергоспестяващи технологии
Постигнати резултати:

Мярка 1 „Възстановяване и модернизация на уличното осветление”
–е изпълнена преди 2008 г.

По мярка 2 „Внедряване на енергоспестяващи мерки и технологии” е
приета актуализирана Програма за енергийна ефективност на Община Полски
Тръмбеш за периода 2009-2011г. и Общината е кандидатствала с проект
“Внедряване на мерки за енергийна ефективност на сгради общинска
собственост, но проектът не е одобрен;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

През 2008-2010 г. не са предприети мерки за изпълнение на
дейностите по:

мярка 3 „Насърчаване развитието и използването на технологии за
производство и потребление на енергия, произведена от възобновяеми
енергийни източници и алтернативни енергийни източници”, тъй като мярката е
допълнена с Решение на Общински съвет № 542/25.02.2010 г.

мярка 4 „Насърчаване развитието и използването на технологии за
производство и потребление на биогорива и други възобновяеми горива в
транспорта”, тъй като мярката е допълнена с Решение на Общински съвет №
542/25.02.2010 г.
Цел 3.5.: Оптимизиране и ефективно използване на социалната
инфраструктура
Постигнати резултати:

По мярка 1 „Опазване и подобряване на материалната база в
сферата на здравеопазването, образованието и културата” през оценявания
период общината е подобрила едно здравно заведение, 11 образователни
институции и 18 културни институции;

По мярка 2 «Реконструкция и/или ремонт на обществени сгради с
местно историческо, културно, социално и религиозно значение« е осъществена
дейност по отношение на една сграда;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Не са предприети действия за изпълнение на дейностите по мярка 3
«Оборудване и адаптиране на работни места за хора с увреждания»;
Цел 3.6.: Благоустрояване на селища
Постигнати резултати:

По мярка 1 „Изграждане и поддържане на обществени терени” за
тригодишния период са предприети мерки за поддържане на 39 обществени
терена;

Във връзка с изпълнение на мярка 2 е изготвен и приет един
устройствен план на с. Петко Каравелово;

По мярка 3 „Осигуряване на достъп за трудно подвижни лица до
обществени лица” са осъществени дейности за адаптиране на три сгради с цел
улесняване на гражданите с увреждания да имат по-добър достъп до
административните служби;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:
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По мярка 4 „Изграждане на нови и поддържане на съществуващите
детски и спортни площадки” не са регистрирани дейности в Годишните отчетни
доклади;
Приоритет 4: Укрепване на административния капацитет на Общината
Мярка 1. Изграждане на мрежа за извършване на административни
услуги по електронен път в кметствата и кметските наместничества
към административния център
Постигнати резултати:

По мярка 1 „Изграждане на мрежа за извършване на
административни услуги по електронен път
в кметствата и кметските
наместничества към административния център” се изпълнява проект
„Оптимизиране на процесите и интегриране на административните услуги в
Община Полски Тръмбеш”, във връзка с който през 2010 г. са изразходввани
214252,00 лв.;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Отсъстват непредприети мерки за изпълнението на мярка 1;
Мярка 2. Създаване и обучение на специализирано звено за
ефективно усвояване на средства от Структурните фондове на ЕС
Постигнати резултати:

Няма постигнати резултати;
Не са предприети мерки за изпълнението на следните дейности:

Не са предприети действия за изпълнение на дейностите по мярка 2
«Създаване и обучение на специализирано звено за ефективно усвояване на
средства от Структурните фондове на ЕС»;
Мярка 3. Създаване на партньорства между населените места в
общината и други градове от Европа, Азия и Америка
Постигнати резултати:

Голяма част от дейностите по мярка 4 се припокриват с мярка 3.
Община Полски Тръмбеш е побратимена с Община Сант'
Елпидио а Маре, Република Италия, във връзка с проект MOVIE ”Music Тоurism
Volunteering In Europe” по програма
„Европа за гражданите“ мярка 1
”Побратимяване на градове”, Дейност 1 ''Активни граждани за Европа''
По проектите за трансгранично сътрудничество, отчетени по-долу, по
мярка 4, са създадени и партньорства между двете населени места.
Мярка 4. Участие в общи проекти с други общини и региони
от други европейски държави
Постигнати резултати:

По мярка 4 „Участие в общи проекти с други общини и региони от
други европейски държави” в Общината са реализирани два проекта за
трансгранично сътрудничество и се работи по един проект с Община Сант
Елпидио а Маре, Италия.
V. ОЦЕНКА НА СТЕПЕНТА НА ПОСТИЖЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
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Общата цел на Плана за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 –
2013 г.
е повишаване конкурентоспособността, устойчивото развитие и
качеството на живот на Община Полски Тръмбеш, чрез развитие на селското и
горското стопанство, изграждане на модерна инфраструктура и стимулиране на
инвестициите в Общината. В голяма степен тя е в съответствие с визията на
Общината, а
именно:
Община Полски Тръмбеш да се превърне във
високотехнологичен, модерен аграрен, търговски, транспортен и промишлен
център, с добра вътрешно териториална балансираност на селско и градско
население, с рационално използване на природните и антропогенните ресурси
и културното наследство, с уравновесено и устойчиво социално,
икономическо, културно и духовно развитие на социална общност от
образовани, можещи и отговорни граждани.
В Общата цел на Плана обаче би следвало да се допълни, че посочената
обща цел ще се осъществява не само чрез развитие на селското и горско
стопанство, но и чрез развитие на неаграрните сектори на местната икономика,
така както това е записано във визията и в първата от специфичните цели на
Плана.
Специфични цели на Общинския план, след неговата актуализация през
2008 г. са:
 Създаване на възможности за заетост и повишаване на доходите чрез
насърчаване на разнообразяването към неземеделски дейности;
 Повишаване образователно-квалификационното ниво на населението;
 Подобряване на привлекателността и качеството на живот в Общината
чрез опазване и възстановяване на околната среда;
 Повишаване на прозрачността и ефективността в процеса на вземане
на решения;
 Подобряване на техническата и социалната инфраструктура.
Посочените специфични цели са намерили правилна интерпретация в
актуализираните през 2008 г. приоритети на Общинския план за развитие, а
именно:
Приоритет 1: Постигане на устойчив икономически растеж чрез
повишаване трудовата заетост и образователно-квалификационното ниво на
населението;
Приоритет 2: Опазване и възстановяване на околната среда, с цел
подобряване на привлекателността и качеството на живота в населените места
от Общината;
Приоритет 3: Развитие на техническата и социална инфраструктура,
отговаряща на съвременните европейски стандарти.
Приоритет 4: Укрепване административния капацитет на Общината.
Тъй като в Общината не са разработвани Програми за реализация на
Плана, в които мерките да бъдат конкретизирани по години - чрез отделни
проекти(дейности), по финансови ресурси и източници на ресурсите - с малки
изключения е трудно да се даде количествена оценка на степента на постижение
на целите на Общинския план за развитие. Освен това е трудно, където липсват
количествени данни за изразходените средства по отделните мерки по години, да
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се прецени ефективността и ефекасността на изразходените финансови ресурси,
както и възможностите и затрудненията за финансиране на нови
проекти(дейности), през оставащите години до края на плановия период – 2013 г.
Друга трудност, поради липсата на такава информация е да се прецени
обективно дали е пропуск или не липсата на дейности(проекти) по отделни мерки
за някои от годините при оценка на степента на постижение на целите на
Общинския план за развитие. Затова тук ще се ограничим главно с констатации
на такива факти по отделните мерки и цели на плановия документ.
Вземайки предвид горните обстоятелства, може да се отчете, че степента
на постижение на целите по отделните приоритети на Общинския план за
развитие на Община Полски Тръмбеш е следната:
Приоритет 1: Постигане на устойчив икономически растеж чрез
повишаване трудовата заетост и образователно-квалификационното ниво
на населението:
Цел 1.1.: Развитие на селското и горско стопанство като
суровинна база на икономиката в региона и увеличаване на заетостта в
населените места от Общината.
1. Както е видно от глава IV на междинната оценка, налице е значително
изпълнение на заложените мерки по тази цел след актуализацията на
Общинския план за развитие през 2008 г.
2. По мярка 2, Популяризиране и увеличаване на дейностите, свързани с
билкопроизводството в Общината, през 2008 г. е проведен ия курс “Билкарство”.
3.За изпълнението на мярка 3 липсва информация за 2010 г.
4. По мярка 4 в Плана липсват количествени данни за степента на
изпълнение. Трябва да се отчете, че мярка 4 – Възстановяване на традициите в
областта на лозарството, овощарството и зеленчукопроизводството, е от
стратегическа важност за профила на Общината. Налице са известни постижения
в това направление, но като цяло те не са задоволителни от гледна точка на
крайната цел. Поради това, през оставащия планов период, както и в следващия,
усилията на общинското ръководство трябва приоритетно да се насочат в това
направление, независимо от големите трудности, свързани с икономическата
криза, неблагоприятните демографски тенденции, загубените през предишните
години добри пазарни позиции, и др.
Цел 1.2.: Стимулиране развитието на местната промишленост.
1. Тази цел се реализира основно чрез проектите по мярка 2, където се
отчитат значими резултати.
2. В Актуализирания план за развитие на Общината г. липсват данни за
изпълнението на мярка 1 по тази цел – Развитие на предприятията за преработка
на земеделска, зеленчукова и животновъдна продукция, с оглед затваряне
цикъла на производството.
Цел 1.3.: Развитие на нови форми за икономически растеж.
1. Налице е значително изпълнение по мярка 1;
2. По мярка 2 - Развитие на малките и средни предприятия се отчита, че
през 2008 г са категоризирани от Общината над 20 търговски обекта, а през 2009
г. – 6 търговски обекта. За 2010 г. в Плана липсват данни да изпълнението на
тази мярка.
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3. През 2008 г. в “Бизнес – център” Полски Тръмбеш по програма ФАР е
проведено обучение на 30 човека по “Предприемачество и малък бизнес”. Тази
добра практика за обучение на предприемачите трябва да продължи и през
оставащия планов период.
4. Като цяло, изпълнението на Мярка 3 - Привличане на субсидии от местни
фирми за решаване на общи за цялата Община проблеми чрез развитие на
формите на публично-частно партньорство - до този момент е незадоволително.
Досега основно е работено за създаване на административен капацитет за
развитие и управление на публично-частното партньорство, чрез изпълнение на
проекти по европейските програми, имащи за цел обучение на бизнесмени и
граждани, създаване на местна инициативна група и създаване на партньорства
между бизнеса в Община Полски Тръмбеш и бизнеса в Община Лехлиу – Гара,
Румъния.
През последните години Общината е изправена пред необходимостта от
подобряване достъпа и качеството на местните публични услуги в условията на
ограничени бюджетни средства, като публично-частните партньорства са един от
препоръчителните финансови инструменти за осигуряване на инвестиции в
публичната инфраструктура. Целта е не прехвърляне на функции на публичния
сектор към частния, а търсене на взаимноизгодна за двете страни комбинация от
по-добра стойност на вложените публични средства чрез използване на
ефективността и ефикасността на частния сектор при предоставяне на публични
услуги.
Общинското ръководство в оставащия планов период следва да обърне
сериозно внимание на изпълнението на тази мярка от Плана, на базата на
разбирането и убедеността от взаимната полза при полагане на общи усилия от
публичния и частния сектор за решаване на местните публични проблеми. При
активното прилагане на механизма на публично-частните партньорства, ще се
осигури
финансиране на значими местни инициативи,
при
по-голяма
ефективност за данъкоплатците, и същевременно ще се осигури печалба за
частния сектор, а в крайна сметка ще ускори социално- икономическото развитие
на Общината.
Цел 1.4.: Развитие на туризма
Тази цел се изпълнява много успешно по отношение на всички нейни
мерки. През анализирания планов период, самостоятелно и в партньорство, са
реализирани значими проекти, които повишават туристическата привлекателност
на Общината, чрез възстановяване на местни спортни и туристически обекти,
подобряване на техническата инфраструктура, обслужваща местните спортни и
туристически обекти, създаване на туристически информационен център,
разработване на регионални стратегии за развитие на туризма, маркетингови и
рекламни стратегии и програми, туристически пакети.
Много разнообразни и самобитни са проведените фестивали, събития на
открито, фолклорни прояви, представяне на местни/национални традиции и
други културни събития, организирани ежегодно от Общината.
Цел 1.5. Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и
подобряване на социалния статус на населението.
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1. Значителни постижения по реализацията на тази цел са отчетени в
Плана основно по Мярка 1 - Повишаване на образователно–квалификационното
равнище на населението. В изпълнение на тази мярка , през 2008, 2009 и 2010 г
са осъществени голям брой обучения в различни области, които са помогнали на
много хора в Общината да се преквалифицират, да намерят работодател или да
започнат собствен бизнес;
2. Може да се каже, че мярка 4 по тази цел е изпълнена. До 2008 г. на
всички училища в страната бяха осигурени информационни и комуникационни
технологии и финансови средства от Министерството на образованието, за
изграждане на компютърни кабинети.
3. Независимо от икономическата криза, е налице подобряване качеството
на грижите в специализираните институции за деца и възрастни;
4. Общината полага значителни усилия за повишаване трудовата заетост
на малцинствените групи в Общината чрез реализиране на редица проекти за
приобщаване.
5. Липсва отчетено изпълнение по мярка 7 и мярка 8 за периода 2008 –
2010 г;
6. Общината, самостоятелно, чрез съфинансиране или чрез проекти, през
периода 2008 – 2010 г. е успяла да реализира значими събития, свързани със
съхранението на религията, езика, традициите, занаятите и културното
наследство на малцинствените групи.
Цел 1.6. Развитие на младежките дейности
1. В Плана не се отчитат дейности(проекти) по мярка 1 за периода 2008 –
2010 г.;
2. Реализирани са голям брой участия на младежи от Oбщината в
семинари, обучителни визити, тренинги в България и чужбина, създадено е
транснационално партньорство на ученици от СОУ „Цанко Церковски”,
с
младежи от други страни, в резултат на участие в проект по програма „Младежта
в действие” на ЕС
Приоритет 2: Опазване и възстановяване на околната среда с цел
подобряване на привлекателността и качеството на живот в населените
места от Общината
Цел 2.1. Въвеждане на екологосъобразно управление на отпадъците
/ТБО, строителни, производствени и опасни отпадъци/
1. Повишена е ефективността на системата за управление на отпадъците,
в рамките на актуализираната до 2014 г. Програма за управление на отпадъците;
2. Изготвен е идеен проект за закриване на съществуващото депо за
твърди битови отпадъци в гр. Полски Тръмбеш, тъй като не отговаря на
нормативните изисквания и във връзка с изграждане на Регионалното депо;
3. През 2008 и 2009 г. успешно се изпълнява Мярка 4 - Поетапно
ликвидиране съществуващите сметища и участие в изграждането на регионално
депо за ТБО, като липсва информация какво е направено в това отношение през
2010 г .;
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4. По мярка 2 , по мярка 3 и мярка 5 за периода 2008 – 2010 г. В
Общинския план за развитие не се отчитат дейности(проекти).Трите мерки би
трябвало да отпаднат от Плана, тъй като ще се изгражда Регионално депо за
ТБО.
Цел 2.2. Съхраняването на биологичното разнообразие в
съответствие с природната биогеографска характеристика на района и
подобряване състоянието на флората и фауната.
1. По тази цел от Общинския план за развитие определено е налице
изоставане. Необходимо е да се интензифицира изпълнението на дейностите по
всички мерки;
2. Изключение от горната констатация е мярка 1 - Развитие и поддържане
на системата за озеленяване, в изпълнение на която е приета и се изпълнява
специална Наредба за изграждане и опазване на зелената система на
територията на Община Полски Тръмбеш и след 2008 г. са реализирани 5
проекта за нейната реализация;
3. В Плана липсва информация за изпълнението на мярка 2, мярка 3,
мярка 4, мярка 5 и мярка 6 за 2008, 2009 и 2010 г, макар че по мярка 5 през 2010
г. е изготвен е проект за залесяване на неземеделски земи;
4. Доколкото част от територията на общината попада в Защитена зона
“Река Янтра” ( BG 0000610 Река Янтра. Площ 13900.41 хектара с Решение № 122
от 02.03.2007 г. на Министерски съвет), е необходимо да се обърне по-голямо
внимание на мярка 7- Опазване на редките породи и растителни видове.
Цел 2.3.: Опазване на въздуха, водите и почвите от
замърсявания и създаване условия за възстановяването им за
подобряване качеството на околната среда.
1. Не са предприети мерки за въвеждане на постоянен контрол на въздуха,
водите и почвите, което е важна предпоставка за опазването им от
замърсявания;
2. Проведените образователни кампании сред населението за повишаване
на екологичната култура относно опазване на въздуха, водите и почвите от
замърсявания, са недостатъчни. Трябва да продължат инициативите в СОУ
«Цанко Церковски» за екологично образование и повишаване екологичната
култура на младите хора в Общината.
3. По мярка 3 - Борба с ерозирали, свлачищни, заблатени и други
нарушени терени, през 2009 г. успешно е реализиран Проект:”Възстановяване на
проводимостта на река Елийска при с.Обединение и възстановяване на
проводимостта на река Елийска при с.Иванча” към Междуведомствена комисия
за възстановяване и подпомагане на Министерски съвет.
4. По мярка 4 засега не се отчита изпълнение – поетапното газифициране
на селищата от Общината ще е продължителен процес и тази мярка би трябвало
да зелегне в основните стратегически документи на Общината и за следващите
планови периоди.
5. По мярка 5 е извършено основно почистване на р.Янтра през 2008 г.,
като се осъществява непрекъснато наблюдение за състоянието на коритото й
на територията на Общината.
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Цел 2.4.: Рационално използване на ресурсите от минерални
термални води за лечение и рехабилитация.
Мерките по тази цел - Възстановяване и развитие на минералната баня в
с.Обединение и Възстановяване на лятна къпалня с минерална вода в гр.Полски
Тръмбеш, се изпълняват успешно. В изпълнение на сключения между Община
Полски Тръмбеш и “СОТ – сигнално охранителна техника” ЕООД гр.София
договор за концесия за обект „Минерална баня и компресорна станция”
с.Обединение, продължава работата по възстановяване на сградата, с цел
превръщането й в модерен балнеолечебен център у нас – проектиране,
озеленяване, строително – ремонтни работи и т.н. Лятната къпалня с минерална
вода в гр.Полски Тръмбеш е възстановена, ежегодно се поддържа и се
извършват ремонтни дейности. Предлагат се и лечебни процедури за
посетителите. Извършен е основен ремонт на съоръженията на минерален
извор "Полски Тръмбеш" № 57, сондаж Р-1хг.
Приоритет 3: Обновяване и доизграждане на техническата и социална
инфраструктура, отговаряща на съвременните европейски стандарти
Цел 3.1.: Усъвършенстване на транспортната инфраструктура
Целта се реализира успешно, чрез постигнатите добри резултати по всички
мерки - Доизграждане и рехабилитация на общинската пътна мрежа;
Рехабилитация на пътната мрежа от І и ІІІ клас на територията на Общината,
осигуряваща достъп до международни транспортни коридори за осъществяване
на трансгранично сътрудничество и Възстановяване и поддържане на уличната
пътна мрежа в населените места от Общината. По трите мерки успешно са
реализирани значими дейности (проекти) чрез собствено финансиране,
съфинансиране и сключени договори по проекти по Оперативни програми.
Цел 3.2.: Развитие на комуникационната инфраструктура
1. По тази цел успешно е реализирана Мярка 1 - Подобряване на
качеството на телефонните услуги чрез преминаване към цифрови АТЦ, като
успешно се изпълнява и Мярка 3 - Повишаване на достъпа и развитие на
информационните и комуникационни технологии при обслужване на населението
- направен е нов сайт на общината;
2. В Плана през периода 2008 – 2010 г. не се отчита изпълнение на
дейности по Мярка 2 – Създаване на обществени сървърни паркове за
съхранение на обществени информационнисистеми и данни.
Цел 3.3.: Развитие на В и К – инфраструктура
1. Мярка 1 е изпълнена преди 2008 г. и трябва да отпадне от Общинския
план за развитие.
2. В Плана за анализирания период не са осъществени проекти по Мярка
2, която е важна за осигуряване на благоприятни условия за живот на
населението в Общината т. е. за търсене на средства за строителството на
пречиствателната станция за отпадни води.
3. Успешно се изпълнява Мярка 3 - Строителство, реконструкция и
рехабилитация на канализационни системи и съоръжения, като през
анализирания период 2008 – 2010 г. е реализиран проект: ”Канализация
гр.Полски Тръмбеш по актуализация 2007г. – втори етап “; първият етап на
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проект: ”Канализация на кв.75,75а,76,77,79 и 80 по плана на с.Петко
Каравелово,общ.Полски Тръмбеш” и ремонт на канализация в град П.
Тръмбеш(клон 24) с капиталови разходи;
4. Във връзка с изпълнението на Мярка 4 - Реконструкция и обновяване на
амортизираната разпределителна мрежа с цел намаляване на загубите на
питейна вода, в Плана се отчита, че водопроводната мрежа се поддържа от ВиК
“Йовковци” и всяка година се правят текущи ремонти и подмяна на тръбопроводи.
Цел 3.4. Развитие на енергийната система и внедряване на
енергоспестяващи технологии
1. Мярка 1 е изпълнена преди 2008 г. и трябва да отпадне от Общинския
план за развитие
2. Във връзка с реализацията на
Мярка 2 - Внедряване на
енергоспестяващи мерки и технологии, с решение № 396/30.04.2009 г. на
Общински съвет Полски Тръмбеш е приета актуализираната Програма за
енергийна ефективност на Община Полски Тръмбеш за периода 2009-2011г., с
изпълнението на която ще се намалят разходите на общинския бюджет и ще се
осигурят допълнителни средства за решаване на важни обществени проблеми.
Цел 3.5.: Оптимизиране и ефективно използване на социалната
инфраструктура
1. Независимо от неблагоприятната икономическа конюнктура за страната
и общината в условията на икономическа криза, успешно се изпълняват значими
дейности (проекти) по Мярка 1 - Опазване и подобряване на материалната база
в сферата на здравеопазването, образованието и културата. Те са: а/
Реализиран
проект: “Основен ремонт ОУ “Св. св. Кирил и Методий”
с.Страхилово” на обща стойност 312 000.00 лева; б/ Предоставен имот-публична
общинска собственост, за разполагане на градска библиотека, като първия етаж
на сградата е преустроен за целта с финансови средства на общината на
стойност 119 300.00 лева; в/Иршен основен ремонт на работилница в СОУ
«Цанко Церковски» гр. Полски Тръмбеш на стойност 10 423.00 лева и
реализиран проект "Строително-ремонтни работи на Общинския исторически
музей и градската библиотека, гр. Полски Тръмбеш"; г/Извършен основен
ремонт на ЦДГ с. Раданово на стойност 180 000.00 лева по Проект «Красива
България» , като Общината има 50% собствен принос; д/ Изграден и пуснат в
експлоатация физкултурен салон към СОУ „Ц. Церковски” – обща стойност на
проекта 908 596.74 лв.; е/ Изпълнение на строително – ремонтни работи на
Църковен храм „Св. Георги” с. Иванча на стойност 3000 лева, ремонт църква
«Света Троица” с. Павел – 5000 лева и ремонт на църква „Възкресение
господне”, с. Климентово” – 4000 лева; ж/ Изградена чешма в с. Климентово – на
стойност 4 658. 21 лв. без ДДС и извършени ремонтно – строителни работи на
Детски дом с. Страхилово – 2499.44 лева; з/ Изкърпване на вътрешни варови
мазилки на Църква „Свети Иван Рилски”, с. Стефан Стамболово - 3000 лева и
строително-ремонтни работи на Църковен храм „Св. Георги”, с. Иванча” – 5000
лева; и/Преустройство на две помещения с коридор в сутеренен етаж на ЦДГ за
„Детска млечна кухня” гр. П.Тръмбеш – 7 445.33 лв; к/ Извършен ремонт на
църквата в с. Орловец със средства от Междуведомствена комисия за
възстановяване и подпомагане към МС на стойност 59946.00 лв; л/ Ремонт на
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покрив на Народно Читалище с.Куцина – 65444 лв от капиталовите разходи на
Общината; м/Котелна и отоплителна инсталации и други ремонтни дейности в
Читалищна библиотека и Общински музей" – 100 000 лв ; н/Основен ремонт на
отплителна инсталация в ЦДГ гр. П.Тръмбеш на стойност 15 000.00 лв. ; п/
Подмяна на подови настилки и други строително-ремонтни работи в църква с.
Павел на стойност 5000 лв. и основен ремонт на покривна конструкция на църква
с. П.Сеновец на стойност 6000 лв.; р/ Основен ремонт на покрив на сградата на
домашен социален патронаж-Полски Тръмбеш на стойност 22580.00 лв и
основен ремонт на покрив на СОУ "Цанко Церковски" гр. П.Тръмбеш – 72660.00
лв.; с/Преобразуване на МБАЛ “Д-р Методи Миновски” ЕООД – Полски Тръмбеш
в Специализирана болница за активно лечение по вътрешни болести “Д-р
Методи Миновски” ЕООД – Полски Тръмбеш; т/Изграден асансьор за създаване
на достъпна архитектурна среда в училище СОУ „Ц. Церковски” гр.П.Тръмбеш 70324.00лв.(средствата са от бюджета на училището).
2. Във връзка с Мярка 2 - Реконструкция и/или ремонт на обществени
сгради с местно историческо, културно, социално и религиозно значение, Храм
“Св. Параскева”, с. Страхилово е кандидатствал през 2010 г за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по мярка "Обновяване и развитие на
населените места" от Програмата за развитие на селските райони за периода
2007 - 2013 г с проект: “ Ремонт и реконструкция на храм “Св. Параскева” в село
Страхилово и подобряване на прилежащите му пространства”.
Цел 3.6. :Благоустрояване на селища
Тази цел се изпълнява посредством реализиране на мерки за изграждане
и поддържане на обществени терени; изготвяне на селищни устройствени
планове или планове за обновяване на населените места; осигуряване на достъп
за трудно подвижни лица до обществени сгради.
1. В изпълнение на първата мярка са осъществени дейности по
освежаване на детски площадки, паркове и обществени терени в населените
места в общината;
2. По Мярка 2 е изготвен е подробен устройствен план – план за регулация
на село Петко Каравелово, община Полски Тръмбеш;
3. По Мярка 3 са изградени достъпи за хора с увреждания в СОУ “Цанко
Церковски”, в сградата на МБАЛ и сградата на общинска администрация.
Приоритет 4: Укрепване на административния капацитет на Общината
1. В изпълнение на Мярка 1 - Изграждане на мрежа за извършване на
административни услуги по електронен път
в кметствата и кметските
наместничества към административния център, Общината е спечелила по
Оперативна програма "Административен капацитет" проект: “Оптимизиране на
процесите и интегриране на административните услуги в община Полски
Тръмбеш”, на стойност 322 000 лв, който успешно се изпълнява през 2009/2010
г., като през 2010 г. за реализацията му са изразходени 214 252,00лв;
2. Не са осъществявани дейности(проекти) по Мярка 2 - Създаване и
обучение на специализирано звено за ефективно усвояване на средства от
Структурните фондове на ЕС;
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3. В изпълнение на Мярка 4 - Участие в общи проекти с други общини и
региони от други европейски държави, Община Полски Тръмбеш е установила
съвместни проекти с общините Лехлиу Гара и Кумпана – Румъния и е
побратимена с Община Сант'Елпидио а Маре, Република Италия, във връзка с
проект MOVIE ”Music Тоurism Volunteering In Europe” по програма „Европа за
гражданите“ мярка 1 ”Побратимяване на градове”, Дейност 1 ''Активни граждани
за Европа''.
Обобщаващият извод, който може да бъде формулиран въз основа на
извършената оценка и анализ на изпълнението на задачите за периода 20082010 г., е следният:
Заложените в Плана за развитие на Община Полски Тръмбеш за периода
2007-2013 г. цели се изпълняват ритмично, в съответствие с планираните мерки
и проекти (дейности). Може да се каже, че преобладаващият брой мерки (над
63,7 %) са окончателно изпълнени, а по други от тях продължава да се работи.
Като се има предвид оставащия период след 2010 г., считаме, че изпълнението
на Плана ще бъде доведено до успешен край.
Причините за непредприетите мерки за изпълнението на някои дейности
имат различен характер, но в повечето случаи те се дължат на влиянието на
външни, независещи от общинската администрация фактори. Така например
причините следва да се търсят в забавени съгласувателни режими, закъснели
преводи на авансови плащания по договорите и продължителни
административни процедури от страна на централната администрация, за което
Общината не може да носи вина.
Видно е от Докладите за изпълнението на годишните задачи за
реализация на Общинския план за развитие, че общинската администрация е
разработвала и подавала проектни предложения към МРРБ, МТСП, МОНМ, ДФЗ,
МДАР и др. Още по-важно е да се отбележи много високата успеваемост в
печеленето на проекти, което идва да покаже съответствието на качеството на
проектите с правилата и изискванията на съответните програми и управляващи
органи. Оказва се, че причините за нефинансираните проекти най-често са
свързани с изчерпване на ресурса по съответната отворена схема.

VІ. ОЦЕНКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ФИНАНСОВИ РЕСУРСИ
Ресурсното осигуряване на средствата при реализацията на мерките в
Общинския план за развитие Община Полски Тръмбеш се осъществява чрез
разработената Индикативна финансова таблица. Тя е числен финансов израз на
предвидените за реализация мерки по съответните приоритети. Основните
източници за финансиране, заложени в нея са:
 Общински бюджет;
 Републикански бюджет;
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 Частен бизнес;
 Финансиране от ЕС и други външни източници.
Междинната оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община
Полски Тръмбеш показва, че Общината е търсила различни възможности за
финансовото обезпечаване на изпълнението на Общинския план за развитие.
Използвани са средства от общинския и републиканския бюджет,
предприсъединителните програми САПАРД и ФАР, Социално инвестиционния
фонд, „Красива България” а след присъединяването ни към ЕС
- и от
Структурните фондове чрез Оперативните програми за РБългария. Реализацията
на част от дейностите е резултат от частна инициатива. Все още е много нисък
делът на приходите в Общинския бюджет от управлението и стопанисването на
общинската собственост.
Постигнатите резултати се основават на инициативността на местната
власт и на последователно провежданата целенасочена политика за развитието
на Общината. В оставащия период до 2013 г. е необходима още по-голяма
активност в привличането на средства чрез проекти от Оперативните програми,
тъй като те дават възможност за финансиране на широк кръг от дейности, които
не могат да бъдат реализирани с общинския бюджет. За по-голяма ефективност
и ефикасност при усвояване на средствата от фондовете на ЕС ще спомогне
разработването на годишни Програми за реализацията на Общинския план за
развитие, в които тясно да бъдат обвързани заложените приоритети и мерки с
необходимите ресурси за съответните години на плановия период и с
конкретните източници на финансиране, като особено внимание се обърне на
възможностите, които предоставят
Оперативните програми, и особено Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. ,Оперативна програма
„Административен капацитет” 2007-2013 г.,. Оперативна програма „Околна среда”
2007-2013 г., Оперативна програма „Конкурентоспособност”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси”, както и на Програмата за развитие
на селските райони 2007-2013 г.

VІІ. ПРЕПОРЪКИ, НАПРАВЕНИ НА БАЗАТА НА МЕЖДИННАТА ОЦЕНКА
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
Междинната оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община
Полски Тръмбеш 2007-2013 г. доведе до определянето на няколко основни
препоръки:
1. За всяка година от оставащия планов период до 2013 г. да се разработят
Програми за реализацията на приоритетите и мерките в актуализирания през
2008 г. Общински план за развитие. В Програмата за всяка година да бъдат
разписани:
а/ приоритетите и мерките по отделните цели;
б/ необходимите финансови ресурси общо;
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в/ размерът на националното съфинансиране - общо, от Републиканския
бюджет, от Общинския бюджет, от държавни търговски дружества, от частни
търговски дружества;
г/ размерът на финансирането от Европейския съюз – общо, по програми
от предсъединителните фондове и от структурните фондове на ЕС;
д/ друго безвъзмездно финансиране.
2. Необходимо е в отделните раздели на Плана за развитие на Община
Полски Тръмбеш 2007-2013 г. да бъдат актуализирани статистическите и
оперативни данни;
3. Поради влошаване на параметрите на макросредата в условията на
глобална икономическа криза, е наложителен обстоен анализ и преоценка на
реалните възможности за изпълнение на всички формулирани, но неизпълнени
до този момент, изцяло или частично, мерки и проекти (дейности) по тях, до края
на плановия период. След необходимата обективна и задълбочена
аргументация, е възможно част от мерките да бъдат преформулирани, друга част
– прехвърлени през следващия планов период, за други – да бъдат променени
индикаторите за оценка на изпълнението и т.н. Това е допустимо, доколкото
Общинският план за развитие е отворен документ, в който е възможно да се
правят и е наложително да се правят промени в хода на неговото изпълнение,
вследствие на промяната в условията за неговата реализация;
4. Без да се променят основните приоритети, да се формулират и някои
нови мерки и дейности, както и да се степенуват по важност отделните подцели
и мерки, с оглед на ограничените ресурси и на възможностите за привличане на
средства от нови източници. По-широко да се използват възможностите, които
предоставят различните форми на публично-частното партньорство при
реализацията на Общинския план за развитие;
5. Да се утвърждават, укрепват и развиват добрите традиции и практики
на Общината в проектната дейност – разработване, обосноваване и спечелване
на значими проекти за финансиране на предвидените мерки в Плана от
вътрешни и външни източници – главно от фондовете на ЕС.
6. Да се усъвършенстват и разнообразят създадените механизми за
мониторинг и контрол върху изпълнението на Плана за развитие на Община
Полски Тръмбеш 2007-2013 г., в т.ч. системата за събиране, обработване и
анализ на данните за реализацията на Общинския план за развитие;
7. Да се гарантира по-голяма публичност и гласност на извършваните
промени, както и на резултатите от изпълнение на Общинския план.

VІІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
На базата на извършения дотук анализ, може за се даде много добра
междинна оценка на изпълнението на Плана за развитие на Община Полски
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Тръмбеш 2007-2013 г. Оценката касае основно периода 2008 – 2010 г., т.е.
периода след актуализацията на Общинския план за развитие през 2008 г., до
края на 2010 г, за който са налице проверени статистически данни.
Общинският план за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г.
съответства на нормативните изисквания и стратегическата рамка за регионално
и местно развитие .
Налице е пълно съответствие на Плана с:
1) националното законодателство и подзаконовата нормативна уредба в
областта на регионалното развитие;
2) изискванията, залегнали в законодателството на ЕС в областта на
регионалната политика;
3) целите и приоритетите за развитие, определени в документите за
стратегическо планиране на национално, регионално и областно равнище.
Независимо от това, Общинският план за развитие се нуждае от
перманентно актуализиране, което ще повиши качеството му на стратегически
планов документ за устойчиво интегрирано местно развитие, съответстващ на
критериите и стандартите за планиране и програмиране на регионалното
развитие, прилагани в Европейския съюз. Необходимо е да се постигне още поясна последователност и логика при определяне на целите и приоритетите за
развитие на Общината в европейския контекст, съчетано с оценка на местните
проблеми, нужди и потенциал за развитие.
Доброто познаване на тенденциите, които се развиват в области,
рамкиращи дейностите на Общината, е позволило досега да бъдат използвани
благоприятните, и да се търси противодействие на негативните фактори за
развитие на Общината. От направената междинна оценка на изпълнението на
Плана за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г. е видно, че са
положени немалко усилия за реализиране на дейностите в Общинския план за
развитие, преди всичко от страна на общинската администрация.
Голямото предизвикателство пред общинските власти през оставащия
планов период е реализацията на потенциала за развитие на Община Полски
Тръмбеш, успоредно с решаването на натрупаните проблеми. Развитието на
човешките ресурси е от изключителна важност за повишаване на качеството във
всички останали сфери от социално-икономическия живот в общината. Това
налага да бъдат реализирани и предвидени повече мерки, които ще доведат до
укрепването на човешкия потенциал, до създаване на повече и по-качествени
устойчиви работни места и повишаване на заетостта на населението.
Важна задача през оставащия период от действието на Общинския план за
развитие е и диверсифицирането на икономиката и развитието на нови
алтернативни икономически дейности, които да се базират на използването на
местния потенциал.Това изисква стимулиране на МСП извън традиционните за
Общината до този момент отрасли, по-добър маркетинг и реклама на местната
икономика, насърчаване на публично-частните партньорства в стопанския сектор,
развитие на бизнес-мрежите, привличане на местни и чужди инвестиции за
развитие на Общината, интензифициране на проектната активност за използване
на възможностите за европейско финансиране на общински проекти.
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В заключение, независимо от неблагоприятните демографски и социалноикономически тенденции в Общината при конкретните условия на оценявания
планов период, на базата на постигнатото дотук оценяващият екип има пълната
увереност, че Планът за развитие на Община Полски Тръмбеш 2007 – 2013 г.
може успешно да бъде изпълнен.

