
Приоритет, 

специфична цел, мярка
програма, проект, дейност

проектна 

готовност

бенефициент/ 

отговорно 

звено,

финансиране

стойност 

/съфинансиран

е/ лв

срок за 

реализац

ия

1 2 3 4 5 6 7

Поощряване на ученето през целия живот и професионалното 

обучение в секторите на селското стопанство 
ежегодно

СУ, Общински 

център  за развитие  

ЕООД, П. Тръмбеш

 ПРСР, МОН, БТ,                5 000,00 лв. 2018-2020 г

Отдаване под наем на общински земеделски земи ежегодно община частни инвестиции 2018-2020 г

Субсидии по ПРСР на производители:

 Агроекологични плащания

Биологично растениевъдство

Контрол на почвената ерозия

Схема за единно плащане на площ (СЕПП)

Схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (СЗ)

Схема за обвързано подпомагане за протеинови култури (СПК)

Схема за преразпределително плащане (СПП)

Схема за плащане за селскостопански практики, които са 

благоприятни за климата и околната среда - зелени директни 

плащания (ЗДП)

Схема за млади земеделски стопани (МЗС)

Модернизация на земеделските стопанства

Полупазарни стопанства

Мярка 13.1/НР 1 - Планински райони

П Р О Г Р А М А 

ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ

ЗА ПЕРИОДА 2018 - 2020 г.

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

ЦЕЛ 1    Насърчаване на продуктивен селскостопански сектор

№ 1 Повишаване на 

конкурентоспособността на 

селскостопанската дейност 

ежегодно
зем. производители, 

фирми, кооперации

ПРСР, частни 

инвестиции
     18 000 000,00 лв. 2018-2020 г



Отдаване под наем на общински мери и пасища за паша на 

животните
ежегодно община частни инвестиции 2018-2020 г

Стимулиране  развитието  на  пчеларството,  чрез  предоставяне  на 

слабопродуктивни земеделски земи за създаване на пчелини
ежегодно община частни инвестиции 2018-2020 г

Модернизиране на животновъдните ферми:

Схема за обвързано подпомагане за биволи

Биологично пчеларство

Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока 

природна стойност (ВПС-1)

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки под 

селекционен контрол (ДЖСК)

Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и кози-майки (ДПЖ)

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави и месодайни 

крави под селекционен контрол (ЕЖСК)

Опазване на застрашени от изчезване местни породи

Схема за преходна национална помощ за говеда, необвързана с 

производството (НДЖ 1)

Схема за преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-

майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3)

Схема за обвързано подпомагане за млечни крави (СМК)

Предоставяне на терени и сграден фонд на фирми, желаещи да 

създадат заетост
ежегодно община частни инвестиции 2018-2020 г

Поддържане на база данни за свободни общински терени ежегодно община община 2018-2020 г

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

използването на софтуер за управленски системи 
проект Юнигаз - ВТ ООД

ОП «Иновации и 

консурентоспособно

ст» 

          326 001,06 лв. 2017-2018 г

Развитие на неселскостопански дейности в селски район като П. 

Тръмбеш от МСП

проект

Земеделски стопани 

или 

микропредприятия

ПРСР, частни 

инвестиции
          200 000,00 лв. 2018-2020 г

ЦЕЛ  2. Подкрепа за повишаване конкурентоспособностт на малкия и среден бизнес и развитие на икономика основана  на  знанието,  иновациите  и  новите технологии

№ 1 Подкрепа и 

стимулиране на малкия и 

среден бизнес, повишаване 

на инвестиционната 

активност в общината  

2018-2020 г

№ 2 Укрепване на 

жизнеспособността на 

стопанствата

ежегодно
ПРСР, частни 

инвестиции

 фирми, кооперации, 

животновъди
       2 400 000,00 лв. 



№ 2 Изграждане на умения 

за бизнес активност, чрез 

създаване на МИГ 

Павликени -  Полски 

Тръмбеш

„Стратегия за местно развитие за територията на общините 

Павликени и Полски Тръмбеш“
проект 

"Местна 

инициативна група 

на общини 

Павликени - Полски 

Тръмбеш"

ПРСР        6 374 545,00 лв. 2018-2020 г

Складова сграда за готова продукция и офиси проект "Олива" АД частни инвестиции           150 000,00 лв. 2018-2020 г

Производствена сграда за белени слънчогледови ядки проект "Олива" АД частни инвестиции           200 000,00 лв. 2018-2020 г

Техническа поддръжка и ремонт на техническите съоръжения на 

язовирите и почистване

проектна 

готовност
община община           100 000,00 лв. 2018 -2020 г

"Особено право на ползване върху обект язовир Павел-2" - за 

рибовъдство и спортен риболов
проект "Ерато Агро" ООД частни инвестиции           400 000,00 лв. 2018-2021 г

Програма „Старт на кариерата” проект община АЗ              60 000,00 лв. 2018 г

„Регионална програма за заетост” проект община НПДЗ              21 600,00 лв. 2018 г

Насърчителни мерки за заетост по Закона за насърчаване на 

заетостта
проект община НПДЗ              12 000,00 лв. 2018 г

Устойчива заетост за безработни и неактивни лица в "Калоян ВТ" 

ООД
проект "Калоян ВТ" ООД ОПРЧР           231 115,56 лв. 2017-2018 г

Проект "Работа" проект община ОПРЧР           275 340,00 лв. 2018-2019 г

Проект "Социални, икономически и образователни мерки за 

интеграция на уязвими групи в община Полски Тръмбеш"
проект община ПРЧР, ОПНОИР           850 000,00 лв. 2018-2020 г

Подкрепа за инициативи за популяризиране на културната 

идентичност на етнически общности, вкл. чрез стимулиране 

развитието на традиционни дейности и таланти

ежегодно община, читалища
ПРЧР, читалища, 

община
2018-2020 г

Подкрепа за личностно развитие и социално включване, чрез 

предоставяне на социални услуги 
ежегодно

община, ЦОП, ЦСРИ, 

Дом.соц.патронаж

община, делегирана 

държавна дейност
       1 200 000,00 лв. 2018-2020 г

проект „Приеми ме 2015" проект община ОПРЧР           750 000,00 лв. 2018 -2020 г

Проект «Осигуряване на топъл обяд в Община Полски Тръмбеш» проект община АСП              68 000,00 лв. 2017-2020 г

Цел 3. Развитие на икономическите производства и добивната промишленост

Цел 4. Развитие на селското и рибно стопанство, съобразно местния потенциал

П Р И О Р И Т Е Т № 2   Повишаване качеството на живот и развитие на социалната среда

ЦЕЛ 1 Насърчаване на заетостта в общината и борба с бедността

№ 1 Насърчаване на 

заетостта в общината 

№ 2 Интегриране на 

маргинализираните 

общности

№ 1 Стимулиране 

развитието на аквакултурите

№ 1 Развитие на 

преработвателната 

промишленост

№ 3 Активно включване и 

соц. услуги 



Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания проект община АСП, ОПРЧР           391 166,00 лв. 2019-2021 г

Услуга "Личен асистент" и "Домашен помощник" проект община по ПМС № 332           312 000,00 лв. 2018 г

№ 1 Внедряване на мерки за 

ЕЕ и ВЕИ в сгради общинска 

собственост 

 Енергийна ефективност на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 

Раданово
техн. проект община НДЕФ           316 105,97 лв. 2019-2020 г

№ 2 Стимулиране 

внедряването на ЕЕ и ВЕИ от 

предприятията и гражданите

Внедряване  на ЕЕ и/или ВЕИ идейна готовност частни инвестиции ПРСР, ОП"ИК"              30 000,00 лв. 2018-2020 г

№ 1 Обновяване и 

реконструкция на градската 

среда 

Обновяване, реконструкция на градската среда – площад, 

пешеходна зона и градския парк на гр. Полски Тръмбеш
техн. проект община ПРСР        3 000 000,00 лв. 2018-2020 г

"Парк със спортен сектор и детска площадка", с. П. Каравелово проект община община           300 000,00 лв. 2018-2020 г

Обичам природата и аз участвам проект
кметство 

Обединение
ПУДООС              10 000,00 лв. 2019-2020 г

Преустройство на магазин за "Спортна зала за тенис на маса"  в 

гр.Полски Тръмбеш
техн. проект община

Министерство на 

младежта и спорта
          200 550,00 лв. 2018-2020 г

Спортна площадка” в ПИ с идентификатор 61279.500.533 по КККР на 

с.Раданово, и УПИ I533, кв.77 по ПУП на с.Раданово
проект община ПРСР           150 000,00 лв. 2019-2020 г

Ремонт на НЧ "Съединение 1885" , с. Климентово проект община
Проект "Красива 

България"
          139 827,00 лв. 2019-2020 г

„Реконструкция покрив на сграда - Автогара, общинска собственост, 

в ПИ 57354.300.2374 по КККР на гр. Полски Тръмбеш 
техн. проект община община              58 324,00 лв. 2018 г

Осигуряване на достъпна среда в сградата на Общински музей гр. 

Полски Тръмбеш, чрез монтаж на  вертикална лифтова платформа
техн. проект община община              36 267,00 лв. 2020 г

Преустройство на част от втори надземен етаж от бивша училищна 

сграда  за разширяване на общински музей  техн. проект община община           761 360,00 лв. 2019-2020 г

№ 2 Изграждане, 

реконструкция на обекти  с 

местно историческо, 

социално и религиозно 

значение и прилежащите им 

пространства

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура

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

ЦЕЛ 3 Изграждане и  подобряване на социалната инфраструктура

№ 2 Създаване, 

рехабилитация на зони за 

отдих и  детски игри

№ 1 Изграждане, 

реконструкция на обекти  в 

сферата на 

здравеопазването, спорта, 

образованието и културата и 

прилежащите им 

пространства

ЦЕЛ 1  Повишаване на енергийната ефективност  и внедряване на ВЕИ

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

№ 3 Активно включване и 

соц. услуги 



№ 1 Изграждане, 

възстановяване и 

рехабилитация на 

общинската пътна мрежа и 

мостове

Ремонт на общинската пътна мрежа техн. проекти община община           200 000,00 лв. 2018-2020 г

№ 2 Реконструкция и  

изграждане на улична пътна 

мрежа по населените места 

в общината , пешеходните 

площи и площади

Ремонт на уличната мрежа, тротоари и площади в населените места 

на общината
техн.проекти община ПРСР        1 173 000,00 лв. 2019-2020 г

№ 1 Изграждане и  

рехабилитация на 

водопроводната мрежа 

Текуща подмяна на водопровод в населените места ежегодно ВиК частни инвестиции              60 000,00 лв. 2018-2020 г

№ 2 Изграждане и  

рехабилитация на 

канализационната мрежа

Проект "Канализация на кв. 75, 75А, 76 , 77, 79 и 80 по плана на с. 

Петко Каравелово" - изграждане на канализацията
 техн. проект община ПРСР        3 020 266,00 лв. 2020 г

Обичам природата и аз участвам проект кметство Иванча ПУДООС              10 000,00 лв. 2019-2020 г

Възстановяване на общински парк и изграждане на зона за отдих проект кметство Павел ПУДООС              10 000,00 лв. 2019-2020 г

Възстановяване на зона за отдих проект кметство Раданово ПУДООС              10 000,00 лв. 2019-2020 г

Изготвяне на Общ устройствен план на общината проект община

Министерство на 

регионалното 

развитие

             40 080,00 лв. 2018 г

Изработване на ПУП – План за регулация на с.Раданово проект община община                6 160,00 лв. 2018 г

Изработване на ПУП – План за регулация на с.Куцина проект община община                8 800,00 лв. 2018 г

№ 1 Участие в изграждането 

на регионалното депо за ТБО 

в гр. Бяла

„Доизграждане на регионална система за управление на отпадъците 

в регион Борово /Бяла,област Русе/ и довеждаща инфраструктура за 

външни връзки на площадката с републиканската пътна мрежа и 

мрежите на техническата инфраструктура"

проект

Регионално 

сдружение за 

управление на 

отпадъците–„ЯНТРА-

ЛОМ 2008“, 

общината е партньор

ПУДООС, общини        2 962 860,87 лв. 2018-2020 г

Почистване на нерегламентираните сметища ежегодно община, кметства община              73 000,00 лв. 2018-2020 г

ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци

№ 2 Премахване на 

нерегламентираните 

сметища

№ 2 Изготвяне на селищни 

устройствени планове и 

кадастрални карти по 

населени места

№ 1 Разширяване и 

подобряване състоянието на 

зелените площи, паркове, 

обществени терени

ЦЕЛ 5 Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината



Повишаване на екологичната култура на 

населението.Разпространение на брошури/дипляни

проектна 

готовност
община кметства, община                3 000,00 лв. 2018-2020 г

№ 3 Поетапно закриване и 

рекултивация на 

общинското депо за 

неопасни отпадъци

 "Закриване, техническа и биологична рекултивация на общинско 

депо за отпадъци на Община П. Тръмбеш"
техн. проект община ПУДООС, община        1 600 000,00 лв. 2020 г

Площадка за временно съхраняване на отпадъци – сгурия, шлака, 

дънна пепел от котли и биоразградими отпадъци /клони от дървета/ 

от територията на община Полски Тръмбеш, до тяхното извозване за 

депониране и обезвреждане

проект община община 2018 г

Площадки за временно съхранение на строителни и растителни 

отпадъци
проект община община 2018 г

Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки на 

територията на общината

ежегодно по 

договор
община, фирма частни инвестиции 2018-2020 г

Система за разделно събиране, съхраняване и предаване за 

предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на негодни за употреба батерии и акумулатори

ежегодно по 

договор
община, фирма частни инвестиции 2018-2020 г

Система за разделно събиране, съхраняване и предаване за 

предварително третиране, рециклиране, оползотворяване и/или 

обезвреждане на излязло от употреба електрическо и електронно 

оборудване

ежегодно по 

договор
община, фирма частни инвестиции 2018-2020 г

№ 1 Опазване на водните 

площи 

Управление на риска и защита от наводнения в трансграничните 

региони Калараш и Полски Тръмбеш
проект общината е партньор 

Програма за 

Трансгранично 

сътрудничество - 

INTERREG V-A 

Румъния – България 

2014-2020 г

       3 090 000,00 лв. 2017-2019 г

проект «Твоя час» проект училища МОН              27 158,00 лв. 2017-2018 г

проект «Подкрепа за равен достъп и личностно развитие» проект СУ "Ц.Церковски" МОН                2 385,00 лв. 2017-2018 г

Изготвяне на проекти за обучение, квалификация и 

преквалификация на безработни

проектна 

готовност

 институции, 

община, частни 

инвестиции

ПРЧР, БТ           100 000,00 лв. 2019-2020 г

Проекти за обучение, квалификация и преквалификация на заети
проектна 

готовност

институции, община, 

частни инвестиции
ПРЧР, БТ              50 000,00 лв. 2019-2020 г

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

европейските културни традиции.

ЦЕЛ 1 Подобряване на образователна  и спортна среда в общината 

№ 1 Подобряване на 

достъпа до  образование 

№ 2 Насърчаване ученето 

през целия живот: обучение, 

квалификация и 

преквалификация на 

безработни и заети

№ 2 Премахване на 

нерегламентираните 

сметища

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

№ 4 Организирано 

сметоизвозване и поетапни 

мерки за въвеждане на 

разделно събиране на 

битовите отпадъци в 

населените места в 

общината



№ 3 Спорт в свободното 

време и в детско -юношеска 

възраст

Организиране на спортни прояви, с цел стимулиране на физическата 

активност на населението

проектна 

готовност

училища, спортни 

клубове, община

училища, спортни 

клубове, община
             20 700,00 лв. 2018-2020 г

Реклама на местните туристически и природни забележителности в 

общината
идея община, музей община              15 000,00 лв. 2020 г

Съхраняване и популяризиране на традициите, обичаите, фолклора, 

местните фестивали и празници
ежегодно

община, музей, 

читалища
община, читалища           102 000,00 лв. 2018-2020 г

Създаване на интернет сайт на Общинския исторически музей, с цел 

реклама на експозициите
идея община, музей

община, фондове, 

музей
               5 000,00 лв. 2020 г

Изработка на рекламни материали за популяризиране на 

минералните извори

проектна 

готовност
община община                2 000,00 лв. 2020 г

„Помпена станция с черпателен резервоар за минерална вода“  

гр.Полски Тръмбеш
техн. проект община НДЕФ           229 349,00 лв. 2018 г

Присъединяване на „Летни къпални“ гр. П. Тръмбеш към 

новопроектиран резервоар за минерална вода
техн. проект община община              47 710,00 лв. 2018 г

Проект за присъединяване на спортен комплес "Добри Динев" към 

находище на минерална вода - П. Тръмбеш, с включена 

реконструкция на съществуващ водопровод

техн. проект община НДЕФ           360 000,00 лв. 2019-2020 г

№ 1 Провеждане на 

традиционни културни 

мероприятия

Културни инициативи на читалищата  и общината
проектна 

готовност
читалища читалища                8 400,00 лв. 2018-2020 г

№ 2 Развитие на 

читалищната дейност
„Библиотеката – активен участник в обществения живот”- 2018 г. проект

читалище "Отец 

Паисий", П. Тръмбеш

фондация "Глобални 

библиотеки"
               5 000,00 лв. 2018 г

№ 1 Повишаване на 

институционалния капацитет 

на администрацията

Провеждане на кампании за информация и публичност, и 

представяне на резултатите от изпълнението на различните 

програми и проекти 

ежегодно община
Оперативни 

програми
               6 000,00 лв. 2018-2020 г

№ 2 Предоставяне на 

качествени услуги на 

гражданите и бизнеса

Разширяване на обхвата на Интернет-страницата на общината с 

оглед предоставянето на услуги  и информация
ежегодно община община                5 000,00 лв. 2018-2020 г

№ 3 Сътрудничество с други 

общини и институции в 

страната и чужбина

Организация на семинари, публични събития за сътрудничество с 

други общини в различни области на икономиката 
идея община

ПРСР, фондове, 

програми
               5 000,00 лв. 2018-2020 г

Програмата за реализация на актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на община Полски Тръмбеш за периода 2018-2020 г. е 

приета с Решение № 516/ 26.07.2018 г. на Общински съвет - Полски Тръмбеш

№ 1 Опазване на културно - 

историческото наследство и 

развитие на туризма

Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи

П Р И О Р И Т Е Т № 5 Повишаване на институционалния капацитет за управление и развитие

ЦЕЛ 1 Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията

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

№ 2 Развитие на 

балнеотуризма в общината







 


