ПРОГРАМА
ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ ЗА 2017 г.
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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
Отдаване под наем на общински земеделски земи
№ 1 Повишаване на
конкурентоспособността
на селскостопанската
Субсидии по ПРСР на производители
дейност

№ 2 Укрепване на
жизнеспособността на
стопанствата

община
земеделски
стопани, фирми

Отдаване под наем на общински мери и пасища за
паша на животните

община

Стимулиране развитието на пчеларството чрез
предоставяне на слабопродуктивни земеделски
земи за създаване на пчелини

община

1 000 000,00 лв.

1 000 000,00 лв.

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,
Предоставяне на терени и сграден фонд на фирми,
община
повишаване на
желаещи да създадат заетост
инвестиционната
активност в общината
№ 3 Изграждане на
община
умения за бизнес
Павликени,
активност, чрез
Създаване на Местна инициативна група
партньор
57 054,90 лв.
създаване на МИГ
община П.
Полски Тръмбеш
Тръмбеш

57 054,90 лв.

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

№ 1 Насърчаване на
заетостта в общината

Предоставяне на обучение за придобиване на
компетентности и професионална квалификация

община , Проект
"Красива
България"

Участие в програми за заетост на безработни лица

община, БТ

2 000,00 лв.

90 000,00 лв.

2 000,00 лв.

90 000,00 лв.

№ 2 Интегриране на
маргинализираните
общности

№ 3 Активно включване
и социални услуги

Участие в програми за заетост на безработни лица от
община, БТ
етнически общности

20 000,00 лв.

20 000,00 лв.

Подкрепа за личностно развитие и социално
включване чрез предоставяне на социални услуги

община, ЦОП,
ЦСРИ, ДСП

605 211,00 лв.

Прект "Приеми ме 2015"

община

225 864,00 лв.

225 864,00 лв.

Проект "Осигуряване на топъл обяд в община П.
Тръмбеш"

община

7 985,00 лв.

7 985,00 лв.

Проект "Независим живот в община П. Тръмбеш"

община

214 348,00 лв.

214 348,00 лв.

340 128,00 лв.

265 083,00 лв.

П Р И О Р И Т Е Т № 3 Развитие на ефективна инфраструктура, благоустроена жизнена среда и опазване на околната среда
ЦЕЛ 1 Повишаване на енергийната ефективност и внедряване на ВЕИ

№ 1 Внедряване на
мерки за ЕЕ в сгради
общинска собственост

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

община,
училище, НДЕФ

316 105,97 лв.

Саниране на жилищен блок по Национална
програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради

община, обл.
управител,
сдружения на
собственици

580 392,00 лв.

47 415,90 лв.

268 690,07 лв.

76 337,00 лв.

73 343,00 лв.

580 392,00 лв.

Цел 3 Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура

Ремонт на Народно читалище „Паисий Хилендарскиобщина
1902“, с. Масларево, община Полски Тръмбеш

№ 1 Изграждане,
реконструкция на
обекти в сферата на
здравеопазването,
Преустройство на магазин за "Спортна зала за тенис
община
спорта, образованието и на маса" в гр.Полски Тръмбеш
културата, и
прилежащите им
пространства
Детски басейн към плувен комплекс, УПИ Х, кв.76 по
община
плана на гр.Полски Тръмбеш

149 680,00 лв.

180 000,00 лв.

154 500,00 лв.

180 000,00 лв.

154 500,00 лв.

ЦЕЛ 4 Обновяване на пътната инфраструктура
№ 2 Реконструкция и
Ремонт на уличната мрежа, тротоари и площади в
изграждане на улична
община
населените места на общината
пътна мрежа по
населените места в
общината ,
Реконструкция на уличната мрежа в Община Полски
община
пешеходните площи и Тръмбеш
площади

75 000,00 лв.

75 000,00 лв.

2 260 706,38 лв.

2 260 706,38 лв.

3 692 723,10 лв.

3 692 723,10 лв.

Цел 5. Изграждане на ВиК инфраструктурата и ПСОВ в общината
№ 1 Изграждане и
Реконструкция на водопроводната мрежа в Община
рехабилитация на
община
Полски Тръмбеш
водопроводната мрежа
ЦЕЛ 6 Благоустрояване на селищата
№ 1 Разширяване и
подобряване
Проекти по Национална кампания "Обичам
състоянието на зелените природата - и аз участвам" в различни населени
площи, паркове,
места в общината
обществени терени

ПУДООС

59 872,00 лв.

Изготвяне на Общ устройствен план на общината
община
№ 2 Изготвяне на
селищни устройствени и
кадастрални планове и Изготвяне на ПУП - План за регулация на с. Раданово община
Общ устройствен план
на общината
Изработване на ПУП – План за регулация на с.Куцина община

100 200,00 лв.

59 872,00 лв.

80 160,00 лв.

20 040,00 лв.

6 160,00 лв.

6 160,00 лв.

9 000,00 лв.

9 000,00 лв.

45 000,00 лв.

45 000,00 лв.

ЦЕЛ 7 Подобряване управлението на битовите отпадъци
№ 2 Премахване на
нерегламентираните
сметища

Регулярно рекултивиране на нерегламентираните
сметища и поддържане на общинското депо

община,
кметства

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

№ 2 Опазване на
водните площи

„Управление на риска и защита от наводнения в
трансграничните региони Калараш и Полски
Тръмбеш", финансиран от Програма за
Трансгранично сътрудничество - INTERREG V-A
Румъния – България 2014-2020 г.

община,
Програма
Румъния България

2 070 707,57 лв.

41 414,15 лв.

2 029 293,42 лв.

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

Активни младежи в Община Полски Тръмбеш по
ОПРЧР

община, ПРЧР

училища,
№ 3 Спорт в свободното
Организиране на спортни прояви, с цел стимулиране спортни
време и в детско на физическата активност на населението
клубове,
юношеска възраст
община

169 733,00 лв.

169 733,00 лв.

6 000,00 лв.

6 000,00 лв.

ЦЕЛ 2 Опазване и популяризиране на културно - историческото и природно наследство за устойчиво развитие на туризма
№3 Развитие на
балнеотуризма в
общината

„Помпена станция с черпателен резервоар за
минерална вода“ гр.Полски Тръмбеш

община

253 782,97 лв.

126 891,49 лв.

35 000,00 лв.

35 000,00 лв.

126 891,48 лв.

Цел 3. Развитие и поддържане на културните дейности и инициативи
№ 1 Провеждане на
традиционни културни
мероприятия

читалища,
Съхраняване и популяризиране на традициите,
община,
обичаите, фолклора, местните фестивали и празници
музей,кметства

П Р И О Р И Т Е Т № 5 Повишаване на институционалния капацитет за управление и развитие
ЦЕЛ 1 Повишаване ефективността и ефикасността на администрацията
Повишаване капацитета на общинска
администрация за подготовка и управление на
№ 1 Повишаване на
проекти, обслужване на гражданите
институционалния
капацитет на
Провеждане на кампании за информация и
администрацията
публичност, и представяне на резултатите от
изпълнението на различните програми и проекти

всичко

община

община

12 153 176,89 лв.

1 232 180,00 лв.

678 341,54 лв.

-

лв.

8 476 803,90 лв.

1 765 851,45 лв.

