ПРОГРАМА
за реализация на Актуализирания документ за изпълнение на Общинския план за развитие на
община Полски Тръмбеш за 2012 г.
Приоритет/мярка

Наименование на проекта

Необходими
ресурси общо

Държавен
бюджет

Общински
бюджет

финансиране
Частни
инвестиции

Структурни
фондове на ЕС

Друго
финансиране

Приоритет 1. Постигане на устойчив икономически растеж чрез повишаване трудовата заетост и образователноквалификационното ниво на населението.
Цел 1.3.: Развитие на нови форми за икономически растеж.

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

Основен ремонт на
сградата на общинска
фирма «Подем»

13 000

Мярка 1. Повишаване
туристическата
привлекателност на
общината чрез
възстановяване на
местни спортни и
туристически обекти

Основен ремонт на хотел
„Есперанто”

31 250

"Подкрепа за интегрирано
Мярка 4. Разработване управление на Регионален
на регионални
Туристически Продукт
„УНИКАЛНИ ТЕРИТОРИИ,
стратегии за развитие
ДРЕВНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ,
на туризма,
ХОРА И АТРАКЦИИ“ и
маркетингови и
ефективен маркетинг на
рекламни стратегии и
ДЕСТИНАЦИЯ „НОВИЯТ
програми,
ТУРИСТИЧЕСКИ РАЙОН НА
БЪЛГАРИЯ - ПАВЛИКЕНИ,
туристически пакети.
СУХИНДОЛ И П.ТРЪМБЕШ“

500 000

13 000

Цел 1.4.: Развитие на туризма

31 250

-

1 500

-

500 000

-

Цел 1.5.: Съхраняване на човешкия и кадровия потенциал и подобряване на социалния статус на населението

Мярка 1. Повишаване
на образователно–
квалификационното
равнище на
населението
Мярка 10. Развитие на
социалните услуги в
общността

Нов избор – развитие и
реализация

162 400

162 400

И аз имам семейство

53 685

53 685

Приоритет 2. Опазване и възстановяване на околната среда с цел подобряване на привлекателността и качеството на
живот в населените места от общината.

Цел 2.2.: Съхраняването на биологичното разнообразие в съответствие с природната биогеографска характеристика на района и подобряване
състоянието на флората и фауната.

Мярка 1. Развитие и
поддържане на
системата за
озеленяване.
Мярка 1. Развитие и
поддържане на
системата за
озеленяване.
Мярка 1. Развитие и
поддържане на
системата за
озеленяване.
Мярка 1. Развитие и
поддържане на
системата за
озеленяване.
Мярка 1. Развитие и
поддържане на
системата за

Чиста природа и детски
игри – ръка за ръка в
Полски Тръмбеш

3 000

3 000

Обичам природата – и аз
участвам, с. Страхилово

3 000

3 000

Обичам природата – и аз
участвам, с. Климентово

3 000

3 000

Обичам природата – и аз
участвам, с. Каранци

10 000

10 000

Обичам природата – и аз
участвам, с. Павел

10 000

10 000

озеленяване.
Мярка 1. Развитие и
поддържане на
системата за
озеленяване.

Основен ремонт ограда
гробищен парк П.Тръмбеш

18 300

18 300

Приоритет 3. Обновяване и доизграждане на техническата и социална инфраструктура, отговаряща на съвременните
европейски стандарти.

Мярка 1.
Доизграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
мрежа
Мярка 1.
Доизграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
мрежа
Мярка 1.
Доизграждане и
рехабилитация на
общинската пътна
мрежа
Мярка 3.
Възстановяване и
поддържане на
уличната пътна мрежа
в населените места от
общината
Мярка 2.
Строителство на

Цел 3.1.: Усъвършенстване на транспортната инфраструктура

Основен ремонт на
общински път ІV-40957
Полски Тръмбешс.Раданово
Основен ремонт на
общински път VTR1235/III-504/Ст.Стамболово - Полски
Сеновец/І-5/
Основен ремонт на
общински път VTR1234/III-502/П.Тръмбеш - Иванча Обединение/ІII-504/
Основен ремонт улична
мрежа на територията на
общината

Инвестиционен проект за
доизграждане на

10 000

10 00

7 000

7 000

63 500

63 500

110 000

110 000

Цел 3.3.: Развитие на В и К – инфраструктура

72 000

72 000

пречиствателна
станция за отпадни
води;

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

канализационна,
съпътстваща
водопроводна мрежа и
нова ПСОВ
гр.П.Тръмбеш

Цел 3.4.: Развитие на енергийната система и внедряване на енергоспестяващи технологии

496 065

74 410

421 655

Внедряване на мерки за
ЕЕ в ЦДГ "Детски свят"
гр.П.Тръмбеш

114 250

17 150

97 100

Внедряване на мерки за
ЕЕ в ОУ «В. Левски «, с.
Петко Каравелово

189 777

Внедряване на мерки за
ЕЕ в СОУ"Ц.Церковски"
гр.П.Тръмбеш

28 467

161 310

енергоспестяващи
мерки и
сертифициране на
сгради над 1000 кв.м
полезна площ,
общинска собственост
Мярка 2.
Реконструкция и/или
ремонт на обществени
сгради с местно
историческо, културно,
социално и
религиозно значение
Мярка 2.
Реконструкция и/или
ремонт на обществени
сгради с местно
историческо, културно,
социално и
религиозно значение
Мярка 2.
Реконструкция и/или
ремонт на обществени
сгради с местно
историческо, културно,
социално и
религиозно значение
Мярка 2.
Реконструкция и/или
ремонт на обществени
сгради с местно
историческо, културно,

Цел 3.5.: Оптимизиране и ефективно използване на социалната инфраструктура

Основен ремонт на
покрива на общинския
музей

13 500

Основен ремонт автогара

15 000

Основен ремонт
административна сграда,
с. Петко Каравелово

Основен ремонт
административна сграда,
с. Обединение

13 100

11 400

13 500

15 000

4 611

8 489

5 500

5 640

социално и
религиозно значение
Мярка 4. Изграждане
на нови и поддържане
на съществуващите
детски и спортни
площадки
Мярка 4. Изграждане
на нови и поддържане
на съществуващите
детски и спортни
площадки
Мярка 4. Изграждане
на нови и поддържане
на съществуващите
детски и спортни
площадки

Цел 3.6. :Благоустрояване на селища

Чиста природа и детски
игри – ръка за ръка в
Полски Тръмбеш

7 000

7 000

Обичам природата – и аз
участвам, с. Страхилово

7 000

7 000

Обичам природата – и аз
участвам, с. Климентово

7 000

7 000

