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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие през 2014 г.  
 
 

 
 

 

Настоящия доклад е изготвен на основание чл. 23 т.4 от Закона за 

регионалното развитие и има за цел да представи постигнатото през 2014 

година като израз на дейността на общината, предвидена съгласно 

приоритетите, целите и мерките, заложени в Общинският план за развитие 

2014 – 2020г.   

Общинският план за развитие на община Сухиндол е основен документ, 

определящ приоритетите и специфичните цели за развитие на общината. 
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Общата цел на развитие в периода 2014-2020 г. е разгръщане на 

потенциала и привлекателността на община Сухиндол за живот с повишен 

стандарт, изградени местни конкурентни предимства на основата на 

обективните дадености, създадени условия за повишена заетост с разгръщане 

на възможностите на човешките ресурси за икономическа активност на 

основата на изградена бизнес, развлекателна и социална инфраструктура в 

населените места на Общината. 

По данни на Дирекция “Бюро по труда” гр.Павликени  към декември 

2014 г. безработица в община Сухиндол е 18,60%,. Официално 

регистрираните безработни лица са 152 лица от 817 лица в трудоспособна 

възраст.  Социално-икономическата ситуация в общината е в пряка и косвена 

връзка със ситуацията в страната и в съседни общини, а именно - 

неконкурентноспособно производство, инфраструктура, неотговаряща на 

изискванията на бизнеса за динамичност и оперативност, ограничени 

човешки ресурси и неразвит пазар на труда.  

         В икономическо отношение няма промяна на характерните за общината 

отрасли. Приоритетно се развива селското стопанство и подотраслите на 

хранително-вкусовата промишленост. Получаваната продукция значително е 

намалена, както поради липсата на пазари, така и в резултат на повишените 

изисквания за качество и конкурентноспособност. Съществуващите фирми са  

средни и малки по размер  и са в сферата на селското стопанство и услугите.  

В изпълнение на определените приоритети и мерките за тяхното 

постигане в Общинския план, през 2014 година, можем да отчетем следното: 

 

Приоритети : 

Приоритет 1 – Ефективно използване на местния природен и 

културно-исторически/битов потенциал за устойчиво развитие на 

туризма;  

Приоритет 2 – Повишаване на конкурентоспособността на 

местната икономика за подобряване на жизнения стандарт, 

устойчивата заетост и доходите на населението;  

Приоритет 3 – Развитие на човешките ресурси, подобряване 

достъпа до заетост и качество на работните места;  

Приоритет 4 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата 

за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда;  

Приоритет 5 - Добро управление в полза на местната общност и 

бизнеса.  

 

Приоритет 1 – Ефективно използване на местния природен и 

културно-исторически/битов потенциал за устойчиво развитие на 

туризма;  

 

Общината има одобрен проект  по мярка 313 от “Програма за развитие 

на селските райони 2007 -2013 г.” - “Представяне на местното природно, 

културно и историческо наследство на община Сухиндол, област Велико 
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Търново, чрез прилагане на информационни технологии”. Проектът е на 

стойност 305 228 лв. 

През 2014 г. приключиха обществените поръчки за доставка на 

музикални инструменти (цигулка, гъдулка, акордеон, кавал), доставка на 

народни носии (мъжка – 10 бр. и женска – 10 бр.), разработване на 

компютърен софтуер за управление на аудио-визуално съдържание, доставка 

на специализирана техника (сервизен компютър, компютърно табло, 

широкоформатен екран, информационен киоск, посетителска работна 

станция – 4 бр., музикална уредба за работа на открито, цифров фотоапарат, 

високочествен микрофон, аудиоуредба, камера с аксесоари) 

 На етап е финализиране на процедурата за изработване на 45 филма на 

различна тематика и на 5 езика, представящи местното културно-историческо 

наследство на община Сухиндол. 

През месец септември съвместно със сдружение “Анна-Форкарт” и 

сдружение “Съюз на енолозите в България” проведохме Втория 

международен фолклорен конкурс – надпяване, надсвирване и надиграване 

“Северняшки славеи” под надслов ”Хлябът и виното – фолклор и традиция”. 

По отношение на проект “Игрище за пейнтбол и игри с въжени 

атракционни съоръжения” в УПИ VІ-1687, кв.140 по плана на град Сухиндол 

и  “Еко пътека Деветашко плато” в землище на гр.Сухиндол по договор 

№04/313/00091/06.07.2012 г., по мярка 313 “Насърчаване  на туристически 

дейности” от Програмата за развитие на селските районни за периода 2007-

2013 г., можем да кажем, че през 2014 г. завършиха строително – монтажните 

работи. През тази година очакваме приемането на обекта от ДФ “Земеделие” 

и извършване на окончателното плащане от тяхна страна. Стойността на 

безвъзмездната финансова помощ е в размер на 378 544,00 лв. 

Имаме одобрен работен проект за “Реконструкция на общински 

спортен комплекс в гр.Сухиндол”, финансиран по мярка 321 от “Програмата 

за развитие на селските райони”. Проведени са процедури за избор на 

консултиране, проектиране, строителен надзор. В момента тече процедура за 

избор на изпълнител на строително – монтажните работи. Стойността на 

проекта е 1 758 216,20 лв. 

 

Приоритет 2 – Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и 

доходите на населението;  

По Оперативна програма “Административен капацитет” в община 

Сухиндол през 2014 г. беше реализиран проект: 

“Подобряване процеса на прилагане на обществени политики и разработване 

на стратегически документи на община Сухиндол”. Разработен бе 

Общинския план за развитие на община Сухиндол за периода 2014 – 2020 

година, Програма за развитие на туризма в община Сухиндол, Анализ и 

оценка на постигнатите резултати по изпълнението на Общинския план за 
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развитие 2007-2013 г., Цели и приоритети за развитие на община Сухиндол за 

периода 2014-2020 г., Система от индикатори за оценка и наблюдение на 

плана. 

 Проектът е реализиран и е на стойност 57 366,00 лв. 

С изработването на тези стратегически документи се цели да се създаде 

планова основа за дългосрочното устойчиво териториално развитие на 

общината.  

В изпълнение на  принципите на устойчивото развитие за баланс между 

екологично равновесие, икономически растеж и социален просперитет при 

оптимално използване на природните дадености, постигането на главната цел 

се предпоставя от изпълнението на следните специфични цели: 

 Подобряване на жизнената среда чрез осигуряване на съвременно ниво 

на обществено обслужване, обитаване, възможности за рекреация, 

спорт и т.н.; 

 Стимулиране на икономическото развитие на общината, чрез създаване 

на планова основа и с инструментариума на устройственото планиране; 

 Баланс между частните и обществените интереси на територията на 

общината; 

 Опазване и използване на потенциала на природните дадености и 

културно-историческото наследство; 

 Увеличаване възможностите за управление на съществуващите в 

момента и потенциални урбанистични процеси на територията от 

страна на  ръководството на общината;  

 Контрол върху процесите на по-нататъшна урбанизация на територията 

на общината с цел запазване целостта и стабилността на природната й 

среда.  

И през 2014 г., община Сухиндол продължи да проучва възможности за 

привличане на инвеститори и разкриване на работни места. 

 

 

 

Приоритет 3 – Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа 

до заетост и качество на работните места;  

 

По Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” са одобрени 

и изпълнени следните проекти: 

 Проект „Подкрепа за заетост” – по тази програма на длъжност „Общ 

работник” бяха назначени 10 човека. Стойност на проекта – 14 926,76 

лв. Проектът е реализиран. 

 По Национална програма „ОСПОЗ”  бе назначена аварийна група за 

периода януари – март – 12 - човека и декември – февруари 2015 г. – 10 

човека. Стойността на проекта за 2014 г. е 7 443,70 лв. Проектът 

продължава и през 2015 г. 
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 По Национална програма „ОСПОЗ”  бе назначена група за извършване 

на сезонни ремонтни и възстановителни дейности за периода май – 

август – 13 - човека и ноември – февруари 2015 г. – 12 човека. 

Стойността на проекта за 2014 г. е 11 317,15 лв. Проектът продължава и 

през 2015 г. 

 Проект “Регионална програма” на  община Сухиндол – бяха назначени 

7 човека на длъжност „Общ работник”. Стойност на проекта - 17 825,06 

лв. Проектът е реализиран. 

 През 2014 г. община Сухиндол кандидатства по Регионална програма 

„Да съхраним община Сухиндол чиста, красива и привлекателна за 

живеене”. Предвидено е разкриване на 40 работни места за период от 6 

месеца. Бюджета на проекта е на стойност 118 477,92 лв.  

 По Националната програма “Старт на кариерата” в община Сухиндол 

през месец декември 2014 г. бе назначено едно лице с висше 

образование на длъжност – младши експерт “Екология”. Лицето е със 

срок на заетост до 22.09.2015 г. като стойността на проекта е 4 251,60 

лв. 

 Проект “Подкрепа за достоен живот”. Стартира месец ноември 2010 г. 

и след 8-кратно удължаване срока на същия приключи на  31.12.2014 г. 

По време на проекта бяха обгрижвани 42 бр. потребители на услугата 

от 17 бр. лични асистенти. Стойност на проекта – 145 738,88 лв. 

 Проект “Обществена трапезария”. Стартира през 2010 г. и продължава 

до 30.04.2015 г. Осигурява се топъл обяд за 54 човека в неравностойно 

положение за срок от 7 месеца годишно (януари – април и октомври – 

декември). Стойност на проекта за 2014 г. – 18 451,80 лв. Проектът 

продължава и през 2015 г . Обслужва 54 потребители до 30.04.2014 г. и 

е на стойност 10 184,40 лв. 

 

 

 

Приоритет 4 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата 

за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда; 

 

По Публичната инвестиционна програма на българското правителство 

“Растеж и устойчиво развитие на регионите”, през 2014 г. в община Сухиндол 

се реализираха следните проекти: 

 Рехабилитация на площада в централната част на село Коевци на 

стойност 180 652 лв.  

 “Реконструкция на част от уличната мрежа в община Сухиндол” 

(вкл. улици в гр.Сухиндол и улици в с.Горско Калугерово) на 

стойност от 719 348.00 лв. 

След проведена процедура по Закона за обществените поръчки е избран 

изпълнител на  СМР по проект “Ремонт на съществуваща сграда за дневен 

център за възрастни хора” по договор №04/321/000705/11.05.2010 г. по мярка 
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321 “Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от 

Програмата за развитие на селските районни за периода 2007-2013 г. на 

стойност 885202,00 лв. без ДДС. В момента проекта се изпълнява. 

Предстои провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки 

за доставка на оборудване. 

Разработихме и внесохме за одобрение в ДФ”Земеделие”, проект 

“Реконструкция  и модернизация на система за улично осветление в община 

Сухиндол”, на стойност 1 684 865.47 лв. без ДДС. 

Разработени са проекти за: 

 “Аварийно-възстановителни работи на читалище “Трезвеност 1870” гр. 

Сухиндол. Стойността на проекта  е 230 935,35 лв.; 

  “Ремонт и възстановяване на ул. “Опълченска” гр. Сухиндол. Стойността  

на проекта е 119 629,85 лв.; 

 “Аварийно-възстановителни работи на читалище “Росица 1968” с. Горско 

Косово, общ. Сухиндол. Стойността на проекта е 143 128,39 лв. 

 Ремонт и възстановяване на ул. “Шестнадесета” с. Красно Градище, 

община Сухиндол. Стойността на проекта  е 219 758,00 лв.  

През 2014 година със собствени капиталови средства се извърши 

ремонт на улици в гр.Сухиндол на стойност 3 600 лв. Ремонт на общинска  

пътна мрежа  на стойност 62 000 лв. и на ІІІ-то класна пътна мрежа в размер 

на 1200 лв., финансирани от Републиканския бюджет. 

 Със собствени капиталови средства построихме дом за тъжни ритуали 

на стойност 48 098,00 лв. 

 

Избран е  изпълнител на СМР по проект “Рекултивация на старо 

сметище гр. Сухиндол” по сключен договор с ПУДООС. В момента се 

извършват строително монтажните работи. Проектът е на стойност 

499 844,36 лв. с ДДС. 

 

Общината има подписан договор с ДФ “Земеделие” за изпълнение на  

проект „Изграждане на инфраструктура за управление на животински 

отпадъци”. Работният проект е одобрен. В момента текат процедурите за 

изпълнител на СМР, както и за доставка на технологично, хладилно 

оборудване и транспортни средства. 

Стойността на проекта е 1 964 307.93 лв.  

На 31.10.2014 г. община Сухиндол и общините Севлиево и Дряново 

подписаха Споразумение № Д-33-10 с Министерството на околната среда и 

водите за изпълнение на проект “Прилагане на децентрализиран модел за 

управление на биоотпадъци в един от регионите за управление на 

отпадъците, включително изграждане на необходимата техническа 

инфраструктура – система за разделно събиране и съоръжение за 

рециклиране на събраните биоотпадъци”. 
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Приоритет 5 - Добро управление в полза на местната общност и 

бизнеса.  

 

През 2014 г. общината реализира проект: „Повишаване знанията 

уменията на служителите в община Сухиндол“, финансиран по Договор  за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 13–22–31/10.12.2013 г. по 

Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от 

Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, Приоритетна ос IІ 

„Управление на човешките ресурси”, подприоритет 2.2 „Компетентна и 

ефективна държавна администрация”, бюджетна линия BG051PO002/13/2.2-

11. 

Стойност на проекта – 75 877.44 лв.  

 

 

След анализ на извършените през 2014 година дейности по съответните 

приоритети на Общинския план за развитие на община Сухиндол, можем да 

направим следните изводи и оценка за изпълнението му:  

 

 От текущите проекти на общината, става ясно, че общинската 

администрация и управленският екип на общината полагат усилия за 

подобряване на качеството на живот на населението.  

 

 От изпълнените проекти на общината, съществена част са със 

социален характер и са във връзка с подобряване благосъстоянието на хората, 

чрез осигуряване на заетост или на социална подкрепа.  

 

И през следващия планов период  усилията ни ще бъдат насочени към 

изпълнението на конкретни дейности и приоритети да направим нашата 

община привлекателно място за гражданите, предоставяща публични услуги 

на високо ниво, с добре развита инфраструктура, създаваща условия за 

растеж и повишаване привлекателността за инвестиции и живеене. 

 

 

 

 

инж. Пламен Чернев 

кмет на  община Сухиндол 

 

 

 

 
 


