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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие през 2015 г.  
 
 

 
 

 

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

регионалното развитие и има за цел да представи постигнатото през 2015 

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 

2015 г. безработица в община Сухиндол е 20,69%. Официално 

регистрираните безработни лица са 169 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 2015 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 завършен 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 58 380 лв. 

Финализиран е 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. Стойността на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 448 718 

лв. 

 

Приоритет 2 – Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и 

доходите на населението;  

 

През 2015 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 “Регионална програма” на  община Сухиндол – бяха назначени 

10 човека на длъжност „Общ работник”. Стойност на проекта – 

25509,60 лв. Проектът е реализиран. 

 По Национална 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 Юли 2015 г. като стойността на проекта е 3706,34 лв. 

 По Национална програма „ОСПОЗ”  бе назначена аварийна група за 

периода октомври – февруари – 10 – човека. Стойността на проекта за 

2015 г. е 6 443 лв. 

 По Национална програма „ОСПОЗ”  бе назначена група за извършване 

на сезонни ремонтни и възстановителни дейности за периода октомври 

– февруари – 10 – човека. Стойността на проекта за 2015 г. е 6 443 лв. 

 Проект “Нови възможности за грижа”. Стартира месец март 2015г. По 

време на проекта бяха обгрижвани 37 бр. потребители на услугата от 15 

бр. лични асистенти. Стойност на проекта – 47 267 лв. 

 Проект “Подкрепа за достоен живот”. Стартира месец януари 2015 г. и 

приключва през  март 2015 г. По време на проекта бяха обгрижвани 37 
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бр. потребители на услугата от 9 бр. лични асистенти. Стойност на 

проекта – 15 305 лв. 

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

до 30.04.2016 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 2015 г. – 18 132 лв. Проектът 

продължава и през 2016 г. 

 

 

 

Приоритет 4 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата 

за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда; 

 

Завършен е проект “Ремонт на съществуваща сграда за дневен център 

за възрастни хора” по договор №04/321/000705/11.05.2010 г. по мярка 321 

“Основни услуги за икономиката и населението в селските райони” от 

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

стойност 879 035 лв. без ДДС. 

Завършени са проекти за: 

 Реконструкция на част от уличната мрежа в община Сухиндол: ул. „Пета”, 

ул. „Шеста” в с. Горско Калугерово; ул. „Климент Охридски”, ул. 

„Безименна”, площад „Музей”, ул. „Оборище” и прилежаща. 

 

По проект “Рекултивация на старо сметище гр. Сухиндол” по сключен 

договор с ПУДООС е извършена техническата част на рекултивацията, 

предстои биологичната. Проектът е на стойност 430 242 лв. с ДДС. 

Общината реализира проект „Изграждане на инфраструктура за 

управление на животински отпадъци” по МЯРКА 321 - ОСНОВНИ УСЛУГИ 

ЗА НАСЕЛЕНИЕТО И ИКОНОМИКАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

Стойността на проекта е 1 964 307.93 лв.  

 

Приоритет 5 - Добро управление в полза на местната общност и 

бизнеса.  

 

През 2015 г., община Сухиндол продължи да проучва възможности за 

обучение и повишаване квалификацията на служителите. 

 

След анализ на извършените през 2015 година дейности по съответните 

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

направим следните изводи и оценка за изпълнението му:  
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 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 

 

 

 

 
 


