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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие през 2016 г.  
 
 

 
 

 

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

регионалното развитие и има за цел да представи постигнатото през 2016  

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  31.12.2016 г. 

безработица в община Сухиндол е 19,46% с официално регистрирани 

безработни 159 лица .  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 2016 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;  

 

През 2016 г. с Решение на общински съвет Сухиндол бе създадено 

Общинско предприятие "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални 

дейности" – община Сухиндол, с предмет на дейност: поддръжка и ремонт на 

материалната база, предоставена му за управление; материално-техническо 

обезпечаване на общинската спортна, културна, туристическа и 

развлекателна дейност; осигуряване на оптимална заетост на материалната 
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база, с цел ефективното и управление; създаване на условия за достъп и 

ползване на предоставените му за управление недвижими имоти - общинска 

собственост, от физически и юридически лица, срещу заплащане на 

съответните такси и цени на услуги, определени от Общински съвет 

Сухиндол; стопанисване и експлоатация на търговски обекти; поддръжка и 

ремонт на общинската инфраструктура, сграден фонд, улици и съоръжения, 

пътна маркировка, строително-ремонтни дейности. 

На предприятието е предоставено общинско имущество “Игрище за 

пейнтбол и игри с въжени атракционни съоръжения”, Екопътека „Деветашко 

плато“, градски стадион. 

Приоритет 2 – Повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика за подобряване на жизнения стандарт, устойчивата заетост и 

доходите на населението;  

Малките и средните предприятия (МСП) са двигателят на всяка 

икономика в Европейския съюз и по света. Важна е националната политика в 

тяхна подкрепа. 

България навлезе в новия програмен период 2014-2020 година. С 

Решение № 37 на Министерския съвет от 23 януари 2014 г. е приета 

Националната стратегия за насърчаване на малките и средните предприятия 

2014-2020 г.  

 Общината има готовност да оказва целенасочена подкрепа и съдействие 

за съществуващия малък и среден бизнес, повишаване на предприемаческата 

активност на местно ниво за създаването на нови малки и средни 

предприятия. 

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 „Нови възможности за грижа“ – по ОПРЧР – назначени 15 

лични асистенти, обгрижващи 30  лица – стойност на проекта: 61 247,74 

лева. 

       Проект „Обучение и заетост за младите хора“ – по ОПРЧР- 

назначени 20      лица за 6 месеца- стойност 54 003.45 лв. 

 Проект „Регионална програма” на  община Сухиндол – бяха назначени 

7 лица за 5.5 месеца на длъжност „Общ работник”. Стойност на проекта 

– 17 467 лв. 

 По Национална програма „Помощ за пенсиониране“ –– назначено едно 

лице до навършване възраст за пенсиониране -2 495,00 лева. 

 По Национална програма „Заетост и обучение на хора с трайно 

увреждане“ –  назначени 2 лица за 2 години – 23 952,00 лева. 

 Проект „Социална кухня“, Рег.№ BG05FMOP0001-3.002-0082-СО1 по 

процедура за директно предоставяне на безвъздмезна финансова 

помощ, BG05FMOP0001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ по 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vip/sme_strategy.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vip/sme_strategy.pdf


 4 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България – стойност 21 138.15 

  През 2016 год. са подадени следните проектни предложения: 

 „Подобряване достъпа до заетост и предоставяне на иновативни 

интегрирани социално-здравни услуги на уязвими групи в община 

Сухиндол", № BG05M9OP001-2.005-0017 по процедура “Активно 

включване” от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

2014-2020 г. – 298 452,00 лева. 

 „Напред и само напред към всеобщ просперитет" 

Наука и образование за интелигентен растеж,   

BG05M2OP001-3.002 - образователна интеграция на учениците от 

етническите малцинства и/или търсещи или получили международна 

закрила – 290 677,00 лева. 

Приоритет 4 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата 

за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда; 

Подадени проектни предложения през 2016 год. 

1. „Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, 

област Велико Търново“ по Програмата за развитие на селските райони 

2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в 

селските райони”, Под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, 

подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура” – стойност 4 044 242.13 лв. без ДДС ; 

 

2. „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища VTR2206 и 

VTR1311 на територията на  община Сухиндол, област Велико 

Търново“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., 

Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, 

Под-мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура - 

стойност 5 644 233.84 лв. без ДДС ; 

 

3. Изготвен е идеен проект „Свлачище на път VTR 2206 с № 

VTR32.70295.01,  в който е предложено решение след извършени 

подробни инженерно-геоложки и хидроложки проучвания пълно 

премахване на земните породи, които предизвикват свлачищни процеси 

достигайки до основата на скалата, представена от варовици и 

пясъчници и възстановяване на изровеният от реката десен бряг.  

 

4. С писмо Вх.№ 102-07-3268/17.07.2015г.1, с копие до областен 

управител на област Велико Търново вх.№ОА04-7294/14.07.2015г. е 

отправено искане за финансиране до председателя на 

междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане  за 

сумата от 6 015 482,2 без ДДС. 
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5.  В процес на изработка е Общ устройствен план. С изработването 

му ще се  определят преобладаващото предназначение и начина 

за  

устройство на отделни структурни части на териториите в 

общината. 

Приоритет 5 - Добро управление в полза на местната общност и 

бизнеса.  

През 2016 г., община Сухиндол продължи да проучва възможности за 

обучение и повишаване квалификацията на служителите. 

Подадено е проектно предложение „Инструменти за по-обхватно 

гражданско участие за устойчив Европейски съюз", по програма „ Европа за 

гражданите“, направление „Демократична ангажираност и гражданско 

участие“, мярка 2.2 „Мрежи от градове“  - 150 000 €. Проекта е одобрен с 

решение на Европейската комисия от 19.12.2016 год. В проекта са включени 

общини и асоциации от Малта, Полша, Гърция, Сърбия -2, Черна гора, 

Италия, Португалия, Франция, Испания и Румъния. 

След анализ на извършените през 2016 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 

 

 

 

 
 


