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ГОДИШЕН ДОКЛАД 

за наблюдение изпълнението на Общинския план за 

развитие през 2020 г.  
 
 

 
 

 

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

регионалното развитие и в изпълнение на чл. 91, ал. 2 от Правилника за 

прилагане на закона за регионалното развитие и   има за цел да представи 

постигнатото през 2020  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  31.12.2020 

г. безработица в община Сухиндол е 13,34% с официално регистрирани 

безработни 109 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 2020 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;  

 

С Решение 280 на общински съвет Сухиндол бе  разширена дейността 

на  Общинско предприятие "Спортни имоти, отдих, развлечения и комунални 

дейности" – община Сухиндол, като към досегашните извършвани дейности 

се добавят и следните: Събиране на битови, строителни отпадъци и 

транспортирането им до депа и инсталацията за сепариране на ТБО; 

организиране на дейности по разделното събиране на ТБО; при необходимост 
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участва и/или подпомага зимно поддържане на територията на общината; 

почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и други 

територии от населените места, предназначени за обществено ползване, 

включително поддържане на зелените и цветни площи; почистване на 

отпадъци, изхвърлени на неразрешени за това места, ликвидиране на 

незаконни сметища; поддържане на гробищен парк и пространства около 

него; организира дейности по предаване на регистрирани по реда на ЗУО 

лица на излезлите от употреба МПС на територията на общината; работа по 

европейски и национални програми за осигуряване на заетост – съвместно с 

Дирекция „Бюро по труда” и работа по осигуряване на трудова заетост на 

подпомаганите граждани, съвместно с дирекция „Социално подпомагане”. 

На Общинското предприятието допълнително е  предоставено 

общинско имущество Специализиран автомобил „БМС ПРО 938“ 

сметосъбирач -1 бр., специализиран автомобил сметосъбирач Мерцедес 

Еконик и контейнери за сметосъбиране -200 бр. През 2020 г. са закупени 50 

бр. нови контейнери ПВЦ тип „Бобър“  

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: 

 

 През 2020 е подписан договор и се реализира се проект  по  процедура 

BG05M9OP001-2.101 “Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 г . Стойност на проекта 26 000 лв. 

Обгрижват се 16 потребители обслужвани от 6 лица. 

 Проект „Регионална програма за заетост” на  община Сухиндол – бяха 

назначени 5 лица за 4 месеца на длъжност „Общ работник”. Стойност 

на проекта – 14 544.80  лв. 

https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vip/sme_strategy.pdf
https://www.mi.government.bg/files/useruploads/files/vip/sme_strategy.pdf
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 НП “Помощ при пенсиониране“, назначено 1 лице до навършване 

пенсионна възраст 15 720 лв. 

 Проект „Социална кухня“, Рег.№ BG05FMOP0001-3.002-0082-СО5 по 

процедура за директно предоставяне на безвъздмезна финансова 

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

2020г.“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите 

се лица в България – предоставяне на топъл обяд на 55 лица, стойност 

132 782.23лв. с ДДС 

  Реализира се механизъм Лична помощ по които са наети 14 лица 

обгрижващи 14 потребителя.   

 НП „Грижи в домашна среда“  по която са назначени 5 лица  които са 

обслужвали 5 бр. потребители. 

 Програма „Нови умения – нови възможности“ – назначени 2 лица 

болногледачи за три месеца. 

 От 01.05.2020г. до 31.12.2020г. се реализира Целева програма топъл 

обяд в условията на извънредна ситуация – 2020г. Предоставян е топъл 

обяд на 55 лица   за периода от 7 месеца стойност на програмата 38 744 

лв. 

   

Приоритет 4 – Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата 

за интегрирано пространствено развитие и опазване на околната среда; 

Подадени проектни предложения през 2018 год. 

 

 

 

1. През 2020 се продължава реализацията на проект  № BG06RDNP001-

7.007-0098 „Реконструкция на общинска спортна площадка, гр. 

Сухиндол УПИ-VIII в кв.50“ по процедура BG06RDNP001-7.007 Спорт 

„Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или  обзавеждане 

на спортна инфраструктура“ от 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 97 680.48 лв. без ДДС. Предстои 

подписване на договор за реализация на проекта ; 

 

2.  През 2020г., община Сухиндол е подписала договор за БФП по  

проектно предложение № BG06RDNP001-7.001-0067 „Рехабилитация и 

реконструкция на част от  улична мрежа в община Сухиндол“ по 

процедура BG06RDNP001-7.001 Улици „Строителство, реконструкция 

и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и 

съоръжения и принадлежностите към тях“ от Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г., Мярка 7 „Основни услуги и 
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обновяване на селата в селските райони”, Под-мярка 7.2 „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка 

по мащаби инфраструктура - стойност 941727.52 лв. без ДДС . Проекта 

е на етап обявени обществени поръчки  за избор на изпълнител СМР; 

 

3. На  16.12. 2020 г. е подписано споразумение межда Община Сухиндол и 

МРРБ за финансиране на  за обект:  „Укрепване и възстановяване  на 

път VTR 2206  от км. 5+000 до км 5+500 и определяне на територия за 

геозащитни дейности в свлачищен район  с № VTR32.70295.01, 

землище гр. Сухиндол, община Сухиндол. Финансиране в размер 

8 702 000 лв. Проведена е процедура за избор на изпълнител на СМР, 

провежда се процедура за избор на изпълнител строителен надзор. 

 

4. През 2020г. в ПУДООС е подадено проектно предложение 

„Рехабилитация на водопроводи в населени места от община Сухиндол, 

област Велико Търново“, с два подобекта: 

Подобект 1: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна 

мрежа в гр. Сухиндол, община Сухиндол”  

Подобект 2: „Рехабилитация на част от вътрешна водопроводна 

мрежа в с. Коевци, община Сухиндол” 

Отказано е финансиране на проектното предложение 

 

5. Подаден е проект  до Председателя на междуведомствената комисия за 

възстановяване и подпомагане с копие до областен управител на област 

Велико Търново за  обект: „Аварийно възстановяване проводимостта и 

почистване на отводнителен канал, с. Красно градище, Община 

Сухиндол“ . Стойност 449869,64 с ДДС. 

6. Подадено до МКВПМС е проектно предложение за обект : „основен 

ремонт и модернизация на съществуваща часовникова кула площадно 

пространство пред поземлен имот /пи/ с идентификатор 

70295.400.220.1, гр. Сухиндол, община Сухиндол“, стойност 63 845,99 

лв. без ДДС. 

7. Подадена е информация за бедствие и опасно състояние за Читалище 

„Трезвеност „ – гр. Сухиндол,  къща – музей „Съба Енева“ с. Коевци, 

Църква „Свети Димитър“ с. Бяла Река . 

8. Подадено е искане за финансиране на участък от път VTR 2310 при км. 

2+460, който е част от общинска пътна мрежа и свързва селата Коевци 

и Горско Косово, поради възникнала свлачищна деформация на 

стойност 1 951 628, 20 лв  

9. Финансиран  е от МКВПМС етап 2 на проект: Аварийно укрепване и 

корекция на   отводнителен канал, общ. Сухиндол, от о.т. 153-154 през 

о.т. 390  до о.т. 388-389. Стойност 328185,67 лв. с ДДС. 
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Приоритет 5 - Добро управление в полза на местната общност и 

бизнеса. 

 

Продължава реализацията на проект: „ Европейско включване чрез 

межукултурен диалог“ – по програма Европа за гражданите 2014 – 2020 

г., Стойност на проекта 150 000 евро. С Решение № 1555/001 от 

30.08.2019г. на Европейската комисия проекта е одобрен, като Община 

Сухиндол е бенефициент. Целта на проекта е чрез междукултурния 

диалог между различни Европейски организации и държави да помогне 

в борбата със стигматизацията на малцинствените групи и да допринесе 

за създаването на по-приобщаваща общност  на  ЕС. 

През 2020г. Община Сухиндол е включена като партньор  по проект 

„Младеж за европейска солидарност“ (YES ) съвместно с община 

Меджиано – Италия. 

Община Сухиндол е включена като  партньор и по проект „Европейско 

гражданство. Мрежа от градове (ЕC-NET) 

 

След анализ на извършените през 2020 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 

 

 

 

 


