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ПРОГРАМА
за
Управление на кмета на Община
Каолиново
за мандат 2015-2019 година
съгласно изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

на Нида Намъков Ахмедов
избран за кмет на община Каолиново
Решение на общинска избирателна комисия №125 от 26.10.2015 г.

Приета с Решение № 43, Протокол № 4/29.01.2016 г. от заседание на ОбС – Каолиново
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ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата Програма за управление на Кмета на Община Каолиново е
разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2015 – 2019 г. Тя е
средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности,
сроковете за изпълнение и очакваните резултати за период от 4 години.
При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални
стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми за
развитие на Община Каолиново, приети от Общински съвет – Каолиново.
Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета на
общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро
управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от ЕС.
Програмата е разработена с уважение към правата и възможностите на
гражданите на общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от чл.17
на ЗМСМА. Тя е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на нейното
изпълнение. Изпълнението на конкретните дейности са постижими чрез: разумно
планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства; успешно усвояване на
средствата от Европейските фондове чрез разработване и реализация на проекти;
използване на възможностите за кредитиране; партньорство с държавната власт.
Програмата за управление цели постигане на качествена промяна при
управлението на общината в три посоки: ускоряване на темпото на развитие; генериране
на нови идеи; сближаване на общността. Всички заложени приоритети и дейности ще
бъдат отчитани пред Общинския съвет и обществеността до 31 януари след изтичане на
съответната година.
Основната цел, която си поставям е да работя колкото се може по-добре заедно с
общинската администрация, кметовете на кметствата и кметските наместници по места
на територията на Община Каолиново, с подкрепата на общинските съветници за
доброто бъдеще на жителите на Община Каолиново през следващите 4 години. Убеден
съм, че добруването в нашата община може и трябва да се постигне с последователна и
градивна политика в интерес на нашите граждани.
През мандата ще се стремим да извършваме качествено и в срок всички
административни услуги и стриктно да спазваме разпоредбите на закона и решенията на
Общински съвет – Община Каолиново.
Основни принципи:






Спазване на закона, зачитане на морала;
Ефективни действия и видими резултати;
Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината;
Отговорно отношение към проблемите на населените места и на гражданите;
Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската
собственост;
 Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на
общинския бюджет.
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Програмата се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на Община Каолиново,
определена с Общинския план за развитие 2014-2020 година:
В рамките на общината да са налице всички условия за пълноценен живот,
работа и социална интеграция, като се осигури балансирано и устойчиво развитие
на територията и се запазят историческите, културните и религиозните ценности.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Обединяване на наличните и привличане на нови ресурси за превръщане на
община Каолиново в модерна община, привлекателна за младите хора; успяващ
икономически район – предпочитано място за развитие на бизнеса; по-добро място
за живеене със съответстваща образователна, здравна и социална среда.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
1. Планиране и разходване на публичните средства по приоритетите:
инфраструктура и благоустрояване, образование, екология, култура, здравеопазване и
социални дейности;
2. Активно усвояване на европейски средства за реализацията на проекти при
упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на
устойчивост и постигане на европейски стандарти;
3. Ефективно управление на общинската собственост;
4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и
създаване на условия за нови частни инвестиции;
5. Активно партньорство с държавата и успешните общини в страната. Диалог с
гражданите, разширяване на възможностите за участието им в процеса на вземане на
решения;
6. Развитие на добър административен капацитет.

ПРИОРИТЕТИ
 Приоритет 1 – Ефективно използване на геграфските и икономически
дадености в територията на общината;
 Приоритет 2 – Повишаване конкурентоспособността на местната
икономика за устойчива заетост 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 – Повишаване на административния капацитет на
институциите в полза на местната общност и бизнеса.
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ПРИОРИТЕТ 1 Ефективно използване на геграфските и икономически дадености в
територията на общината

Мярка

Задачи

Срок

1
2
3
Специфична цел 1: Подобряване на бизнес средата в аграрния сектор
Мярка 1.
Развитие на
зърнопроизводството
и отглеждането на
технически култури
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Обновяване на машинотракторния парк;

2016 г. 2019 г.

община
Каолиново

Изграждане на силози за съхраняване на
зърно;

2016 г. 2019 г.

община
Каолиново

Стимулиране на процеса за уедряване на
площите
за
зърнопроизводство
и
отглеждане на технически култури.

2016 г. 2019 г.

община
Каолиново

2016 г. 2019 г.

община
Каолиново,ча
стен бизнес

2016 г. 2019 г.

частен
бизнес

Изграждане на сертифициране пунктове
за изкупуване на млякото.

2016 г. 2019 г.
2016 г. 2019 г.
2016 г. 2019 г.

Програми за създаване на нови трайни
насаждения;

2016 г. 2019 г.

частен
бизнес
частен
бизнес
частен
бизнес
НСИ и
частен
бизнес

Отреждане на общински и държавни
земи, вкл. и продажба, за инвестиции в
трайни насаждения;

2016 г. 2019 г.

Разработване на устройствени планове на
територии извън населените места,
подходящи за животновъдство и за
изграждане на базова инфраструктура;
Подготовка и реализация на проекти,
Мярка 2.
финансирани по Програмата за развитие
Развитие на модерно на селските райони за създаване на
животновъдство с модерни ферми от европейски тип;
преработвателен
Насърчаване на бизнеса за изграждане на
сектор
МСП за преработка на продукцията;
Програма за развитие на мандрите;

Мярка 3.
Обновяване и
увеличаване на
Обединение на зем.производители за
трайните насаждения износ на прясна, замразена или
преработена продукция;

Мярка 4.
Развитие на
пчеларството

Възможен
източник на
финансиране

2016 г. 2019 г.

Изграждане на хладилни комплекси за
съхранение на продукцията.

2016 г. 2019 г.

Стимулиране на растениевъдите да
засявят по-големи площи с медодайни
култури – рапица, анасон и др.;

2016 г. 2019 г.

община
Каолиново
НСИ и
частен
бизнес
НСИ и
частен
бизнес
НСИ и
частен
бизнес
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Мярка 5.
Залесяване на
ерозирали и
неподходящи за
ползване площи

Мярка 6.
Осигуряване на
достъп до актуална
информация и
повишаване на
научното
обслужване в
аграрния сектор

Мярка 7.
Подкрепа на млади
фермери

НСИ и
частен
бизнес
НСИ и
частен
бизнес

Проекти за развитие на пчеларството;

2016 г. 2019 г.

Укрепване на пчеларските сдружения.

2016 г. 2019 г.

Проекти за провеждането на залесителни
мероприятия в определени общински и
държавни територии с висока ерозия или
неподходящи за обработка/ползване като
пасища;

2016 г. 2019 г.

МЗХ и
община
Каолиново

Изграждане на разсадник в общината, на
подходящи
общински
земи
и
предоставяне на бизнеса за изграждане на
разсадници за посадъчен материал;

2016 г. 2019 г.

МЗХ и
община
Каолиново

2016 г. 2019 г.

МЗХ и
община
Каолиново

2016 г. 2019 г.

частен
бизнес

Програма за реализира на единна система
за информация и съвети в земеделието.

2016 г. 2019 г.

НПО и
община
Каолиново

Програми за млади фермери;

2016 г. 2019 г.

Програми за обучение, административни
услуги, съвети и активни пропагандни
мерки за насочване на млади хора в
развитието на аграрен бизнес.

2016 г. 2019 г.

Програма за ангажиране на
лица,
работещи по програмите за заетост, за
изпълнение на залесителни мероприятия
през благоприятните сезони.
Активни програми за иновации в
земеделието,
животновъдството,
подходящи за района сортове, породи,
начини за съхранение на продукцията,
възможности за финансиране на аграрни
дейности,
консултации,
европейски
изисквания;

частен
бизнес
община
Каолиново и
частен
бизнес

Специфична цел 2: Насърчаване на инвестициите в икономическите области развивани
в общината

Мярка 1.
Модернизация на
предприятията

Технологична
модернизация
на
„Каолин” АД, гр. Каолиново за
повишаване
на
тяхната
конкурентноспособност
и
от
разширяване на пазарите в страната и
чужбина;
Подобряване и разширяване на
дейността на млекопреработвателните
производства.

2016 г. 2019 г.

частен
бизнес

2016 г. 2019 г.

частен
бизнес
5

Използване на съществуващите връзки
с побратимени градове за стимулиране
на бизнес контактите;
Изпълнение
на
проекти
за
икономическо сближаване и развитие по
Мярка 2.
програми
за
териториално
Засилване на
сътрудничеството със сътрудничество;
заинтересованите
Установяване
на
контакти
с
страни за
популяризиране на национални и чуждестранни бизнес
партньори;
предимствата на
общината
Установяване
на
близко
сътрудничество
с
Агенцията
за
чуждестранни
инвестиции
и
с
организации за икономическо развитие
на национално и регионално равнище.

2016 г. 2019 г.

2016 г. 2019 г.

2016 г. 2019 г.

2016 г. 2019 г.

община
Каолиново и
частен
бизнес
община
Каолиново и
частен
бизнес
община
Каолиново и
частен
бизнес
община
Каолиново и
частен
бизнес

Специфична цел 3: Подкрепа в изграждането на нови и иновативни малки и средни
предприятия
Община
Каолиново,
2016 г. Брой нови фирми;
частен
2019 г.
бизнес и
Мярка 1.
МЗХ
Подобряване на
услугите за малкия и
Община
среден бизнес
Каолиново,
2016 г. Иноватовни нови фирми;
частен
2019 г.
бизнес и
МЗХ
Община
Каолиново,
Запазване на действащите фирми в
2016 г. частен
общината;
2019 г.
бизнес и
Мярка 2.
МЗХ
Повишаване на
конкурентоспособнос
Община
тта на малките и
Каолиново,
Изграждане на нови фирми в сферата на 2016 г. средните предприятия
частен
земеделието.
2019 г.
в селскостопанския
бизнес и
сектор
МЗХ
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ПРИОРИТЕТ 2 Повишаване на конкурентоспособността на местната икономика за
устойчиво заетост на населението

Мярка

Задачи

Срок

1
2
3
Специфична цел 1: Балансирано развитие на традиционни отрасли
Мярка 1.
Подпомагане на технологичното им 2016 г. Подкрепа за
обновление;
2019 г.
развитието на
2016 г. Въвеждането на стандарти за качество
традиционни
2019 г.
стопански дейности
Повишаване напроизводителността и
2016 г. при използване на
ефективността им на работа.
2019 г.
местни ресурси
Мярка 2.
Развитие на селското Проекти за подобряванен на бизнес 2016 г. стопанство
средата в земеделието;
2019 г.

Възможен
източник на
финансиране
4
частен бизнес
частен бизнес
частен бизнес
частен бизнес,
община
Каолиново и
МЗХ

Мярка 3.
Развитие на добива и
2016 г. - частен бизнес
Технологично обновление и иновации.
преработката на
2019 г. и мин.на икон.
каолин
Специфична цел 2: Насърчаване на сътрудничеството между производителите
Мярка 1.
Разработване на
модели за
сътрудничество
между
частен бизнес,
производителите с
Промоция на продуктите произвеждани 2016 г. община
цел по-добро
в общината.
2019 г. Каолиново и
използване на
ЕФ
промоционалните
кампании на тяхната
продукция и за
популяризиране на
имиджа на общината.
Мярка 2.
частен бизнес,
Активно съдействие за участие на
Организиране и
2016 г. община
фирмите в национални и международни
участие на стоп.
2019 г. Каолиново и
изложения;
субекти от общината
ЕФ
в изложения, панаири
и инф. кампании за
частен бизнес,
стимулиране на икон. Информационна
кампания
за
2016 г. община
връзки,
възможностите за партньорство в
2019 г. Каолиново и
сътрудничество и
общината.
ЕФ
реклама на тяхната
продукция;
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Специфична цел 3: Създаване на предпоставки за подобряване на бизнес средата
Мярка 1.Създаване на
инвестиционен
профил на общината,
частен бизнес,
Проект
за
рекламиране
на
който да се опира на
2016 г. община
възможностите
за
инвестиции
в
специфичните й
2019 г. Каолиново и
общината.
предимства: традиции
ЕФ
в растениевъдство и
животновъдство.
Мярка 2.
Създаване и
адресиране на
промоционалните
частен бизнес,
послания и кампании Проект за привличане на инвеститори в 2016 г. община
към потенциални
общината.
2019 г. Каолиново и
инвеститори,
ЕФ
съобразени със
специфичните цели
на местното развитие.
Мярка 3.
Поддържане на
частен бизнес,
актуални
Изграждане на активен бизнес портал 2016 г. община
инвестиционни
към общината.
2019 г. Каолиново и
профили на интернет
ЕФ
страниците на
общината.
Мярка 4.
частен бизнес,
Строителство,
Изграждане на икономически зони в 2016 г. община
рехабилитация,
селищата;
2019 г. Каолиново и
обновяване и
ЕФ
благоустрояване на
частен бизнес,
физическата среда в
община
Изграждане на инфраструктура към 2016 г. зоните с потенциал за
Каолиново и
икономическите зони.
2019 г.
икономическо
ЕФ
развитие
Специфична цел 4: Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на малкия и
средния бизнес
частен бизнес,
Мярка 1.
2016 г. община
Подпомагане създаването на нов бизнес;
Насърчаване на
2019 г. Каолиново и
предприемачеството
ЕФ
и стартиране и
частен бизнес,
развитие на
2016 г. община
икономически
Подкрепа на МСП.
2019 г. Каолиново и
дейности в нови МСП
ЕФ
Мярка 2.
Подобряване на

Подпомагане
обновление;

на

технологичното

им 2016 г. 2019 г.

ЕФ и частен
бизнес
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съществуващия
местен малък и
среден бизнес

Въвеждането на стандарти за качество;

2016 г. 2019 г.

ЕФ и частен
бизнес

Повишаване напроизводителността и
ефективността им на работа;
Подобряване на достъпа до нови пазари
и интернационализация на МСП;

2016 г. 2019 г.
2016 г. 2019 г.

ЕФ и частен
бизнес
ЕФ и частен
бизнес

в 2016 г. 2019 г.

ЕФ и частен
бизнес

Внедряване
на
предприятията.

иновации

ПРИОРИТЕТ 3 Развитие на човешките ресурси, подобряване достъпа до заетост и
качество на работните места

Мярка

Задачи

Срок

Възможен
източник на
финансиране

1
2
3
4
Специфична цел 1: Подобряване на достъпа до образование и повишаване на
образователното равнище на населението
Непрекъснато
повишаване
на
квалификацията на педагогическите и
Община
2016 г. управленските кадри в системата на
Каолиново и
2019 г.
основното и средното образование на
МОН
общината;
Интеграция на учениците от ромски
Община
2016 г. произход, подлежащи на задължително
Каолиново и
2019 г.
Мярка 1.
обучение;
МОН
Подобряване
Намаляване на спада в преждевременното
качеството на
напускане на училище и повишаване
Община
образователните
2016 г. достъпа до начално образование с
Каолиново и
услуги
2019 г.
подчертан акцент към групите в
МОН
неравностойно положение;
Модернизацция на образователния процес
и инфраструктура: осигуряване на условия
Община
2016 г. за
предучилищно
образование
и
Каолиново и
2019 г.
постепенно преминаване към целодневен
МОН
учебен процес.
Подобряване на средата за обучение с
оглед осъществяване на преход към
Мярка 2.
информационно
общество:
Община
Подобряване на
компютъризация на училищата съобразно 2016 г. Каолиново и
материалноколичествените параметри и на етапи, 2019 г.
МОН
техническата база увеличаване на извънкласната подготовка
за усъвършенстване на компютърни
умения.
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Повишаване
ефективността
на
2016 г. взаимодействие между родители, учители
2019 г.
и училищни настоятелства;
Укрепване
на
съществуващите
и
създаване на извънучилищни заведения, в
които да се работи за пълноценно
използване на свободното време на
учениците,
за
рзвитие
на
индивидуалността и стимулиране на
творческите им заложби;
Проект „И аз мога“ Шанс за равен старт
на ученици билингви“ по конкурсна
процедура „Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства
Мярка 3.
и/или
търсещи
или
получили
Активно включване международна закрила“ по ОП „Наука и
на всички звена на образование за интелигентен растеж“
училищната
2014-2020 г.;
общност –
Проект „Предучилищното възпитание родители, учители и основа на образователния процес в
НПО в
община Каолиново“ по ОП „Наука и
образователния
образование за интелигентен растеж“
процес
Подкрепа
за
предучилищното
възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
МОН

Община
Каолиново и
МОН

Община
Каолиново и
2016 г. МОН
2019 г
Сдружение
„Толерантност
“

Община
2016 г. - Каолиново и
2019 г МОН и ЦДГ та

Разяснителна и организационна дейност
за намаляване броя на учениците, които
2016 г. остават извън училище (деца на социално
2019 г.
слаби семейства, на семейства от
малцинствен произход).

Община
Каолиново и
МОН

Преобразуване
на
съществуващите
образователни
програми
в
посока
2016 г. включването на образователни модули по
2019 г.
творчество,
иновации
и
предприемачество;

Община
Каолиново и
МОН

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
МОН

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
МОН

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
МОН

Мярка 4.
Фокусиране на
образователните
програми върху
Намиране, адаптиране, надграждане и
творчеството,
разпространение
на
новаторски
иновациите и
образователни
решения
(продукти)
за
предприемачеството
сферата на професионалното образование
и обучение.
Сътрудничество по теми, свързани с
професионалното образование и обучение,
Мярка 5.
работещи
в
областта
на
Развиване на учене между
през целия живот за професионалното образование и обучение
организации от страни от ЕС;
повишаване
участието в
Подпомагане на чуждоезиковото обучение
трудовия живот
и лингвистичното разнообразие.
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Мярка 6.
Промотиране на програми и курсове за
Стимулиране на
придобиване
на
професионална 2016 г. квалификацията и
квалификация или обучения по чужд език 2019 г.
преквалификацията
за повишаване пригодността на работната.
на работната ръка
Специфична цел 2: Осигуряване на качествени здравни услуги
Мярка 1.
Подобряване
предоставянето на
здравни услуги за
повишаване
жизнения стандарт
на населението

Мярка 2.
Повишаване на
ефективността на
здравеопазването

Мярка 3 .
Усъвършенстване на
взаимодействието
между
институциите за
подобряване на
здравеопазването

Подобряване
качеството
извънболничната и болнична помощ;

Община
Каолиново и
МОН

на 2016 г. 2019 г.

МЗ и РЗОК

Подобряване
на
неблагоприятните
фактори
на
селищната
среда
и 2016 г. ограничаване на свързаните с тях 2019 г.
заболеваемост и смъртност;

МЗ и РЗОК

Разширяване обхвата на профилактичната 2016 г. дейност;
2019 г.

МЗ и РЗОК

Разширяване и осъвременяване на
мрежата от заведения, предоставящи 2016 г. профилактични,
здравни
и 2019 г.
рехабилитационни услуги;

МЗ и РЗОК

2016 г. 2019 г.
Осъвременяване на материалната база и 2016 г. снабдяване на медицинската апаратура;
2019 г.
Разкриване на хоспис в общински център ;

МЗ и РЗОК
МЗ и РЗОК

Разширяване обхвата на профилактичните 2016 г. прегледи и информационните кампании;
2019 г.

МЗ и РЗОК

Създаването на условия за подобряване
здравния статус на населението включват 2016 г. и усъвършенстване на институционалното 2019 г.
взаимодействие;

МЗ и РЗОК

Все по-пълно обхващане на работещите
2016 г. лица
в
задължително
здравно
МЗ и РЗОК
2019 г.
осигуряване;
Засилване на здравната и здравно- 2016 г. МЗ и РЗОК
образователната превенция в училищата.
2019 г.
Специфична цел 3: Осигуряване на висококачествени социални за повишаване качеството
на живот
МТСП и
Мярка 1.
2016 г. Създаване
на
работни
места;
община
Насърчаване на
2019 г.
Каолиново
местни инициативи
за заетост, засилване
МТСП и
на социалната
2016 г. Социална интеграция;
община
интеграция на
2019 г.
Каолиново
хората в
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неравностойно
положение
Проект „Нови възможности за грижа”;
Проект „Независим живот в община
Каолиново“
Предоставяне на интегрирани почасови
услуги-личен
асистент,
домашен
помощник,
здравни
грижи,
психологическа
подкрепа,
социоконсултантски услуги, вкл. мобилни
услуги с домашни посещения във всички
населени места;
Подпомагане
на
организациите,
работещи за активизиране на неактивни
млади
хора,
професионална
квалификация и заетост, предоставяне на
социални услуги и др.

2016 г.

ОП „РЧР“,
бенефициент е
АСП, а
общината е
партньор

2016 г. 2017 г.

ОП „РЧР“
МТСП и
община
Каолиново

2016 г. - Национална
2019 г. програма
„За младеж“
2016-2020 г
ОП „РЧР“
2014 – 2020 г.
МТСП и
Работни места за хора в неравностойно 2016 г. община
положение.
2019 г.
Каолиново
Мярка 2.
МТСП и
2016 г. Развитие на
Подобряване на социалните услуги;
община
2019 г.
качествени и
Каолиново
достъпни социални
МТСП и
услуги, превенция
2016 г. община
Намаляване на социалното изключване.
на социалното
2019 г.
Каолиново
изключване
Специфична цел 4: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от
пазара на труда
Мярка 1.
Подобряване на
МТСП и
2016 г. адаптивността и
Специализация в областите на местната
община
2019 г.
пригодността за
икономика;
Каолиново
заетост на работната
сила, развиване на
умения за нуждите
МТСП и
на метната
2016 г. Специализация
в
областта
на
земеделието.
община
икономика и
2019 г.
Каолиново
инвестиционния
процес
Включване на бизнеса и НПО в проекти за
МТСП,
обучение
на
работната
сила
и
2016 г. Община
стимулиране изграждането на собствена
2019 г. Каолиново и
система за професионална подготовка на
МОН
кадрите;
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Мярка 2.
Повишаване на
трудовата заетост
чрез усвояване на
нови
професионални
умения от работната
сила

Засилване
на
връзките
между 2016 г. професионалните училища и бизнеса;
2019 г.

МТСП,
Община
Каолиново и
МОН

Насочване на активните политики на
пазара на труда към обучения и
квалификации, даващи възможност за
2016 г. конкретна трудова реализация в района,
2019 г.
чрез разработване на програми и курсове
за обучение, директно насочени към
изискванията на бизнеса;

МТСП,
Община
Каолиново и
МОН

Разработване и реализация на такива
проекти за обучение и квалификация,
2016 г. които да се финансират по Оперативна
2019 г.
програма
„Развитие
на
човешките
ресурси”;

МТСП,
Община
Каолиново и
МОН

Процедура „Старт на кариерата“;

2016 г. 2019 г

Изпълнение на програми, преодоляващи
2016 г. несъответствията между уменията и
2019 г.
нуждите на пазара на труда;
Изграждане на система за непрекъсната 2016 г. професионална квалификация;
2019 г.
Обучение в използване на
информационни и комуникационни
технологии.

Мярка 3 .
Създаване на
условия за
непрекъснато
професионално
обучение с цел
повишаване
адаптивността на
безработните лица
към потребностите
на икономиката

2016 г. 2019 г.

Интервенции, отнасящи се до активно
включване на социалните партньори в
професионално обучение и квалификация
2016 г. с
различна
продължителност
и
2019 г.
интензивност, след провеждане на
проучвания за нуждите на пазара на
труда;
Професионална преориентация /повторно
обучение/ и преквалификация на заетите в 2016 г. районите, в които се осъществяват 2019 г.
структурни промени;
Проект „Обучения и заетост за младите
хора” безработни младежи до 29 години;

2016 г.

МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
МТСП,
Община
Каолиново и
МОН

МТСП,
Община
Каолиново и
МОН

МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
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Стаж за млади хора и адаптиране в 2016 г. работната среда.
2019 г.
Субсидирана
заетост
в
жизнени
2016 г. производства по различни национални
2019 г.
програми;
Мярка 4.
Интегриране на
цялата териториална
общност към пазара
на труда

Информационна система за търсената от
2016 г. инвеститорите работна сила и съответно
2019 г.
предлаганите работници и специалисти;

Подготовка и реализация на проекти
финансирани по Оперативните програми в
2016 г. подкрепа на инвеститори при разкриване
2019 г.
на нови работни места в определени
региони;
2016 г. Подкрепа на самонаетите лица.
2019 г.
Специфична цел 5: Подобряване качеството на работните места
Дейности за привеждане на условията на
Мярка 1.
труд на работното място в съответствие с
Подобряване на
2016 г. нормите и изискванията на
условията на труд законодателството по безопасност и
2019 г.
на работното място здраве при работа.
Мярка 2.
Внедряване на превантивни системи за
Подобряване на
мониторинг и контрол на рисковете за
2016 г. професионалния и
здравето и безопасността на работното
2019 г.
здравния статус на
място.
работната сила
Специфична цел 6: Балансирано развитие на спорта
Мярка 1.
Усилията в тази цел са насочени към
Насърчаване на
създаване на условия и възможности за
2016 г. спортните дейности организирано и свободно практикуване на 2019 г.
и инициативи.
спорт
2016 г. 2019 г.

Нови спортни бази;
Мярка 2.
Изграждане на нови
спортни бази и
2016 г. Реновиране на спортни игрища;
площадки и
2019 г.
реновиране на
"Изграждане на спортни площадки в
наличните.
2016 г. населените места на територията на
2019 г.
община Каолиново".
Клубове по футбол;
Мярка 3.
Подкрепа на
спортните клубове .
Клубове по други видове спорт.

2016 г. 2019 г.
2016 г. 2019 г.

МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
МТСП,
Община
Каолиново и
МОН
Община
Каолиново
МТСП и
Община
Каолиново и
ММС
МТСП и
Община
Каолиново и
ММС
Община
Каолиново и
ММС
Община
Каолиново и
ММС
Община
Каолиново и
ММС
Община
Каолиново и
ММС
Община
Каолиново и
ММС
Община
Каолиново
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ПРИОРИТЕТ 4 Изграждане и осъвременяване на инфраструктурата за интегрирано
пространствено развитие и опазване на околната среда;

Мярка

Задачи

Срок

Възможен
източник на
финансиране

1
2
3
Специфична цел 1: Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура

Мярка 1.
Развитие и
модернизация на
транспортната
инфраструктура

Мярка 2.
Реконструкция и
рехабилитация на
участъци от
републиканската
пътна мрежа

Проектиране на II – клас пътища;

2016 г. 2019 г.

Проектиране на III – клас пътища;

2016 г. 2019 г.

Проектиране на IV – клас пътища;

2016 г. 2019 г.

"Обновяване и реконструкция на
площад и парк в с. Тодор Икономово";

2016 г. 2019 г.

Реконструкция на III – клас пътища;

2016 г. 2019 г.

Реконструкция на IV – клас пътища;

2016 г. 2019 г.

Мярка 3.
Реконструкция и Реконструкция и модернизация на
рехабилитация на вътрешно селищна пътна мрежа.
общинските пътища
Обновяване на Интернет страницата на
общинската администрации с богата и
разнообразна информация, новини и
разширяване достъпа до предлаганите
услуги;
Мярка 4.
Увеличаване на броя на обществените
Подобряване на
места за достъп до Интернет –
достъпа до
читалища,
училища,
информационни и библиотеки,
информационни
центрове
и
др.;
комуникационни
технологии в
Продължаване на цифровизацията на
селските райони на фиксираната
телекомуникационна
общината
мрежа;
Подобряване на телекомуникационното
обслужване в малките населени места и
разширение на селищната телефонна
мрежа;

4

МРРБ и
Община
Каолиново
МРРБ и
Община
Каолиново
МРРБ и
Община
Каолиново
ПРСР и
Община
Каолиново
МРРБ и
Община
Каолиново
МРРБ и
Община
Каолиново

2016 г. 2019 г.

МРРБ и
Община
Каолиново

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
мин.на икон.

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
мин.на икон.

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
мин.на икон.
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Създаване на технически условия за
Община
осигуряване
на
достъп
до 2016 г. Каолиново и
далекосъобщителните услуги за хора
2019 г.
мин.на икон.
със специфични потребности.
Специфична цел 2 : Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура
МТСП и
Ремонт и поддържане на социалните 2016 г. община
домове;
2019 г.
Каобиново
Мярка 1.
МТСП и
Изграждане,
Изграждане на нови домове за 2016 г. община
ремонт,
възрастни и хосписи.
2019 г.
Каобиново
реконструкция и
"Многофункционална
зала
село
обновяване на
Долина, УПИ-І, кв. 2А, по плана на село
Община
обекти на
2016 г.
Долина,
община
Каолиново,
област
Каолиново
социалната
инфраструктура. Шумен";;
"Изграждена на външно санитарно
Община
помещение към сватбена зала с. Тодор
2016 г.
Каолиново
Икономово".
Тук се включват мерки за подобряване
Мярка 2.
на “меката” инфраструктура, свързана с
Разширяване на
количеството
и
качеството
на
териториалния
предлаганите услуги в тези заведения
обхват, качеството като развитие на нови социални услуги
и броя на
в общността и създаване на условия за
предоставяните
деинституционализация; проучване на
услуги.
възможности за изграждане на „Единен
център за социални услуги” и др.

2016 г. 2019 г.

МТСП и
община
Каобиново

Тук
се
включват
дейности
за
подпомагане на субсидираната заетост
Мярка 3.
на уязвимите групи, която да помага на
Предотвратяване на хората в риск от бедност и социално
рискове, водещи изключване да се завърнат на работа,
към социално
предоставяне на равни възможности за
изключване и
трудова реализация на търсещите
изолация.
работа лица; интегриране на уязвимите
групи на пазара на труда чрез
включване в заетост.

2016 г. 2019 г.

МТСП и
община
Каобиново

Специфична цел 3 : Интегрирано пространствено развитие на територията
Довършване реализацията на проект за
воден цикъл в общинския център;

2016 г. 2019 г.

Максимално използване възможностите
на местни водоизточници;

2016 г. 2019 г.

Изграждане
на
допълнително
водоснабдяване в населени места с
недостиг на питейна вода;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
МОСВ
Община
Каолиново и
МОСВ
Община
Каолиново и
МОСВ
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Мярка 1.
Рационално
използване и
ефективно
управление на
водните ресурси,
подобряване на
водоснабдителната
система и
качеството на
питейната вода.
Доизграждане на
канализационната
мрежа и
интегрирано
управление на
отпадните води

2016 г. 2019 г.

Изграждане
на
пречиствателни
съоръжения в населените места с над
2000 души население;

2016 г. 2019 г.

„Подсилване и реконструкция на
водоснабдителна система Каолиново“;

2016 г.

Енергиен одит и сертифициране на
общински сгради;

2016 г. 2019 г.

Реализация на проект за воден цикъл в
село Тодор Икономово.

2016 г. 2019 г.

"Изграждане на МТТ /Метални табла трансформатори/ за осигуряване на
външно
ел.
захранване
за
Многофункционална зала с. Долина";

2016 г.

Община
Каолиново

"Внедряване на мерки по енергийна
ефективност
сграда
на
Народно
читалище
„Просвета-1934“
град
Каолиново;

2016 г.

Община
Каолиново и
ЕФ

„Внедряване на мерки по енергийна
ефективност
сграда
на
Народно
читалище „Стефан Караджа-1928“ село
Тодор Икономово“;

2016 г.

Община
Каолиново и
ЕФ

Ремонт по енергийна ефективност.

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
ЕФ

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
мин.на икон.

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
ПРСР

Мярка 3.
Развитие и
подобряване на
довеждащата
Изграждане на инфраструктура.
инфраструктура към
зоните с потенциал
за икономическо
развитие
Мярка 4.
Развитие и
подобряване на
съществуващата
междуселищна
инфраструктура

Община
Каолиново и
МОСВ
Община
Каолиново и
МОСВ
ПУДООС и
община
Каоливо
Община
Каолиново и
ЕФ
Община
Каолиново и
МОСВ

Изграждане на канализационната мрежа
в големите селища;

Подобряване
на
инфрструктурата
"Подобряване на уличните настилки на
населените места в община Каолиново".
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Специфична цел 4: Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и
климатична сигурност
Община
Провеждане на действия за повишаване
2016 г. Каолиново,
на
екологичното
съзнание
на
2019 г.
МОСВ
и НПО
населението в партньорство с медиите;
Община
Използване на програмите за заетост за 2016 г. Каолиново,
решаване на екологични проблеми;
2019 г.
МОСВ и НПО
Община
Повишаване на екологичното съзнание 2016 г. Каолиново,
на подрастващите в училищата;
2019 г.
МОСВ и НПО
"Рекултивация
на
съществуващо
Община
общинско депо за битови отпадъци в 2016 г. Каолиново,
ПИ № 025021 град Каолиново, област
2019 г.
ПУДООС
Шумен";
Община
Поощряване на граждански инициативи 2016 г. Каолиново,
за опазване на природата;
2019 г.
МОСВ и НПО
Мярка 1.
Институционални
мерки и
партньорство с
бизнеса и НПО по
опазване на
околната среда

сред

2016 г. 2019 г.

Проект „Зелена занималня и еко кът в
нашата градина“ ЦДГ с.Лятно;

2016 г. 2019 г.

Проект „Малките еколози- посланици
на чистотата“ ЦДГ кв.Кус;

2016 г. 2019 г.

Проект „Да опазим околната среда като
божи дар“ ЦДГ кв.Боймир;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново,
МОСВ и НПО
Община
Каолиново,
МОСВ и НПО
Община
Каолиново,
МОСВ и НПО
Община
Каолиново,
МОСВ и НПО

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново,
МОСВ и НПО

Проект „Учим се и играем
природата“ ЦДГ с.Дойранци;

Публично-частно
партньорство
с
бизнеса и НПО за поддържане на
биоразнообразието
в
защитените
територии и обекти;
Изготвяне и реализация на проекти от
общината, финансирани по Оперативна
програма
„Околна
среда”
и
националните програми, в партньорство
с други общини и региони от държави –
членове на ЕС, за съхраняване и
подобряване качеството на околната
среда.
Разбработване на общинска програма
за енергийна ефективност;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново,
МОСВ и НПО

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про
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Мярка 2.
Оптимизиране
структурата на
енергопотреблениет
о чрез реализация
на програми и
проекти за
енергийна
ефективност

Община
Каолиново и
Енерго Про

Включване
в
Националната
информационна система за потенциала,
производството и потреблението на
енергия от възобновяеми източници;

2016 г. 2019 г.

Въвеждане
на
електронни
административни услуги за ВЕИ;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

Енергийни
обследвания
обществените и жилищните сгради;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

на

Саниране на обществени и жилищните
сгради, въз основа на извършените
обследвания и реализация на проекти за
ЕЕ;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

Подмяна на горивните инсталации с
енергоспестяващи съоръжения чрез
финансиране на проекти за ЕЕ;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

Въвеждане
на
енергоспестяващо
улично осветление във всички населени
места от общината с автоматично
управление;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
НДЕФ

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
НДЕФ

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

„Модернизация на уличното осветление
в
населените
места
в
община
Каолиново“;
„Внедряване мерки за енергийна
ефективност в сградата на Общинската
администрация – Община Каолиново“;
Реализиране на мерики за енергийна
ефективност
в
обществените
и
жилищните сгради;
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Мярка 3.
Оптимизиране
структурата на
енергопотреблениет
о чрез реализация
на програми и
проекти за
енергийна
ефективност

Мярка 4.
Почистване на
замърсени терени,
сметосъбиране и
преработка на
отпадъците

Провеждане на активна информационна
кампания
за
възможностите
за
финансиране
на
проекти
от
Европейските фондове, Национални
програми и улеснено кредитиране от
банките
за
въвеждане
на
енергоспестяващо
отопление
и
осветление,
вкл.
изпълнение
на
ефективни
топлоизолации
на
съществуващите
обществени
и
жилищни сгради;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

Информиране на населението за
ползите от подмяна на осветителните
тела и домакинските електроуреди с
енергоспестяващи такива за битови
нужди.

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

Институционална
подкрепа
и
насърчаване на бизнеса за изграждане
на инсталации за производство на
биодизел;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

Проучване на възможностите и
подкрепа на бизнеса за производство на
брикети от дървени стърготини, слама,
растителни стебла, и др. отпадни
продукти,
за
отопление
на
индивидуални жилищни и стопански
сгради в населените места, където не е
възможно газифициране или прилагане
на други съвременни способи за
отопление.

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
Енерго Про

Повишаване
ефективността
разделното събиране на ТБО
рециклиране и преработка;

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
КОСВ

2016 г. 2019 г.

Община
Каолиново и
КОСВ

от
за

Изглаждане на система за разделно
сметосъбиране в общината.
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ПРИОРИТЕТ 5 Повишаване на административния капацитет на институциите в полза
на местната общност и бизнеса.
Възможен
Мярка
Задачи
Срок
източник на
финансиране
1
2
3
4
Специфична цел 1: Укрепване на административния капацитет за подобряване на
процесите на управление
Мярка 1.
Община
Подобряване
Каолиново,
Въвеждане
на
информационноефективността в
2016 г. частен бизнес
комуникационните технологии на всички
обслужването на
2019 г.
и мин.на
нива в администрацията на общината;
едно гише на
икономиката
общинско ниво.
Община
Информиране за видовете и съдържанието
Каолиново,
на
различните
услуги
и
техните 2016 г.
частен бизнес
приложения на местно ниво, в т.ч. и в 2019 г.
и мин.на
отдалечените от центъра населени места;
икономиката
Община
Инициативи за придобиване на умения от
Каолиново,
2016 г.
населението за работа с информационните
частен бизнес
2019 г.
и комуникационните технологии;
и мин.на
икономиката
Общински
Въвеждане на принципа „еднократно“
бюджет/ ОП
въвеждане и „многократно“ използване 2016 г.
„Добро
на данни,чрез осигуряване на възможност 2019 г.
управление“
за миграция на данните;
2014 – 2020 г.
Мярка 2.
Приложение на Разработване на информационен портал
информационните на Община Каолиново и поддържането
технологии при му с актуална,
систематизирана
и
Общински
предоставяне на коректна информация. Изпълнение
на
бюджет/ ОП
2016 г.
услуги
ангажиментите
на общината
за
„Добро
2019 г.
поддържане на точна и навременна
управление“
информация
в
Интегрираната
2014 – 2020 г.
информационна система на държавната
администрация;
Общински
Разширяване обхвата на електронните
бюджет/ ОП
услуги, предоставяни на гражданите и
2016 г. „Добро
бизнеса. Усъвършенстване на системата
2019 г. управление“
за
комплексно
административно
2014 – 2020 г.
обслужване;
Община
Провеждане на курсове за обучение по
съвременни информационните и комуника- 2016 г. - Каолиново,
ционни технологии, финансирани с 2019 г. частен бизнес
и мин.на
проекти по ОП „ РЧР“ и ОПАК.
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икономиката

Община
Мярка 3.
Информиране на малкия и средния бизнес
Каолиново,
Институционална
за възприемане и ефективно използване на 2016 г. частен бизнес
подкрепа и
информационните
и
комуникационни 2019 г.
и мин.на
партньорство с
технологии.
икономиката
бизнеса
Община
Укрепване
на
общинските
Каолиново,
административни структури, отговарящи за
частен
бизнес
2016 г. разработването,
координирането,
и мин.на
2019 г.
изпълнението и оценката на изпълнените
икономиката
проекти;

Мярка 4.
Укрепване на
капацитета на
общинската
администрация

Участие на служителите от Общинска
администрация в програми за обучение и 2016 г.2019 г.
семинари;

Общински
бюджет

Архивиране на картотечните регистри на
населението и преминаване изцяло към 2016 г.поддържането на техния електронен 2019 г.
еквивалент;

Общински
бюджет

„Заснемане” информацията от старите
Регистри на населението и въвеждане 2016 г.2019 г.
съдържанието им в ЛБД „Население”;

Общински
бюджет

Община
Подобряване
на
координацията
и
Каолиново,
взаимодействието
между
различните
2016 г. - частен бизнес
селищни места и изпълнители на
2019 г.
и мин.на
действията и мерките от общинската
икономиката
стратегия;
Община
Каолиново,
Техническа помощ при подготовката на 2016 г. частен бизнес
проектите;
2019 г.
и мин.на
икономиката
Община
Обучение и развитие на умения по
Каолиново,
2016 г. управление на проекти и финансов
частен бизнес
2019 г.
контрол;
и мин.на
икономиката
Община
Каолиново,
Информационно осигуряване на процеса 2016 г. - частен бизнес
на управление;
2019 г.
и мин.на
икономиката
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Системи за наблюдение.

Община
2016 г. - Каолиново,
2019 г. частен бизнес
и мин.на
икономиката

Специфична цел 2: Достъп до качествени обществени услуги
Мярка 1.
Изграждане на
общинска
инфраструктура за
подобряване на
информационното
и
административното
обслужване на
бизнеса

Засилване капацитета и изграждане на
консултантски и информационен център в
общината за предоставяне на навременна и
Община
компетентна
информация
относно
Каолиново,
2016 г. пазарната, ценовата и икономическата
частен бизнес
2019 г.
политика, свързана с развитието на
и мин.на
определени сектори на икономиката, в т. ч.
икономиката
селското стопанство и преработката на
продукцията от него.

Внедряване на програми за електронно 2016 г.
обслужване на населението;
2019 г.

Мярка 2.
Развитие на
електронното
обслужване на
общината

Архивиране на картотечните регистри на 2016 г.
населението и преминаване изцяло към 2019 г.
поддържането на техния електронен
еквивалент;
„Заснемане” информацията от старите 2016 г.
Регистри на населението и въвеждане 2019 г.
съдържанието им в ЛБД „Население”;

Община
Каолиново,
частен бизнес
и мин.на
икономиката
Община
Каолиново

Община
Каолиново

община,
Намаляване на обема използвана хартия в 2016 г. - частен бизнес
общината.
2019 г.
и мин.на
икономиката
Мярка 3.
Въвеждане на
добри практики и
положителен опит
Община
в организацията на
Каолиново,
публичните услуги Внедряване на добри европейски практики 2016 г. частен бизнес
в общината, в т.ч. в обслужването на населението и бизнеса. 2019 г.
и мин.на
чрез използване на
икономиката
съвременни
информационни и
комуникационни
технологии
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Специфична цел 3: Развитие на партньорство за подобряване на социално-икономическото
развитие
Община
Мярка 1.
Каолиново,
Създаване на
2016 г. Проекти за публично частно партньорство.
частен бизнес
публично-частни
2019 г.
и мин.на
партньорства
икономиката
Мярка 2.
Обучение на
Община
общинската
Каолиново,
администрация в Непрекъснато обучение на общинската 2016 г. частен бизнес
нови направления, администрация;
2019 г.
и мин.на
в т.ч. за подкрепа
икономиката
на бизнеса, за
участие в
трансграничното и
регионално
сътрудничество, за
2016 г. необходимостта и Изграждане на бизнес клъстери.
ЕФ
2019 г.
условията за
развитие на
клъстери;
Община
Каолиново,
2016 г. Проекти за трансгранично сътрудничество;
частен бизнес
2019 г.
и мин.на
Мярка 3.
икономиката
Развитие на
Община
междуобщинско и
Каолиново
и
2016 г. транснационално Създаване на МИГ „Каолиново - Венец”;
2019 г община Венец
сътрудничество
ПРСР, НПО
Съвместни
общини.

проекти

между

съседни 2016 г. Общини и ЕФ
2019 г.

Мярка 4.
Насърчаване и
подобряване на
сътрудничеството
Община
между
Създаване на условия за парньорство 2016 г. Каолиново,
заинтересованите между бизнеса в рамките на общината.
2019 г.
частен бизнес
страни в общината
за изпълняване на
съвместни
дейности.
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