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В съответствие с разпоредбите на чл.23, т. 4 от Закона за регионално развитие, 
Годишният доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община 
Каолиново за 2013 година отчита изпълнението на поставените стратегически цели 
и приоритети от общинския план за развитие.   

Приоритет 1. Създаване на условия за растеж , заетост и ограничаване на 

бедността 

 

Специфична цел 2:  Развитие и модернизация на физическата  

инфраструктура 

Мярка 2.1. Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна 

инфраструктура  

 През 2013 година бе извършен основен ремонт на път SHU 1061 (ІV-23413) 

Пристое - Гусла – Средковец, (от км 0+000 до км 4+400). Средствата в размер на 

102 800,00 лева са осигурени от целевата субсидия за капиталов разход. 

 Община Каолиново има подписан договор за отпускане на финансова помощ 
за проект „Подобряване достъпа на населението и предоставяне на услуги и до 
уязвими групи чрез реконструкция и рехабилитация на общинската пътна 
инфраструктура” по Програмата за развитие на селските райони, мярка 321 
„Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”. Чрез 
реализацията на проекта ще се решат проблемите с лошата пътна настилка на 26 % 
от общинските пътища, като се извърши цялостна рехабилитация на пътища с обща 
дължина от 11,682 км. Включените в проекта отсечки са Климент – Духовец, до 
границата с община Исперих; Климент – Наум; Наум – Тъкач; Лятно - Сини вир, Сини 
вир – Черноглавци, до границата с община Венец и Разклон Лиси връх - Лиси връх. 
Проекта е на стойност  5 822 550,00 лева. През 2013 година се избраха изпълнители 
за всички дейности, които следва да бъдат изпълнени по проекта, а именно: 

 „Управление и отчитане на проектните дейности” 
 „Строително монтажни работи по реконструкция и рехабилитация на 11,682 

км /26,5%/ от общинската пътна мрежа на територията на общината» 
 „упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-

монтажни работи на подобектите”; 
 „Разработване на тръжни документи за услуги и строителство съгласно 

изискванията на ЗОП” 
 „Осъществяване на авторски надзор на обектите” 
  
Строителството и изпълнението на т.н. съпътстващи дейности по проекта ще 

започне през месец април 2014 година.  
Мярка 2.2. Развитие и модернизация на водопроводната и канализационна 

инфраструктура в населените места на общината. 

С Решение № 347/06.08.2013 година на Ръководителя на Управляващия орган 

на Оперативна програма „Околна среда”, бе одобрен доклада за проверка и оценка 
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на проектното предложение на община Каолиново „Изграждане на канализационна 

мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа на с. Тодор 

Икономово” и бе взето решение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

в рамките на приоритетна ос 1 по оперативната програма, по процедура 

BG161PO005/11/1.12/02/25 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за 

питейни и отпадъчни води в агломерации между 2 000 и 10 000 екв. ж.”. В същото 

решение бе поставено условие, че безвъзмездната финансова помощ ще бъде 

предоставена след извършване от бенефициента на допълнителен преглед за 

оптимизиране на техническите решения, варианти и/или намаляване на 

агломерацията с цел намаляване на единичните стойности. Към настоящия момент 

се очаква становище, за одобрение на направената оптимизация. Това е най-

мащабния проект за общината, с прогнозна стойност над 35 милиона лева.  

 

Мярка 2.7. Реконструкция и изграждане на уличната мрежа, тротоари, площади, 

улично осветление 

 През 2013 година завърши изпълнението на проект „Реконструкция и 

рехабилитация на централен площад и парк” по Програмата за развитие на селските 

райони. Той включва ремонт на централен площад и рехабилитация на парк  в град 

Каолиново и се финансира  по мярка 322 „Обновяване и развитие на населените 

места” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. 

Стойността му е 1 382 238 лева. С реализацията на проекта бе извършен ремонт на 

площадното пространство и парк, включващо: рехабилитация на настилки, 

изграждане на водно огледало, енергоефективно осветление и рехабилитация на 

обществени зелени площи, изграждане на рампи за достъп до обществени сгради, 

намиращи се на площада, както и изграждането на две открити сцени за 

обществени мероприятия. Средствата в размер на 783 353,00 лева са осигурени от 

ПРСР. 

 

Приоритет 2. Интегрирано развитие на селищните територии и 

повишаване привлекателността и качеството на живот в Общината 

 

Специфична цел 1:  Повишаване качеството на живот и работа в общината 

Мярка 1.1. Благоустрояване на населените места. 

 През 2013 година започна строителството на  многофункционална зала – 

квартал Кус. Общата стойност на  строително- монтажните работи (СМР), съгласно 

договора с изпълнителя е 507 648.90 лв. /петстотин и седем хиляди шестстотин 

четиридесет и осем лева и 90 ст./ без ДДС. До момента за строителство, 
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проектиране, осъществяване на авторски надзор и упражняване на строителен 

надзор са изплатен средства в размер на 257 048,00 лева с ДДС.  Проектът ще бъде 

завършен и въведен в експлоатация през 2014 г. 

Мярка 1.3. Изграждане на нови, възстановяване и модернизация на 

съществуващи спортни съоръжения. 

 Община Каолиново има подписан договор за отпускане на финансова помощ 
за проект „Създаване на условия за отдих и спорт за жителите и гостите на община 
Каолиново”. Проекта е на стойност 5 286 742,00 лева и е насочен към осигуряване на 
добра база, където децата и младежите да спортуват в нормални условия. Той ще се 
осъществи в петте най-големи населени места на общината - в селата Браничево и  
Климент ще се извърши реконструкция на стадионите, а  в град Каолиново и селата 
Тодор Икономово и  Пристое ще се изградят мултифункционални игрища и игрища 
за мини футбол.  През 2013 година се избраха изпълнители за всички дейности, 
които следва да бъдат изпълнени по проекта, а именно: 

 „Управление и отчитане на проектните дейности” 
  „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на строително-

монтажни работи на подобектите”; 
 „Разработване на тръжни документи за услуги и строителство съгласно 

изискванията на ЗОП” 
 „Осъществяване на авторски надзор на обектите” 
Мярка 1.5. Подобряване енергийната ефективност на общински сгради или 

други сгради, използване за предоставяне на обществени услуги 

 Извършен бе ремонт на сватбената зала в с. Средковец" – 16 094,00 лева. 

 Извършен бе ремонт на ЦДГ с. Климент"– 9 939,00 лева. 

 Извършен бе ремонт на ЦДГ с. Гусла"– 8 106,00 лева. 

 Извършен бе ремонт на покрива на ЦДГ с. Дойранци"– 14 938,00 лева. 

 Извършен бе ремонт на ЦДГ кв. Боймир" – 5 594,00 лева. 

 Извършен бе ремонт на покрива на ЦДГ с. Лятно"– 18 895,00 лева. 

 Извършен бе ремонт на покрива на ЦДГ с. Средковец"– 15 196,00 лева. 

 Извършен бе ремонт на покрива на ЦДГ гр. Каолиново"– 10 014,00 лева. 

 За финансиране по Национален Доверителен Еко Фонд бяха одобрени два 

проекта община Каолиново. 

 Проект „Внедряване на мерки по енергийна ефективност в сградата на 

Общинска администрация - Община Каолиново” с обща стойност на 301 631 лв., от 

които 290 527 за строително-ремонтни работи. Предвижда се изпълнение на пакет 

от енергоспестяващи мерки.  Конкретната цел на проекта е постигане на топлинен 

комфорт за служителите и намаляване на разходите за топлинна и електрическа 

енергии. 
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 Проект „Модернизация на уличното осветление в Община Каолиново” с 

обща стойност на 2 949 324 лв., от които 2 925 324 за строително-ремонтни работи 

и доставка на оборудване. Ще се извърши реконструкция на уличното осветление, 

което ще доведе до подобряване качеството и повишаване на енергийната му 

ефективност. Същевременно ще се намали консумацията на електрическата 

енергия и на разходите на община Каолиново за улично осветление.     

Налице е пълна техническа готовност за изпълнение на проектите. С решение 

на Общински съвет Каолиново бе одобрено 15 % съфинансиране, което ще бъде 

осигурено от бюджета на Община Каолиново.  

 

Специфична цел 2:  Интегриране към областната система на пазара на труда 

Мярка 2.3. Професионална преориентация и преквалификация на безработните 

съобразно новите потребности на пазара на труда 

 Община Каолиново реализира проект по НП „От социални помощи към 

осигуряване на заетост”, по който проект за 2013 година се включиха 280 лица; 

 По програма „Старт в кариерата” на експертни длъжности в общинска 

администрация бяха наети две лица, със завършено висше образование, за 

придобиване на стаж и умения за работа по завършената специалност. 

 По  мерки за насърчаване на заетостта по ЗНЗ през 2013 година бе осигурена 

работа на 21 безработни лица както следва: 

 По чл.41 от ЗНЗ – 2 – ма специалисти помощник на учителя, 3-ма технически 

сътрудници, по 1 системен администратор, експерт ЕООС и монтьор свързване на 

кабели. 

 По чл.41 А от ЗНЗ – се разкриха 11 работни места в целодневните детски 

градини за „Помощник кухня” 

 Чл. 52, ал. 2 – наети 2 –ма общи работници 

 По ЗОХТУ бе осигурена работа на две лица с намалена трудоспособност на 

длъжностите – метач и общ работник поддържане на сгради 

 През 2013 година за осигуряване на заетост се изпълняваха четири договора 

по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, по следните проекти: 

 По проект – "Подкрепа за заетост", са назначени 19 безработни лица за срок 

от 12 месеца; 

 По проект – "Нов избор развитие и реализация", се изпълняват два договора, 

по които придобиха квалификация и след това бяха наети на работа 80 безработни 

лица за срок от 12 месеца на длъжностите техник екология, работник озеленяване, 

работник поддръжка пътища и работник поддръжка сгради ; 
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 По проект – "Ново начало от образование към заетост" в общинска 

администрация работят 5 младежи, които са завършили своето образование и 

нямат стаж по специалността. 

 Общо по програмите за заетост през 2103 година бе осигурена работа на  409 

безработни лица. 

 

Приоритет 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво 

и развитие на партньорството на регионално ниво 

 

Специфична цел 3:  Подобряване на административното обслужване на 

населението и оптимизиране на предлаганите услуги  

Мярка 3.3. Обучение на персонала за подобряване качеството на 

предоставяните административни услуги. 

 През 2013 година община Каолиново има подписани три договора по 

Оперативна програма „Административен капацитет 2007 – 2013 година”  

 Проект “Ефективна и компетентна общинска администрация Каолиново” 

има за цел повишаване капацитета на общинските служители за по ефективно и 

ефикасно изпълнение на професионалните им задължения. Чрез обученията, 

включени в проекта, 112 служители на кметството ще подобрят своята 

квалификация , което ще им позволи да усъвършенстват предлаганите услуги към 

жителите на общината, както и да се включат в процеса на интеграция на 

малцинствата. Не на последно място чрез обучителните програмите хората ще 

бъдат в течение на последните промени в българското законодателство и ще имат 

възможност да развият лидерските си умения. Стойността му е 78 877 лв. и ще 

продължи 12 месеца т.е. изпълнението му ще приключи през 2014 г. 

 Проект "Повишаване ефективността на административния и проектния 

капацитет в община Каолиново" има за цел подобряване на ефективността на 

работата в община Каолиново. Очакваните резултати са оптимизиране на 

организационната структура на общинската администрация и подобряване 

качеството на работа в общинската администрация. Стойността му е  83 194, 89 лв. и 

ще продължи 12 месеца т.е. изпълнението му ще приключи през 2014 г. 

 Проект „Община Каолиново - към по добро управление и ефективна 

координация и партньорство при разработването на стратегическите документи”. 

Обща цел на проекта е подобряване на качеството, ефективността и 

съгласуваността на политики-те за местно развитие на община Каолиново. Очаква 

се след приключване на проекта да бъде въведен подходящ и ефективен механизъм 

за мониторинг, контрол и оценка на прилагането на публичните политики на 
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местно ниво и да бъдат приложени високоефективни процеси на стратегическо 

планиране на социално-икономическото развитие за следващия планов период. 

Обща стойност на проекта е 79 461,80 лева и ще продължи 12 месеца т.е. 

изпълнението му ще приключи през 2014 г. 

 

 

 

 

Изготвил: 

Румяна Тотева 

Директор Дирекция „Специализирана администрация” 


