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 ОБЩИНА КАОЛИНОВО 
MUNICIPALITY  OF   KAOLINOVO 

 9960 град КАОЛИНОВО, област ШУМЕН, пл. Украйна № 4;  тел/факс: 05361/22 10;  21 11 

http://ww.kaolinovo.bg; e-mail: Kaolinovo@abv.bg, kaolin_zam@abv.bg 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

   

 

Кмет на община Каолиново:…………………. 

(Нида Ахмедов)  

 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 
 

НА 

ОБЩИНА КАОЛИНОВО 

ЗА 2009 ГОДИНА 

за изпълнението на общинския план за развитие 

 

 
В съответствие с разпоредбите на чл.23 т. 4 от Закона за регионално развитие, 

Годишният доклад за изпълнението на общинския план за развитие за 2009 година, 

отчита изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от общинския 

план за развитие. Основния приоритет на община Каолиново за 2009 година бе 

подготовката и реализацията на проекти по Оперативните програми и Програмата за 

развитие на селските райони. Всички проекти в които общината е водеща организация 

или партньор са съобразени с приоритетите от плана за развитие.  

 

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

бедността 

 

Специфична цел 1: Създаване и развитие на привлекателна за инвеститорите 

икономическа среда и бизнес климат.: 

1.1. Насърчаване развитието на публично-частното партньорство 

 Община Каолиново изпълнява проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 

инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на 

селските райони (2007-2013). Проекта се осъществява на териториите на общините 

Каоплиново и Никола Козлево.  
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Специфична цел 2: Развитие и модернизация на физическата  инфраструктура 

2.1. Развитие и модернизация на регионалната и места транспортна 

инфраструктура 

 Основен ремонт на път IV – 23402 Сини вир – Лятно; 

 Основен ремонт на път IV 70015 Сини вир – Тъкач; 

 Основен ремонт на път IV 70008 Браничево – Гусла. 

Средствата са  осигурени от целевата субсидия за капиталови разход и програма 

САПАРД. 

 

2.2. Развитие и модернизация на водопроводната  и канализационна мрежа в 

населените места на общината 

 Община Каолиново изпълнява проект „Изграждане на канализационна мрежа 

и МПСОВ, и реконструкция на съществуваща водопреносна мрежа в село Тодор 

Икономово” по Оперативна програма „Околна среда”; 

 Приключи изпълнението на проект „Изграждане на тласкателен водопровод 

от ПС "Тодор Икономово" до село Браничево и село Пристое" по програма САПАРД. 

 Внесен бе проект ”Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и 

реконструкция на водопроводната мрежа в град Каолиново и кв. Боймир”, като 

впоследствие МПСВ прекрати процедурата за оценяване и проекта бе изтеглен; 

 Проект „Подсилване и реконструкция "Водоснабдителна система 

Каолиново" е внесен на 27.04.2009 г. за оценка в ПУДООС - все още няма резултат. 

 

2.3. Реконструкция и изграждане на уличната мрежа, тротоари, площади, улично 

осветление; 

 От 23.10.2009 година се изпълнява проект „Реконструкция и рехабилитация 

на централен площад и парк ” по ПРСР.  Изпълнението му ще продължи до месец Май 

2012 година; 

 Все още в процес на оценяване е проекта "Превръщане на селата Гусла, 

Средковец, Загориче, Браничево, Тъкач и Климент - община Каолиново, в притегателно 

място за работа и живот чрез подобряване на уличните им настилки", подаден на 

15.09.2008 година в РА и с идентификационен номер 27/322/00001. Проекта е по  

Програмата за развитие на селските райони.      

 За проектите "Повишаване привлекателността на средата за живот в 

населените места с. Пристое, с. Долина, с. Сини вир, с. Наум, с. Дойранци и с. Лятно - 

община Каолиново, чрез ремонт на уличната мрежа"  и „Реконструкция   улична мрежа, 

- тротоари и  осветление  на улица „Александър Батенберг” бе отказано финансиране с 

мотива, че не е изградена подземната инфраструктура. 

 

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. 

1.1 Изграждане на нови, възстановяване и модернизация на съществуващи 

спортни съоръжения. 

 Изграждане на физкултурен салон СОУ „Г.Ст. Раковски” град Каолиново, 

със средства осигурени от Програмата за оптимизация на училищната мрежа. 

 

1.2. Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради или други 

сгради, използвани за предоставяне на обществени услуги: 
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 Реализиран бе проект по Оперативна програма „Регионално развитие” - 

„Енергоефективна реконструкция на ОУ ”Христо Смирнески ”, с.Пристое и ОУ 

”Г.Ст.Раковски ”, с.Климент; 

 По Проект „Красива България” се изпълни проект „Ремонт и обновяване на 

ЦДГ „Щастливо детство” село Тодор Икономово; 

 Изградена столова към Основно училище „Никола Йонков Вапцаров” село 

Лятно, средства осигурени от Програмата за оптимизация на училищната мрежа; 

 Изградена пристройка класни стаи към Основно училище „Панайот Волов” 

село Тодор Икономово”, средства осигурени от Програмата за оптимизация на 

училищната мрежа; 

 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ „Славейче” с. Гусла; 

 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ „Слънчево детство” село 

Климент; 

 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ „Червена шапчица” село 

Загориче; 

 Основен ремонт ОУ „Йордан Йовков” село Браничево; 

 Все още в процес на оценяване е проекта "Ремонт, мерки за подобряване 

енергийното ефективност на сграда за обществени услуги, предоставяни на 

населението и бизнеса, намираща се на пл. "Украйна" 5 гр. Каолиново", подаден на 

14.01.2009 година в РА и с идентификационен номер 27/322/00171. Проекта е по  

Програмата за развитие на селските райони.      

 

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

Национална програма „ОСПОЗ” за 2009 година бе разработен и реализиран 

проект, чрез който на работа бяха устроени 197 лица. 

По проект „Социални услуги в семейна среда” устроените на работа са 47; 

Национална програма помощ за пенсиониране се реализира на територията на 

общината, като са наети 12 лица, изпълняващи общополезна дейност;  

Професионална преориентация и преквалификация на безработните съобразно 

новите потребности на пазара на труда. Съгласно ЗНЗ на безработни завършили курс за 

преквалификаця/придобиване на квалификация община Каолиново осигури работа на 

21 лица, придобили  

 

Приоритет 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и 

развитие на партньорство на регионално ниво. 

Специфична цел 1: Укрепване  капацитета на общинската администрация и 

подобряване на координацията при управлението на проекти от местно, областно и 

регионално ниво Стимулиране на публично частното партньорство 

1.1. Подобряване на координацията и взаимодействието между различните 

селищни места и изпълнители на действията и мерките от плана за развитие на 

общината; 

 Община Каолиново е партньор в изпълнението на проект „Инициатива за 

развитие на публично-частно партньорство”, с водеща организация община Хитрино и 

партньор община Венец. 
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Специфична цел 2: Подпомагане изграждането на местно партньорство за 

развитие. 

2.2. Стимулиране на публично частното партньорство 

 Община Каолиново изпълнява проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на 

умения и постигане на обществена активност на територията на потенциални местни 

инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за развитие на 

селските райони (2007-2013). Проекта се осъществява на териториите на общините 

Каоплиново и Никола Козлево.  

 

Специфична цел 3: Подобряване на административното обслужване на 

населението и оптимизиране на предлаганите услуги 

Община Каолиново бе партньор в изпълнение на проект по ОПАК „За прозрачни 

и открити областни и общински администрации”, с водеща организация областна 

адмистрация Варна. 

 

Специфична цел 4: Социална интеграция и развитие на гражданското 

общество. 

4.1. Подкрепа на бъдещите предприемачи и само наети с особен акцент върху 

развитието на женското предприемачество и представители от уязвимите слоеве на 

обществото 

 В партньорство с Карнобатска асоциация на производителите на еко-

подукти „КОСА” община Каолиново изпълнява проект „Създаване на социално 

предприятие в община Каолиново”, финансиран със средства по ОПРЧР 

4.2. Интегриране на уязвими обществени групи и запазване и развитие на 

културната идентичност на малцинствените общности. 

 Община Каолиново изпълнява проект „Извънкласните дейности - интересни 

и полезни", който се реализира в шестте училища на територията на общината. Проекта 

е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. 

 

 

 

 

 
Изготвил: 

Румяна Тотева - директор 

Дирекция “Европейски фондове, международни програми и проекти”  

 

 


