ГОДИШЕН ДОКЛАД НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА 2010 ГОДИНАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

УТВЪРЖДАВАМ:
НИДА АХМЕДОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО

ГОДИШЕН ДОКЛАД
НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА 2010 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 2010 година отчита
изпълнението на поставените стратегически цели и приоритети от общинския план за
развитие. Основният приоритет на Община Каолиново за 2010 година бе подготовката и
реализацията на проекти по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските
райони.
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 ПЧП
 Община Каолиново приключи 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 Програмата за развитие на селските
райони (2007-2013). Проекта бе осъществен на териториите на общините Каолиново и
Никола Козлево.
 Внесен бе за оценка проект по Мярка 4.3.1 (1) „Управление на МИГ, придобиване на
умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани и одобрени МИГ”.
Специфична цел 2: Развитие и модернизация на физическата инфраструктура
2.1.Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна инфраструктура
 Основен ремонт на път IV – Климент – Наум
 Основен ремонт на път IV – Наум - Тъкач
 Основен ремонт на път IV – Сини вир - Тъкач
 Основен ремонт на път IV – Браничево Гусла
 Основен ремонт на път IV – Сини вир - Лятно
Средствата са осигурени от целевата субсидия за капиталов разход и собствени
бюджетни средства..
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2.2. Развитие и модернизация на водопроводната и канализационна инфраструктура в
населените места на общината.
 Отводняване на улица „Пробуда”, кв, Кус, град Каолиново;
2.3. Реконструкция и изграждане на уличната мрежа, тротоари, площади, улично
осветление
 Изпълнява се проект „Реконструкция и рехабилитация на централен площад и
парк” по Програмата за развитие на селските райони

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. Подобряване енергийната ефективност на общински сгради или други сгради,
използване за предоставяне на обществени услуги
 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ, кв. Кус
 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ, село Пристое
 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ, село Наум
 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ, село Средковец
 Подмяна на дограма и основен ремонт на ЦДГ, село Климент
Средствата са осигурени от собствени бюджетни средства.
Специфична цел 2: Интегриране към областната система на пазара на труда
 Община Каолиново реализира проект по НП „От социални помощи към
осигуряване на заетост”, по който проект за 2010 година се включиха 210 лица;
 По проект – „За независим и достоен живот в община Каолиново”, Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” са назначени 40 безработни лица за срок от 13
месеца.
Приоритет 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и развитие
на партньорството 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-частно 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 бе 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
2.1. Стимулиране публично-частно партньорство
 Община Каолиново приключи 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 Програмата за развитие на селските
райони (2007-2013). Проекта бе осъществен на териториите на общините Каолиново и
Никола Козлево.
Специфична цел 4: Социална интеграция и развитие на гражданското общество
4.1. Подкрепа на бъдещите предприемачи и само-наети с особена акцент върху
развитието на женското предприемачество и представители от уязвимите слоеве на
обществото
 В партньорство с Карнобатска асоциация на производителите на екологични
продукти „КОСА”, община каолиново изпълнява проект „Създаване на социално
предприятие в Община Каолиново”, финансиран със средства по ОП „Развитие на
човешките ресурси”;
4.2. Интегриране на уязвими обществени групи и запазване и развитие на културната
идентичност на малцинствените общности.
 Община Каолиново изпълни проект „извънкласните дейности – интересни и
полезни”, финансиран със средства по ОП „Развитие на човешките ресурси” и който се
реализира в шестте училища на общината.

Изготвил:
Румяна Тотева
Директор Дирекция ЕФМПП
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