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УТВЪРЖДАВАМ: 

НИДА АХМЕДОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО 

 

ГОДИШЕН ДОКЛАД 

НА ОБЩИНА КАОЛИНОВО ЗА 2011ГОДИНА 
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 2011 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 2:  Развитие и модернизация на физическата инфраструктура 
Мярка 2.1. Развитие и модернизация на регионалната и местна транспортна 

инфраструктура  

 Основен ремонт на път IV 70008 Браничево - Гусла 

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

 "Реконструкция на ул. "Демокрация" и пазарен площад" с. Браничево 
Средствата са осигурени от целевата субсидия за капиталов разход и собствени 

бюджетни средства. 
Мярка 2.7. 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 
Мярка 1.5. Подобряване енергийната ефективност на общински сгради или други 

сгради, използване за предоставяне на обществени услуги 

 Основен ремонт на покривна конструкция на ЦДГ "Червената шапчица" с. 
Загориче"  
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 "Основен ремонт и подмяна на дограма в ЦДГ "Здравец" с. Сини вир"  

 "Основен ремонт и подмяна на дограма в ЦДГ "Червената шапчица" с. Лятно" 

 "Основен ремонт и подмяна на дограма в ЦДГ "Зорница" с. Долина" ; 

 "Подмяна на дограма в ЦДГ "Лиляна Димитрова" с. Дойранци" ; 

 "Подмяна на дограма в ЦДГ № 2  кв. Боймир, град Каолиново" 
Средствата са осигурени от собствени бюджетни средства. 
 
Специфична цел 2:  Интегриране към областната система на пазара на труда 
Мярка2.1. Общинска програма за заетост 

 Община Каолиново реализира проект по НП „От социални помощи към 
осигуряване на заетост”, по който проект за 2011 година се включиха 156 лица; 

 По НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания са наети 2 лица за срок от 
24 месеца; 

 По проект – „За независим и достоен живот в община Каолиново”, Оперативна 
програма „Развитие на човешките ресурси” са работиха 40 безработни лица. 

Мярка 2.3. Професионална преориентация и преквалификация на безработнита, 
съобразно новите новите потребности на пазара на труда 

 По схема „Развитие” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 42 
безработни лица завършиха курсове за придобиване на квалификация и впоследствие бяха 
наети на трудов договор по новопридобитете специалности за 12 месеца. 25 от тях 
работиха на длъжност „Техник екология”, 16 „Работник поддръжка пътища” и 1 
„Електромонтьор”. 

 
 
 

Изготвил: 
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