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Годишен доклад за изпълнението на общинския план за развитие на община Каолиново за 2012 година 

 

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 2012 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 2012 година бе извършен основен ремонт на път IV 70015 – Сини вир – 

Тъкач. Средствата в размер на 87 400 лева са осигурени от целевата субсидия за 

капиталов разход и собствени бюджетни средства. 

 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. 

Мярка 2.2. Развитие и модернизация на водопроводната и канализационна 

инфраструктура в населените места на общината. 

В края на 2011 година МОСВ отправи покана, по Оперативна програма „Околна 

среда”, към общините които имат агломерации с от 2 000 до 10 000 еквивалент 

жители за набиране на проектни предложения за реконструкция и изграждане на В 

и К мрежи и пречиствателни станции. Общината Каолиново кандидатства с проект 

„Изграждане на канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща 

водопроводна мрежа на с. Тодор Икономово”. Проектът е все още в процес на 

оценка. 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 
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 През 2012 година стартира реалното изпълнение 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. Предвиденият в проекта ремонт на 

площадното пространство и парк, включва: 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.  

 

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 2012 година бе изготвен технически проект за изграждане на 

многофункционална зала – квартал Кус. Изготвения инвестиционен проект е 

съгласуван с експлоатационните дружества,  „Енерго про” АД , „ВиК-Шумен” и 

РСПБЗН град Каолиново, в момента се изготвя доклад за съответствие на 

инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите. Съгласно 

изготвената проектно-сметна документация общата стойност на  строително- 

монтажните работи (СМР) на проекта възлизат на 509 176,96 без ДДС, а с включен 

ДДС на 611 012,35 лева. Проектът е включен в строителна програма на община 

Каолиново за 2013 година. 

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.   
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 Със средства от бюджета на община Каолиново, в размер на 51 684 лева, бяха 

изградени 4 съвременни и безопасни детски площадки в детските градини в селата 

Тодор Икономово, Пристое, Браничево и Климент.  

Мярка 1.5. Подобряване енергийната ефективност на общински сгради или 

други сгради, използване за предоставяне на обществени услуги 

 Извършен бе ремонт на покрива на физкултурен салон – ОУ „Панайот Волов” 

село Тодор Икономово – 43 900 лева. 

 Основен ремонт и подмяна на дограма на физкултурен салон – ОУ „Йордан 

Йовков” село Браничево – 21 000 лева. 

 Основен ремонт на младежки дом село Сини вир – 50 000 лева; 

 Мерки за енергийна ефективност на здравна служба село Тодор Икономово – 

51 800 лева. 

 Извършено енергийно обследване за Обект Административна сграда за 

обществени услуги намираща се на пл.”Украйна”  № 5 гр. Каолиново" във връзка с 

кандидатстване  за финансиране с проект „Внедряване на мерки по енергийна 

ефективност в сградата на Общинска администрация - Община Каолиново” по 

Национален Доверителен Еко Фонд. 

 Извършено енергийно обследване за енергиен одит на системата за улично 

осветление в община Каолиново във връзка с кандидатстване  за финансиране с 

проект „Модернизация на уличното осветление в Община Каолиново” по 

Национален Доверителен Еко Фонд. 

Дейностите са финансирани със средства 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 2012 година се включиха 145 лица; 

 Изпълняват се пет договора за осигуряване на заетост по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси”: 

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

от 12 месеца; 

 По проект – "Нов избор развитие и реализация", придобиха квалификация и 

след това бяха наети на работа 90 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 2102 година бе осигурена работа на  260 

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. 

 Община Каолиново кандидатства с проект „Ефективна и компетентна 

общинска администрация Каолиново” на стойност 78 877,73 лева по приоритетна ос 

ІІ. „Управление на човешките ресурси”, приоритет 2.2 „Компетентна и ефективна 

държавна администрация” на Оперативна програма Административен капацитет 

2007 – 2013 година”. Проекта бе одобрен и ще се реализира през 2013 година. 

 

 

 

Изготвил: 

Румяна Тотева 

Директор Дирекция „Специализирана администрация” 


