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КОМУНИКАЦИОННА
СТРАТЕГИЯ
на Община Оряхово, Област Враца

Проектът се финансира от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма
„Административен капацитет” (ОПАК)
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І. Въведение
Основната цел на Комуникационната стратегия е да стимулира съпричастността
и участието на гражданите на община Оряхово и структурите на гражданското
общество, живеещи и развиващи дейност на нейната територия за формиране на
доброто и прозрачно управление на общината, бизнеса и за превенция на корупцията.
Едновременно с това, Комуникационната стратегия е насочена и към подкрепа за
изграждане на облик на община Оряхово като активна страна в провеждането на
политики и постоянно формиране на позитивни нагласи за нейното прозрачно и
ефективно управление.
Стратегията се разработва в помощ на развитието и поддържането на
взаимоотношения с гражданите, сдруженията; организациите с идеална цел; външните
инвеститори, бизнеса, който развива своята дейност на територията на общината, на
осигуряването на информацията, необходима за постигане на информирано съгласие,
идентифициране на възникващи проблеми, повишаване нивото на разбиране,
генериране на подкрепа за въпроси и очертаване на проблеми за добро и прозрачно
управление, изясняване на съществени въпроси и очертаване на проблемни области.
Документът е изготвен в рамките на проект „Разбираема администрация в
диалог с гражданите и бизнеса за прозрачно управление”, по договор, съфинансиран от
Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”
на ОПАК по договор № А08-12-11-С на Община Оряхово и ОПАК.

ІІ. Принципи на Комуникационната стратегия
Комуникационната стратегия се основава на следните основни принципи:


безпристрастност, откритост и точност;



достъп до всички (публичност);



яснота, опростеност и прозрачност;



последователност и съответствие с целите и приоритетите на плана;



законосъобразност – в съответствие с приетите нормативни актове в
страната и общината;



високо качество;



мониторинг и периодична актуализация;



ефективност и ефикасност;



отчетност и публичност на проекта и работата на общината - създаване
на условия за провеждане на дебат, предоставяне на балансирана и
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обективна информация, както и осигуряване на възможност гражданите
да изразяват своите мнения и предложения;


защита на обществения интерес – изграждане на съпричастност в
гражданите и структурите на гражданското общество (СГО) към
проблемите на общината и мотивирането им за участие в нейното
управление;



координация с други програми, изпълнявани от община Оряхово, като
комуникационните дейности за осигуряване на прозрачност и публичност
при усвояване на еврофондовете;



ефективност на разходите – постигане на максимални резултати с
наличните ресурси.

ІІІ. Приоритети на Комуникационната стратегия
Приоритет 1: Повишаване информираността на гражданите и бизнеса за ролята
на местната власт и структурите на гражданското общество в процеса за местно
развитие и възможностите за ефективно усвояване на средствата от Европейските
фондове и създаване условия за устойчиво развитие на общината.
Приоритет 2: Изграждане на единна система за диалог между местната власт,
останалите държавни институции, структурите на гражданското общество и медиите.
Приоритет

3:

Формиране

на

реалистични

обществени

представи

за

ефективността, дейността и възможностите за създаване на благоприятна бизнес среда
на местната власт.
Приоритет 4: Изграждане на компетентни обществени представи за ролята на
местната власт в хода на административната реформа и за приобщаване към
европейското административно пространство.
Приоритет

5:

Създаване

на

устойчиви

модели

за

изграждане

на

административен капацитет, професионална кариера и авторитет на общинските
служители съобразно професионалните и етични стандарти, възприети в етническия
кодекс на общинския служител.

ІV. Цели на Комуникационната стратегия
Основна цел:
Основна цел, която община Оряхово си поставя с реализирането на проекта е
да повиши доверието на гражданите и бизнеса в администрацията, да се
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активизира обществеността като коректив на дейността й и по този начин да
я провокира да се обърне „с лице към хората”.
Специфични комуникационни цели:


Висока информираност на населението относно дейността на общинската
администрация;



Прозрачно и отчетно предоставяне на услуги на гражданите и бизнеса;



Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса
относно административната дейност и обслужване – „отваряне” на
администрацията;



Подобряване на организацията и работните процеси в рамките на
администрацията за гарантиране на достъп до информация и по-добра
отчетност;



Постигане на пълна отчетност на администрацията пред гражданите и
бизнеса и предоставяне на достъп до обществена информация;



Повишаване на общественото доверие в българските институции и
насърчаване на активното участие на обществото в процесите на вземане на
решение и контрол;



Осигуряване на конкретни начини за комуникация между местната власт,
населението, структурите на гражданското общество и бизнеса;



Подпомагане на бизнеса и публично-частното партньорство и сдружения на
производителите.

V. Целеви групи по проекта
Определянето на целевите групи е важно, тъй като всяка група има собствени
нужди и приоритети. Определянето на информационните нужди на целевите
аудитории ще отчита мненията, знанията и нагласите на идентифицираните
обществени групи по отношение на наличието на информация, необходима за
вземане на решения, свързани с доброто управление на общината.
Основните целеви групи са:
а/ Общинска администрация, общински съветници;
б/ Служители и кметове на кметства в общината;
в/ Граждани и СГО;
г/ Представители на бизнеса.
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Постигането на конкретните цели на стратегията зависи от планирането на
обхвата и характера на основните послания, които да се отправят към
приоритетните и кореспонденти целеви аудитории. Промените в съществуващите
масови обществени нагласи налагат избор на стратегия за индиректен достъп до
различни целеви аудитории. Насочената комуникация, която би могла да формира
устойчиви представи и критерии за оценка сред представителите на приоритетните
целеви аудитории, гарантира в много по- голяма степен постигането на крайните
цели. Именно затова, за да бъде постигната трайна промяна в масовите нагласи е
необходимо усилията да бъдат концентрирани към гарантирането на ефективна
комуникация с целеви аудитории, които имат характер на референтни групи по
отношение на значителни групи от населението.
За постигане целите на Комуникационната стратегия тези групи могат да бъдат
представени по следния начин:


Икономически и социално активни граждани; млади хора;



Групи граждани, изразяващи скептично отношение към действията и
постиженията на местната власт;



Групи в неравностойно положение;



Неправителствени, браншови и други представителни организации;



Медии – регионални и национални, с фокус върху регионалните и
специализираните медии;



Широка общественост.

Чрез всяка една от тези референтни целеви аудитории ефективно могат да бъдат
комуникирани различни части от общите послания на настоящата стратегия.
Работата с всяка от тези аудитории предполага специфични действия и
комуникационни форми, които да гарантират индивидуализацията на подхода и в
същото време, координираността на усилията за постигане на крайните цели.

VІ. Основни форми на комуникация
Комуникационен тип стратегия се гради върху основата на адаптивност на
комуникационните механизми и предварително заложен позитивизъм по отношение
лансираната същност на посланията.
Комуникационният тип стратегия е изградена върху разбирането, че медиите са
равноправни участници в комуникационния процес, като на тях е определена ролята
на медиатори. Характерно за комуникационния тип стратегия е, че той може да се
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използва не само когато е усвоен властови ресурс, но и когато субектът навлиза в
общественото пространство.
Комуникационната стратегия се основава върху няколко основни подхода в
комуникацията:


Информационни кампании
Проактивна информационна кампания, при която местната власт лансира теми и

своята гледна точка към тях в зависимост от собствения си дневен ред. По този
начин, институцията има възможност да провокира публичен дебат по определени
теми и да аргументира собствената си позиция, следвайки собствената логика на
комуникационната си стратегия.


Директна комуникация
В допълнение към планираните информационни инициативи се предоставя

възможност на определени граждани да споделят с органите на местната власт
своите очаквания и предложения.
Предизвикателствата пред членството на България в ЕС, както и пред
Европейския съюз като цяло, изискват провеждане на непрестанен дебат, в който
органите на местната власт имат водеща роля. Това предполага активен подход,
включващ организиране на срещи на отговорните за вземане на управленски
решения с представители на различни сектори и с населението на общината, както и
използването на медиите за целите на директна комуникация.
 Комуникация чрез масовите медии
Комуникацията чрез масовите медии включва: организиране издаването на
информационни бюлетини и участие в пресконференции, брифинги и съобщения за
медиите; неформални работни срещи и разпространяване на информация в
отдалечените райони с ниско ниво на потребление на други медии; обмяна на опит с
другите общини за представители на регионалните и местни медии.


Работа с неправителствени организации
Комуникационната стратегии подкрепя инициативи на гражданското общество,

насочени към групи, които трудно могат да се достигнат чрез средствата за масово
осведомяване.


Интернет
Поддържане и актуализиране на Интернет страницата на Община Оряхово,

разпространение на електронни бюлетини.


Информационни материали
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Разпространение на информационни материали за Община Оряхово.


Открити срещи с населението, кутия за мнения и препоръки.



Семинари обсъждания с представители на общинската администрация;



Срещи с местни консултативни съвети.

VІІ. Анализ на ситуацията ( Swot анализ)
На базата на наличната информация за управлението на община Оряхово и
работата на общинската администрация могат да се направят някои аналитични
обобщения за условията, в които се съставя и се изпълнява настоящата стратегия.
Силни страни:
-

идентифицирани са структурите на гражданското общество, които ще бъдат
привлечени за активно участие при формиране на политиката на община
Оряхово;

-

приетата нова структура на общината (сектор „АО” и „МДТ” са обединени в
сектор „ОГ” на едно гише) плюс дейността по местните данъци и такси и кутия
на входа на общината;

-

разкрит е нов център за административно обслужване;

-

изменена и допълнена е наредба № 6 на Общинския съвет с отпадане на бързите
и експресни услуги;

-

гражданите се насочват и към услуги и информация, некасаеща директно
общинска администрация на община Оряхово;

-

въведени са от м. май електронни услуги и отдалечен достъп „за събиране” на
данъци и такси в 3 селища на общината;

-

отпечатани са 5 бр. бюлетини (оформени като специални издания на 8
страници), в които се позиционира проекта „Разбираема администрация” сред
гражданите;

-

създадена е „локална база данни на населението” и е премахнато писането на
ръка на квитанции;

-

осигурен е достъп на физически и юридически лица до сайта на общината за
проверка на задълженията по данъци и такси и избор на разплащанията – ръчно
или електронно;

-

въведен е публичен регистър за длъжници в сайта;

-

въведен е нов програмен продукт DOS;
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-

внедрена е система „Акстър WEB услуги” за 10 броя електронни услуги по
гражданското състояние и ТСУ;

-

съвместно с ТД на НАП – Враца се издават „удостоверения за наличие или
липса на задължения по чл. 87 от ДОПК ”, в т.ч. и осигурителни вноски по
електронен път;

-

внедрена е система „Експресно мнение за качеството на обслужване” и система
СЕМКО

с две устройства

- за оценка на услугите и за общо мнение за

дейността на общинската администрация по всички дейности;
-

Общината е бенефициент (целева група) в изпълнение на проекти „По добро
обслужване чрез електронно управление в Северозападен, Северен централен и
Североизточен район на плановете на Областна администрация Плевен”;

-

извършен е задълбочен анализ на проведена анкета сред гражданите на
общината през лятото н 2009 г. и са направени ценни изводи за
удовлетвореността и предложенията на бенефициентите на административни
услуги по подобряване на дейността на Общинския съвет, общинската
администрация и кмета;

-

привлечени са специалисти от сферата на образованието, науката, спорта и
туризма, музейното и читалищно дело, в-к „Оряховска трибуна”, Общинска
комисия за закрила на детето, организации с идеална цел за популяризиране
целите на проекта пред различни групи от населението в града и селищата на
общината;

-

постигнато

е

разбиране

по

въпросите

на

доброто

управление

от

заинтересованите страни на местно ниво;
-

натрупан е опит в областта на връзките с обществеността;

-

изпратени са 1500 покани за доброволно изпълнение по чл. 182 от ДОПК и са
изготвени 98 акта на неизплатени задължения на нередовни длъжници;

-

заведени са 20 преписки в РС Оряхово срещу длъжници на Общината;

-

има мотивация за добро управление на общината от страна на служителите,
гражданите и бизнеса;

-

общинските органи на местната администрация провеждат прозрачна политика.
Слаби страни:

-

недостатъчен опит в сферата на комуникацията и връзките с гражданите;

-

малък опит по прилагане на цялостна стратегия за връзка с обществеността;
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-

липса на изградена традиция за широко използване на средствата за масово
осведомяване за провеждане на мащабна политика на прозрачност и
публичност;

-

ниска образованост и голям относителен дял на възрастното население, което
затруднява работа с компютърна техника в по-широк мащаб;

-

бавно развитие на общинската икономика, ниски доходи на населението,
безработица, демотивация за участие в управлението, особено при някои
маргинални групи от населението;

-

слаба заинтересованост на част от неправителствените организации и тези от
бизнеса, за които няма още разработен регистър;

-

от анкетата, проведена по проекта, 11% посочват, че нямат свободен и лесен
достъп до общинските служители, а 32% от анкетираните са на мнение, че
медиите не са фактор за информиране и прозрачност;

-

има необходимост от обучение по специфични подходи за комуникация с
гражданите и диалог с местните общности, обучение по комуникативни умения
на служители предоставящи директно услуги на гражданите;

-

няма изграден бизнес център.
Възможностите, на които може да се разчита за реализиране на стратегията

са:
- приетите и в сила важни административни актове, които уреждат формалната
страна на управлението в общината;
- собствените стандарти за качеството на административното обслужване;
- правата на гражданите, доброто управление и местната власт и приетия протокол
за принципите на управление на Община Оряхово;
- наличие на разнообразни източници на финансиране (ОПАК и други
международни програми на общината);
- наличие на добри практики в областта на комуникациите в други общини на
страната с възможността за обмяна на опит;
- възможности за подкрепа на комуникациите с гражданите, Об. С, служителите на
общината и СГО;
- успешно партньорство на местно ниво между местната власт и СГО при
реализиране дейностите на общинската политика;
- възможности за обучение на общински кадри, физически и юридически лица за
работа с ЕИТ и с програмите на общината;
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- в сайта на общината има система (анкета) за проучване в реално време на
удовлетвореността на гражданите;
- всички услуги се изпълняват в срок от 15 минути;
- организиран достъп с НАП-Враца административни услуги;
- степента на удовлетвореност на потребителя на административни услуги (от общо
91% анкетирани – доволни 66%, средно доволни - 27%, недоволни - 7%. В-к
”Оряховска трибуна” информира 29%, по интернет страницата - 27%, телевизионни
програми – 18%, радио програми -15%) – има възможност да се подобри;
- необходимо е обучение на служителите по антикорупция (мнение на 20% от
анкетираните);
- възможности за стимулиране на малкия и среден бизнес с по-голямо обгрижване
от общината и насърчаване на развитието на публично – частното партньорство;
- създаване на инвестиционна среда за инвеститорите;
- подобряване на здравните, културните, образователните, спортни, туристически и
други услуги на общината;
- укрепване системата за мониторинг и финансов контрол;
- работеща система за електронно събиране на данъци и такси;
- създаване условия за сигурност и обществен ред.
Заплахите на външната среда, чието въздействие е необходимо да бъде
минимизирано и отчитано са:
- стареенето на населението, имиграцията на млади хора от общината;
- висока безработица, ниски доходи, слаба покупателна възможност, липса на
инвестиции и предприемачески умения;
- ниско равнище на образователна култура, незаинтересованост, невъзможност на
голяма част от гражданите да работят с компютърна техника;
- слабата активност на неправителствените организации, бизнеса и други кадри на
гражданското общество за участие при формиране политиката на общината и
оказване подкрепа и контрол върху дейността на общината;
- ниски темпове на развитие на общинската икономика, ниски доходи, демотивация
и запазване на някои малки маргинални групи от гражданите;
- „неуредени” и „неуточнени” договори за наем;
- неспазване на нормативните актове на част от населението.

-11-

VІІІ. План за изпълнение на комуникационната стратегия за
2009 година и план за 2010-2011 година
Планът за изпълнение на комуникационната стратегия определя начина на
провеждане и управление на комуникационната стратегия.
Целите на стратегията могат да се постигнат, като се приложат няколко основни
подхода, които се операционализират в съответни типове дейности. Те са съобразени
със съответните целеви групи характера на посланията, насочени към тези целеви
групи.
Настоящият план за изпълнение обхваща тригодишен период, в който са
извършени или ще бъдат извършени основни дейности като:
1. Формиране на екип за изпълнение на Комуникационната стратегия в рамките
на общинската администрация и изграждането на неговия капацитет за
осъществяване на комуникационни кампании.
2. Стартиране на дейностите по определяне на окончателните параметри на
кампанията чрез определяне на календар на основните събития, които да
бъдат включени в общия план за осъществяване на планираните дейности на
общинската администрация Оряхово.
3. Осъществяването на целите на Комуникационната стратегия чрез определяне
и изграждане на основни елементи от комуникационната кампания, избор на
конкретни събития, които да бъдат използвани за целите на кампанията,
изработване на специфични информационни и рекламни материали,
съобразени с целевите аудитории и избраните комуникационни канали.
4. Оценка на изпълнението на дейностите в тригодишния период като част от
процеса на оценка на изпълнението на мерките, заложени в Стратегията за
прозрачно управление и превенция на корупцията.
Изпълнението на целите на Комуникационната стратегия се реализира
чрез:


Включване на събитията от културния календарна община Оряхово като
информационни поводи и възможности за надграждане на тяхното
съдържание в посока разпространяване на информация, затвърждаване и
разширяване на представата за добро и прозрачно управление на общината;



Определяне на външни за общината (национални и международни) събития
(изложения, панаири, конференции и различни форуми), чрез участието, в
които общината ще получи информация за нови механизми и внедрен
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сполучлив опит за достигане по най-ефективен начин до прозрачно и добро
управление и също така ще има възможност да представи предприетите и
осъществени стъпки в тази насока.
Планът е свързан с осигуряване на възможности за:
 осигуряване на информация;
 идентифициране на проблеми;
 повишаване нивото на разбиране;
 генериране подкрепа за инициативата и програмите за добро и прозрачно
управление на община Оряхово;
 набиране и насочване на вътрешната подкрепа за развитието на
общинските дейности за добро управление и превенция на корупцията.
Дейностите от плана за изпълнение на Комуникационната стратегия са
групирани в следната типология:


Информационните дейности са свързани с установяване на постоянен поток
от информация, разработена в съответствие с информационните нужди на
различните целеви аудитории. Основна цел на информационните дейности е
изграждане на желаната представа за община Оряхово сред широката
аудитория като община с добро и прозрачно управление.



Разяснителните дейности са свързани със запознаване на целевите групи с
възможностите, условията, процедурите и др., свързани с участието на
аудиториите в процесите н местно управление и взимане на решения.
Разяснителните дейности запознават с добри практики в сферата на доброто
управление и превенцията на корупцията.



Образователните дейности целят да засилят знанията и търсенето на
информация и услуги, свързани с определени теми за доброто управление на
общината.



Промоционалните дейности популяризират водещите идеи на стратегията в
подкрепа

на

доброто

управление

и

са

основен

инструмент

за

разпространение на специфично насочена информация.


Дейностите тип „събития” включват празници, спортни състезания, концерти
и т.н., които по своята същност също спадат към промоционалните дейности.

Планът за изпълнение е съобразен с идеята за създаване на устойчиви
взаимоотношения с гражданите, неправителствените организации, бизнеса и други
структури на гражданското общество на територията на община Оряхово.
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8.1. Отчет на плана по Комуникационната стратегия на Община Оряхово за 2009 г. и план за 2010-2011 г.
Мерки към съответния

2009

2010

2011

Планът се подкрепя от конкретна Оперативна програма и операция за

приоритет

възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

и специфична цел
отчетени за 2009 г.
и
планирани
за 2010-2011 г.
Приоритет І: Развитие на конкурентноспособна общинска икономика, основана на знанието и иновациите
Специфична цел 1: Стимулиране на предприемачеството, подкрепа на малкия и средния бизнес

Мярка 1: Насърчаване развитието на устойчиви местни производства и

х

подпомагане на МСП във всички отрасли на икономиката в общината
І.1.1.1. Анализ на нуждите, проблемите и

ХІ-ХІІ

възможностите за подкрепа на определени

изпълнен

ХІ

Х

х

всеки месец

на 3 месеца

на 3 месеца

х

второ

І-ІІ

І-ІІ

х

І-ХІІ

ХІІ

ХІІ

х

І.1.1.5. Подпомагане на частни инициативи в

цялата

І-ХІІ

І-ХІІ

Програмата за развитие на селските райони, мярка 312; възможност и посредством Стратегията на Местна инициативна

създаване

2009 г.

групи с общината
І.1.1.2. Провеждане на регулярни срещи с
бизнеса за информиране относно предстоящи
общински проекти и инициативи
І.1.1.3. Разработване пакет от инструменти за
стимулиране на бизнеса на местно ниво

тримесечие на
2009 г.

І.1.1.4.

Поддръжка

и

актуализация

на

публично достъпен регистър на местните
фирми

на

мероприятия

особено

на

група, подкрепена по ос 4 на ПРСР (подходът ЛИДЕР); минимална стойност на проектите; левовата равностойност на 5 000

територията на селата в общината (сувенири,

евро; максимална стойност на проектите за 1 ползвател за три последователни години: левова равностойност на 200 000 евро,

пакетиране на храни, услуги)

бенефициенти: микро-предприятия; съ-финансиране на проектите от страна на бенефициента 30%.

Мярка 2: Осигуряване на обучение и достъп до информация и услуги за

Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

МСП
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за

възможностите

европейски

за

финансиране

програми

и

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Тази дейност може да бъде и в основата на изграждането на местен офис на Местна инициативна група (по

по

Структурните

фондове
І.1.2.2.

Подпомагане

информационни

на

МСП

кампании

и

срещи

чрез
за

възприемане и ефективно използване на
новите

информационни

въвеждане

на

технологии

и

стандарти

за

по-високи

качество на услугите и производствата
І.1.2.3. Създаване и разгръщане на дейността
на бизнес-център за подкрепа, обучение и

подготвителна мярка на ПРСР, ос 4).

информация за МСП, бизнеса и местната
общност в общината

Мярка 3: Подкрепа за развитието на бизнес-инфраструктура
І.1.3.1.

Проучване

възможностите

за

ІІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

ІІ-ІХ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

до ХІІ

ІІ-ХІ

ІІ-ХІ

х

ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

на

І-ХІІ

ІV-Х

ІV-Х

х

на

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

В случай, че бизнес-зоната е съществуваща и проектът е свързан с реконструкция/възстановяване/модернизация на

създаване/рехабилитация и реконструкция на
съществуваща

бизнес-зона

в

Община

Оряхово
І.1.3.2.

Проучване

и

дефиниране

на

потенциални инвеститори и възможности за
публично-частно партньорство
І.1.3.3.

Разработване

документация

и

на

техническа

устройствено

решение,

съгласуване на проектната документация с
различните институции
І.1.3.4.

Идентифициране

източници

за

благоустройствените
(изграждане

на

различни

финансиране

на

мероприятия

на

необходимата

инфраструктура)
І.1.3.5.

Цялостно

устройване

терена/терените
І.1.3.6.

Изграждане/обновяване

прилежащите комуникации

съществуваща индустриална бизнес-зона, то може да се използва Оперативна програма „Регионално развитие”, операция
4.1. „Дребномащабни местни инициативи”; подкрепа за възстановяване на бизнес-зони в дефинирани общини (след които и
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2009 г. и ще финансира включително свързаната с бизнеса техническа инфраструктура

Мярка 4: Насърчаване развитието на трансграничното икономическо
сътрудничество
І.1.4.1. Развитие на трансграничното бизнес
сътрудничество

и

подобряване

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

на

Възможност за кандидатстване в рамките на Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния
2007-2013 г.

регионалния бизнес-образ
І.1.4.2.

Развитие

и

подобряване

на

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

І.1.4.3. Създаване и укрепване на партньорски

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

трансграничната бизнес-инфраструктура

Възможност за кандидатстване в рамките на Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България-Румъния
2007-2013 г.
х

взаимоотношения с представители на бизнеса
от община Оряхово и територии от румънска
страна
Приоритет І: Развитие на конкурентна общинска икономика, основана на знанието и
иновациите
Специфична цел 2: Развитие на конкурентно земеделие

Мярка 1: Насърчаване развитието на традиционни, алтернативни и
екологични земеделски производства и модернизация на земеделските
стопанства
І.2.1.1. Подпомагане изграждането на малки

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Програмата за развитие на селските райони, мярка 123; минимална стойност на проектите: левовата равностойност на 10

семейни и кооперативни предприятия за

000 евро; максимална стойност за целия програмен период за 1 кандидат: левовата равностойност на 4 000 000 евро;

преработка

и

бенефициенти: микро-, малки и средни предприятия. Размер на съ-финансиране от страна на бенефициентите 50%.

производство на традиционни местни стоки,

Допълнителна възможност за реализация на проекти в тази област и посредством Стратегията на Местна инициативна група,

на

земеделска

продукция

храни и напитки
І.2.1.2.

подкрепена по ос 4 на ПРСР (подходът ЛИДЕР).

Модернизация

на

земеделските

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

стопанства на територията на общината

Програмата за развитие на селските райони, мярка 121. Мярката е отворена и набира проекти от земеделските стопани.
Допълнителна възможност за реализация на проекти в тази област и посредством Стратегията на Местна инициативна група,
подкрепена по ос 4 на ПРСР (подходът ЛИДЕР).

І.2.1.3. Усвояване на пустеещи земи и

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Програмата за развитие на селските райони, мярка 112, максимална стойност за целия програмен период за 1 кандидат:

уедряване средния размер на обработваемите
участъци
І.2.1.4. Подкрепа за младите фермери

левовата равностойност на 25 000 евро; бенефициенти: физически лица или ЕТ, регистрирани като земеделски производители
не по-рано от 14 месеца преди стартиране на мярката. Мярката е отворена и набира проекти от земеделски стопани.
І.2.1.5.

Изготвяне/актуализация

земеустройствени

проекти

и

схеми

на
за

І-ХІІ

V-VІ

V-ХІ

х

-16райониране на културите
І.2.1.6.

Модернизация

и

развитие

на

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” 2007-2013, приоритетна ос 1: Мярка за приспособяване на

рибарството и рибарските стопански субекти

българския риболовен флот, мярка 1.4. Дребно-мащабен крайбрежен риболов: бенефициенти-рибари. Приоритетна ос 2:

на територията на общината

Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура, Мярка
2.1. Производствени инвестиции в аквакултурата; Мярка 2.2. Аква-екологични мерки; Мярка 2.3. Мерки за опазване
здравето на потребителя; Мярка 2.4. Мерки за опазване здравето на животните; Мярка 2.5. Риболов във вътрешни
водоеми; Мярка 2.6. Инвестиции в преработка на продукти от риболов. Приоритетна ос 3: Мерки от общ интерес,
Мярка 3.4. Разкриване на нови пазари и промоционални кампании; мярка 3.5. Пилотни проекти; Приоритетна ос 4:
Устойчиво развитие на рибарските области, Подпомагане изпълнението на интегрираните местни стратегии и
покриване на текущите разходи на рибарските групи и подпомагане реализирането на съвместни проекти.

Мярка 2: Подобряване на капацитета и информираността в земеделския и
преработвателния сектор
І.2.2.1. Информационно и инвестиционно

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Чрез участие на земеделските стопани в прилагане на мярка 143 на Програмата за развитие на селските райони,

подпомагане на земеделските стопани на

реализирана чрез Националната и областните служби за съвети в земеделието, относно повишаване на капацитета на

територията

земеделските стопани, предоставяне на съвети и консултиране.

на

общината

относно

възможностите за финансиране в рамките на
Програмата за развитие на селските райони
Приоритет І: Развитие на конкурентноспособна общинска икономика, основана на знанието и
иновациите
Специфична цел 3: Създаване на благоприятен финансов и инвестиционен климат

Мярка 1: Подобряване на инвестиционния климат в общината
І.3.1.1. Годишно проучване и анализ на

ІІІ-ХІІ

V-ХІІ

V-ХІІ

х

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

І-ІV

І-ІІІ

І-ІІІ

х

икономическото развитие на община Оряхово
І.3.1.2.

Актуализация

на

база

данни

с

информация за свободни сгради, обекти и
оборудвани терени
І.3.1.3. Регламентиране на общински данъчни
облекчения и преференциални условия за
привличане на инвеститори

Мярка 2: Популяризиране на инвестиционния потенциал в регионален и
международен план
І.3.2.1.

Представяне

на

общината

на

национални и международни форуми с цел

всяко

всяко

всяко

тримесечие

тримесечие

тримесечие

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

активно търсене на инвеститори
І.3.2.2. Актуализация на бизнес-свързаната

х

-17информация

за

общината

на

Интернет-

страницата на български и английски език
Приоритет ІІ: Доизграждане и доразвиване на общинската физическа инфраструктура
Специфична цел 1: Развитие и модернизиране на транспортната инфраструктура и
благоустройство

Мярка 1: Развитие и модернизиране на пътната и транспортната
инфраструктура
ІІ.1.1.2. Рехабилитация на четвъртокласната

ІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Програма за развитие на селските райони, мярка 321. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 1 от

пътна мрежа (приоритетни отсечки с. Галово,

проекто-наредбата за прилагане на мярка 321. Минимална стойност на проектите за общини: левовата равностойност на

с. Остров, с. Горни Вадин, с. Долни Вадин, с.

10 000 евро; максимална стойност за проекти на общини: левовата равностойност на 3 000 000 евро. Общината може да получи

Селановци, с. Бесковец

максимално финансиране по тази мярка за целия период на прилагане в размер на левовата равностойност на 10 000 000 евро.
Проектите на общината не изискват съ-финансиране.

ІІ.1.1.3. Рехабилитация и преасфалтиране на
вътрешноселищната

ІІ-ХІІ

ІІІ-ХІІ

ІІІ-Х

пешеходна

Програма за развитие на селските райони, мярка 322. Проектите на общината в областта на рехабилитацията на
вътрешно-селищната инфраструктура са адекватни на чл.4(1), дейност 5 от проекто-наредбата за прилагане на мярка

инфраструктура чрез ремонт на уличната

322.

мрежа и тротоарните площи, като се започне
от най-оживените квартали на населените
места в общината
ІІ.1.1.4. Целегодишна поддръжка на пътната
маркировка

и

поддържане

на

сезонно
пътната

почистване

и

настилка

на

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

територията на Общината

Мярка 2: Благоустройство, подобряване на жизнената и физическата среда
ІІ.1.2.1. Изработване на устройствени планове

V-ХІІ

V-ХІІ

V-ХІІ

х

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Програма за развитие на селските райони, мярка 322. Проектите на общината в областта на рехабилитацията на

на населените места
ІІ.1.2.2. Благоустрояване и озеленяване на
централните части и подобряване на облика

вътрешно-селищната инфраструктура са адекватни на чл. 4(1), дейност 5 от проекто-наредбата за прилагане на мярка

на населените места на територията на

322.

общината
Приоритет ІІ: Доизграждане и доразвиване на общинската физическа инфраструктура
Специфична цел 2: Доизграждане и модернизиране на водоснабдителната и канализационната
инфраструктура

Мярка 1: Подобряване на състоянието на водопроводната мрежа
ІІ.2.1.1.

Реконструкция

на

амортизирани

участъци и модернизация на съществуващата

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Програма за развитие на селските райони, мярка 321. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 2 от
проекто-наредбата за прилагане на мярка 321 (водоснабдителни мрежи и съоръжения). Общината може да предвиди

-18водоснабдителна мрежа в общината

проекти по тази мярка единствено за населените места Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Песковец.

Мярка 2: Подобряване на състоянието и изграждане на канализационна

Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

мрежа
ІІ.2.2.1. Рехабилитация на съществуващата и

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Околна среда” 2007-2013 г. Приоритет І. „Подобряване и развитие на инфраструктурата за

изграждане на нова канализационна система

питейни и отпадъчни води в населените места с над 2 000 екв.ж.”, Дейност: строителство/реконструкция/модернизация на

за отвеждане отпадните води в гр. Оряхово

пречиствателни станции за отпадъчни води, където е необходимо за агломерации от населени места с население 2 000 – 10 000
екв.ж. Има възможност за кандидатстване за пречиствателни станции в населени места Оряхово, Остров и Селановци.

ІІ.2.2.2.

Стартиране

изграждането

на

V

-

завършено

на

V

-

завършено

канализационна мрежа в с. Селановци
ІІ.2.2.3.

Стартиране

изграждането

Програма за развитие на селските райони, мярка 321. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 3 от

канализационна мрежа в с. Остров и в

проекто-наредбата за прилагане на мярка 321 (канализация). Общината може да предвиди проекти по тази мярка

последствие – и в останалите селища на

единствено за населените места Галово, Горни Вадин, Долни Вадин, Лесковец.

общината
Приоритет ІІ: Доизграждане и доразвиване на общинската физическа инфраструктура

Мярка 1: Въвеждане на енергоспестяващи мерки
Приоритет ІІ: Доизграждане и доразвиване на общинската физическа инфраструктура
ІІ.3.1.1.

Реконструкция

на

уличното

Х-ХІ

І-ХІІ

-

Програма за развитие на селските райони, мярка 322. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 5

осветление в община Оряхово и въвеждане на

(улично осветление) от проекто-наредбата за прилагане на мярка 322.

енергоспестяващо улично осветление във
всички селища на общината
ІІ.3.1.2. Енергийно обследване на различни
социални,

образователни

и

ІV-V

ІV-V

ІV-V

х

VІ-VІІІ

VІ-ІХ

VІ-ІХ

Общината не може да кандидатства за ремонт на отоплителни инсталации и саниране на училища и детски градини по

здравни

учреждения в общината
ІІ.3.1.3. Основен ремонт на отоплителните
инсталации и саниране на училищата и

Програмата за развитие на селските райони, мярка 321.

детските градини
Приоритет ІІ: Доизграждане и усъвършенстване на общинската физическа инфраструктура
Специфична

цел

4:

Доизграждане

и

усъвършенстване

на

геолого-

Доизграждане

и

усъвършенстване на геолого-географската и екологичната инфраструктура

Мярка 1: Предотвратяване на свлачищата
ІІ.4.1.1. Идентифициране и приоритизиране

І-VІІІ

VІІІ

VІІІ

ІІІ-ХІІ

І-Х

І-ХІ

х

на най-неотложните за намеса свлачищни
зони
ІІ.4.1.2. Изграждане на подпорни стени и
диги в критични свлачищни участъци в града

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 4, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”.
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ІІ.4.1.3. Изграждане на брегоукрепителни

І-ХІІ

-

-

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 4, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”.

съоръжения по р. Дунав
ІІ.4.1.4. Проектиране и изграждане на „Дунав

Финансиране от частни инвеститори

мост -3”

Мярка 2: Подобряване на състоянието на екологичната инфраструктура и
въвеждане на мерки за опазване на околната среда
ІІ.4.2.2.

Поетапно

закриване

на

всички

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

ХІІ

ХІІ

ХІІ

х

ХІІ

ХІ

ХІ

х

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

нерегламентирани сметища на територията на
общината
ІІ.4.2.3. Поетапно въвеждане на организирано

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 4, операция 4.1. „Дребномащабни местни инвестиции”.

сметосъбиране и сметоизвозване за всички
населени места в община Оряхово, като за
целта

се

закупи

нова

допълнителна

сметосъбираща техника и специализирани
съдове за ТБО
ІІ.4.2.4.

Актуализация

и

ревизия

на

Общинската програма за опазване околната
среда и разработване Програма за управление
на отпадъците
ІІ.4.2.5.

Обучение

на

специалистите

в

общинската администрация, ангажирани с
прилагане

на

законодателството

по

управление на отпадъците и прилагане на
законодателството в областта на околната
среда
ІІ.4.2.6. Повишаване на информираността на
обществото по отношение опазването на
околната среда, стимулиране на гражданската
подкрепа чрез медиите

Мярка 3: Опазване на био-разнообразието
ІІ.4.3.1.

Осъществяване

мероприятия

с

на

различни

залесителни

ІІ-ІІІ

ІІ-ІІІ

ІІ-ІІІ

Програма за развитие на селските райони, мярка 223 „Първоначално залесяване на неземеделските земи”. Минимална

широколистни

Х-ХІІ

Х-ХІІ

Х-ХІІ

стойност на проектите: левовата равностойност на 1 200 евро; максимална стойност за проекти: левовата равностойност на

видове върху неземеделски земи с цел
намаляване
замърсявания

риска

от

атмосферни

300 000 евро. Общината е избираем бенефициент.

-20Специфична цел 5: Доизграждане и усъвършенстване на здравната, социалната и културната
инфраструктура

Мярка 1: Подобряване на здравната инфраструктура
ІІ.5.1.1.

Дооборудване

и

подобряване

материално-техническата

база

Многопрофилната

за

болница

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

V-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

VІ-ІХ

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 4, операция 4.1., схема за безвъзмездна финансова помощ

на
активно

лечение в Оряхово
ІІ.5.1.2. Рехабилитация и оборудване на
амболаториите

за

доболнична

и

извънболнична помощ в малките населени
места

Мярка 2: Подобряване на социалната инфраструктура
ІІ.5.2.1.

Ремонт,

реконструкция

и

VІ-ІХ

VІ-ІХ

обзавеждане на детските ясли и градини на

BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,

територията на населените места на общината
ІІ.5.2.2.

Ремонт,

обзавеждане

на

реконструкция
общинските

и

допринасяща за устойчиво местно развитие”.
VІ-ІХ

VІ-ІХ

VІ-ІХ

училища,

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 4, операция 4.1., схема за безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,

включително и дворните пространства

допринасяща за устойчиво местно развитие”.

Мярка 3: Подобряване и модернизация на културната инфраструктура
ІІ.5.3.1. Ремонт и подобряване на сградния

VІ-ІХ

VІ-Х

VІ-ХІІ

фонд на читалищата на територията на

Програма за развитие на селските райони, мярка 321. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 7
(отнасяща се до изграждането на нови или подобряване на състоянието на съществуващи центрове за предоставяне на

общината

културни услуги) от проекто-наредбата за прилагане на мярка 321.

ІІ.5.3.2. Създаване на младежки парламент за

Х-ХІ

Х-ХІ

Х-ХІ

х

на тримесечие

х

-

Програма за развитие на селските райони, мярка 321. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 7

обсъждане на важни проблеми
ІІ.5.3.3. Оперативно отчитане на кмета и
председателя на Общинския съвет
ІІ.

5.3.4.

Подобряване

състоянието

и

на

на

тримесечие

тримесечие

ХІІ

І-ХІІ

реконструкция на дома-музей „Д. Илиев”

(отнасяща се до изграждането на нови или подобряване на състоянието на съществуващи центрове за предоставяне на
културни услуги) от проекто-наредбата за прилагане на мярка 321.

Приоритет ІІІ: Развитие на човешките ресурси и социалните дейности
Специфична цел 1: Укрепване на административния капацитет на Общината и подобряване
административното обслужване на физически и юридически лица
ІІІ.1.1.1. Актуализация на Общинския план за

VІ

VІ

VІ

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

развитие 2007-2013 г.
ІІІ.1.1.2.

Организиране

на

приемна

на

х

-21Председателя на Общинския съвет
ІІІ. 1.1.3. Обучение на специалистите в

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”.

ІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”.

на

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”.

общинска администрация в областта на
разработване и управление на проекти, съфинансирани от Структурните фондове на ЕС
и в съответствие със Закона за конфликт на
интереси, Закона за лобизма, Закона за
допитване и др.
ІІІ.1.1.4.

Обучение

на

специалисти

от

общинската администрация в областта на
обществени поръчки и финансово управление
на проекти
ІІІ.1.1.5.

Изграждане

капацитета

гражданското общество
ІІІ.1.1.6.

повишаване

знанията

администрацията
реализира

Подприоритет 2.3. „Укрепване капацитета на структурите на гражданското общество”.

Провеждане

и

да

на

обучение

за

всяко

всяко

всяко

и

уменията

на

тримесечие

тримесечие

тримесечие

І-ІV

І-ІІІ

І-ІІІ

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”.

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”.

подготвя,

управлява

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІ „Управление на човешките ресурси”.

планира,

публично-частни

партньорства
ІІІ.1.1.7. Създаване и капацитет в общинската
администрация за самостоятелно определяне
на местните данъци и такси и оптимизиране
на приходите в общинския бюджет
ІІІ.1.1.8. Регулярно обучение на специалисти

всяко

всяко

всяко

от общинската администрация в областта на

тримесечие

тримесечие

тримесечие

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

подготовка

и

управление

на

мащабни

инфраструктурни проекти, съ-финансирани
от Структурните фондове на ЕС
ІІІ.1.1.9. Включване в работата на Общинския
съвет на представители на Гражданското
общество
ІІІ.1.1.10.

„Изпреварваща”

проектни

предложения,

подготовка на

които

да

бъдат

придружени с необходимата проектна и
техническа

документация,

съгласно

Програмата за реализация и приоритетните
проекти

-22ІІІ.1.1.11.

Въвеждане

на

програма

за

ХІ-ХІІ

ХІ-ХІІ

ХІ-ХІІ

х

финансовите потоци в общината с оглед на
правилното прогнозиране и управление на
общинските и външните финансови потоци

Мярка 2: Подобряване на административното обслужване на гражданите и
фирмите
ІІІ.1.2.1. Постигане на високи качествени

ІІІ-ХІ

ІІІ-ІV

ІІ-ІІІ

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и

стандарти при обслужването на гражданите и

развитие на електронното управление”. Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в

опростяване процеса чрез въвеждането на

т.ч. чрез развитие на електронното управление”.

интегрирани

административни

използването

на

услуги

и

информационните

технологии
ІІІ.1.2.2. Провеждане два пъти годишно „Ден

на 6 месеца

на 6 месеца

на 6 месеца

х

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

V

-

-

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и

на отворените врати”
ІІІ.1.2.3.

Издаване

на

бюлетин

за

извършените местни услуги и публикуване в
Интернет
ІІІ.1.2.4.

Въвеждане

административно

обслужване „на едно гише”

развитие на електронното управление”. Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в
т.ч. чрез развитие на електронното управление”.

ІІІ.1.2.5. Провеждане на анкети с гражданите

VІ

VІ-VІІ

ХІ

х

ХІІ

ХІІ

ХІІ

х

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и

по програмата
ІІІ.1.2.6.

Отчитане

изпълнението

на

комуникационната стратегия
ІІІ.1.2.7. Усъвършенстване „електронното
управление” в общината

развитие на електронното управление”. Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в
т.ч. чрез развитие на електронното управление”.

ІІІ.1.2.8. Участие в обучителни програми,

ІІІ-ХІ

І-ХІ

І-ХІ

Оперативна програма „Административен капацитет”. Приоритетна ос ІІІ „Качествено административно обслужване и

семинари и курсове за квалификация и

развитие на електронното управление”. Подприоритет 3.1. „Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в

преквалификация на общинските служители.

т.ч. чрез развитие на електронното управление”.

Повишаване нивото на подготовката им в
областта на информационните технологии
Приоритет ІІІ: Развитие на човешките ресурси и социалните дейности
Специфична цел 2: Развитие на образованието и работната сила в съответствие с потребностите
на пазара на труда

Мярка 1: Подобряване на качеството на образователните услуги

-23ІІІ.2.1.1. Оптимизиране на училищната мрежа

V-VІ

V-VІ

V-VІ

х

ІІІ-ХІ

ІІ-ХІ

ІІ-ХІ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Операция 3.1. „Подобряване качеството на

и привеждането и във вид, осигуряващ
пълноценен учебен процес и ефективно
образование
ІІІ.2.1.2.

Повишаване

педагогическия

и

квалификацията

управленски

на
в

услугите в образованието и обучението”, Приоритет 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Операция

образованието чрез въвеждане на съвременни

4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, Операция 4.2 „Деца и младежи в

педагогически технологии и практики и

образованието и обществото”; Операция 4.3 „Развитие на система за учене през целия живот”. Схемите за безвъзмездна

включването

финансова подкрепа в областта на образованието, които се предоставят по линия на ОП „Развитие на човешките

им

в

кадри

програмата

„Административен капацитет” на общината

ресурси”, се управляват от Министерството на образованието, младежта и науката. Основните бенефициенти са
училищата.

ІІІ.2.1.3. Прилагане на система от дейности за

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Операция 3.1. „Подобряване качеството на

осигуряване на достъп до образование и

услугите в образованието и обучението”, Приоритет 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Операция

обучение

неравностойно

4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, Операция 4.2 „Деца и младежи в

положение (малцинства, социално слаби,

образованието и обществото”; Операция 4.3 „Развитие на система за учене през целия живот”. Схемите за безвъзмездна

деца

финансова подкрепа в областта на образованието, които се предоставят по линия на ОП „Развитие на човешките

на

със

групи

в

специфични

образователни

потребности)

ресурси”, се управляват от Министерството на образованието, младежта и науката. Основните бенефициенти са
училищата.

ІІІ.2.1.4.

Организиране

на

форми

за

V-ІХ

V-ІХ

V-ІХ

привличане и адаптиране към учебния процес

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Операция 3.1. „Подобряване качеството на
услугите в образованието и обучението”.

на отпаднали и необхванати ученици –
училищни настоятелства
ІІІ.2.1.5. Насърчаване извънкласните форми

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Операция 3.1. „Подобряване качеството на

на обучение, създаване и развитие на клубове

услугите в образованието и обучението”, Приоритет 4 „Подобряване на достъпа до образование и обучение”, Операция

по интереси

4.1 „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”, Операция 4.2 „Деца и младежи в
образованието и обществото”; Операция 4.3 „Развитие на система за учене през целия живот”. Схемите за безвъзмездна
финансова подкрепа в областта на образованието, които се предоставят по линия на ОП „Развитие на човешките
ресурси”, се управляват от Министерството на образованието, младежта и науката. Основните бенефициенти са
училищата.

Мярка 2: Подкрепа за квалификация и интеграция на работната сила към
пазара на труда
ІІІ.2.2.1.

Провеждане

информационни

широки

кампании

сред

работодателите и бизнеса на територията на
общината

относно

квалификация

и

възможностите

за

преквалификация

на

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

-24работната сила
ІІІ.2.2.2. Използване на възможностите за
квалификация

на

безработните

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г. Приоритет 1 „Насърчаване създаването на
работни места и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”, Операция 1.1. „Заетост чрез развитие на

територията на общината

предприемачеството” и Операция 1.2. „Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

Приоритет ІІІ: развитие на човешките ресурси и социалните дейности
Специфична цел 3: Подобряване качеството на здравеопазването и социалните услуги

Мярка 1: Подобряване на достъпа и качеството на здравеопазването
ІІІ.3.1.1. Информиране на гражданите за

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

здравеопазването, запознаване с правата на
пациента за свободен и информиран избор и
възможностите за ползване на здравни услуги
ІІІ.3.1.2. Подобряване координацията между
различните

нива

здравеопазването

в

системата

и

най-вече

на
между

болничната и извънболничната помощ
Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

Мярка 2: Подобряване на социалния климат в общината
ІІІ.3.2.1.

Иницииране

стратегия

за

разработването

социална

адаптация

на

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 г., Приоритет 4 „Подобряване на достъпа до

и

интеграция на възрастни хора и деца в
неравностойно положение
ІІІ.3.2.2. Социално интегриране на ромската
общност

и

борба

с

тенденцията

за

образование и обучение”, Операция 4.1. „Достъп до образование и обучение на групи в неравностойно положение”.

капсулиране сред тях, в т.ч. и чрез програмата
„Десетилетие на ромското включване”
Приоритет ІІІ: Развитие на човешките ресурси и социалните дейности
Специфична цел 4: Развитие на гражданското общество и съхраняване и обогатяване на

Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

духовния и културен живот в Общината

Мярка 1: Развитие на гражданското общество
ІІІ.4.1.1. Укрепване на партньорствата между

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

институциите, организациите и гражданското

Програма за развитие на селските райони, приоритетна ос 4, под-мярка „Придобиване на умения и постигане на
обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони”.

общество за партньорства, планиране на
местното

развитие

и

реализация

на

инициативи за развитие на селския район, в
т.ч. НПО и читалища

Мярка 1: Възраждане и обогатяване на културния календар на общината

Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

-25ІІІ.4.1.1.

Обогатяване

съхраняване

на

на

програмата

културните

традиции

за

ІІІ-ХІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

и

културната идентичност в общината
ІІІ.4.1.2.

Подпомагане

провеждането

на

организацията

традиционни

и

местни

тържества, празници и фестивали
Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

Мярка 2: Развитие на транс-граничните културни връзки
ІІІ.4.2.1. Организиране и провеждане на
трансгранични

фестивали

и

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Възможност за кандидатстване в рамките на Оперативна програма за трансгранично сътрудничество България-

форуми,

Румъния 2007-2013 г., приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие – Икономическо развитие и социално

допринасящи за културното сближаване на

сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на региона, операция 3.3.

общините от двете страни на р. Дунав и

Сътрудничество от типа „хора за хора”.

обсъждания за работата с гражданите и
бизнеса
Приоритет ІV: Използване на спорта и туризма за популяризиране проекта „Разбираема
администрация”
Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

Специфична цел 1: Подобряване условията за спортуване по местоживеене

Мярка 1: Подобряване и рехабилитация на спортната инфраструктура на
територията на общината
ІV.1.1.1. Реконструкция и поддръжка на

І-ХІІ

І-ХІІ

-

съществуващите спортни обекти във всички

Програма за развитие на селските райони, мярка 321. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 8
(свързана с изграждането и поддръжката на спортни центрове) от проекто-наредбата за прилагане на мярка 321.

селища на общината
ІV.1.1.2. Изграждане и възстановяване детски

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

площадки във всички населени места на

Програма за развитие на селските райони, мярка 322. Проектите на общината са адекватни на чл. 4(1), дейност 1
(свързана с детски площадки) от проекто-наредбата за прилагане на мярка 322.

общината
ІV.1.1.3. Обновяване и модернизиране на

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 4, операция 4.1., схема за безвъзмездна финансова помощ

съществуващите физкултурни зали и спортни

BG161PO001/4.1-01/2007 „Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна образователна инфраструктура,

площадки

на

допринасяща за устойчиво местно развитие”.

заведения

на

всички

детски

територията

и

на

учебни
Община

Оряхово

Мярка 2: Стимулиране на благоприятна среда за спорт и спортни събития
ІV.1.2.1 Организиране на масови спортни
събития

и

състезания

за

младежи

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

и

населението и спортни клубове
Приоритет ІV: Развитие на спорта и туризма
Специфична цел 2: Превръщане на Община Оряхово в атрактивна и желана туристическа

х

-26дестинация

Мярка 1: Развитие и подобряване на туристическата инфраструктура
ІV.2.1.1. Възстановяване на туристическата

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

инфраструктура в района на о–в „Есперанто”

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.1., схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

между гр. Оряхово и с. Лесковец. Изграждане
на

културно-исторически

пътеки

до

античните

туристически

римски

крепости

„Вариана” край с. Лесковец и „Валериана”
край с. Долни Вадин
ІV.2.1.2.

Провеждане

проучвания

и

на

разкопки

археологически
на

важни

V-Х

ІV-Х

ІV-Х

от

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.1., схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

туристическо гледище обекти от културноисторическото наследство
І..2.1.3. Изграждане на лека инфраструктура и

ХІ-ХІІ

ХІ-ХІІ

ІV-V

услуги за спортен риболов

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.1., схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Мярка 2: Планиране на политиката за развитие на туризма и създаване на
интегрирани туристически атракции, маршрути и продукти
ІV.2.2.1.

Актуализация

на

общинската

Х

ХІ

ХІ

х

ХІІ

-

-

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.1., схема за безвъзмездна финансова помощ

стратегия за развитие на туризма
ІV.2.2.2. Създаване на единен интегриран
продукт

„Културно-историческото

„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

наследство на Община Оряхово”
ІV.2.2.3. Създаване на единен интегриран

ХІІ

-

-

продукт „Традиции, бит и култура в Община

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.1., схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

Оряхово”
ІV.2.2.4. Създаване на единен интегриран

ХІ-ХІІ

-

-

продукт, който предоставя възможност за

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.1., схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

уникално преживяване в селските райони
ІV.2.2.5. Създаване на единен туристически

V-ХІ

-

-

продукт, който е свързан с пътуване по Дунав

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.1., схема за безвъзмездна финансова помощ
„Подкрепа за развитието на природни, културни и исторически атракции”.

и изпробване на традиционни рибарски
обичаи и занаяти
ІV.2.2.6.

Организиране

читалищата

(народни

на

школи

танци

и

към
песни,

художествени занаяти и др.) и предлагането
им като туристически продукт

ІІІ-ХІІ

ІХ

ІХ

х

-27ІV.2.2.7. Провеждане на обществени срещи и
информационно-мотивационни

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х

І-ХІІ

І-ХІІ

-

Оперативна програма за трансгранично сътруничество България-Румъния 2007-2013 г., приоритетна ос 3:

събития,

насочени към местни предприемачи, които
могат

да

предлагат

настаняване

къщи

като

част

за

гости

от

и

цялостния

туристически потенциал
ІV.2.2.8.

Създаване

на

интегриран

туристически продукт между Оряхово и

Икономическо и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на

Бекет (Румъния), свързващ туристическите

региона, операция 3.3. Сътрудничество от типа „хора за хора”.

пазари на двете страни

Мярка 3: Изграждане и подобряване на капацитета на заетите в

Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

туристическия сектор
ІV.2.3.1.

Организиране

повишаване

на

на

програми

квалификацията

за

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

на

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.2. „Подкрепа за подпомагане развитието на
регионални продукти и пазарната информация”.

професионалните туристически кадри
ІV.2.3.2.
обучение

Организиране

на

програми

на непрофесионални

кадри

за

ІІІ-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

(в

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.2. „Подкрепа за подпомагане развитието на
регионални продукти и пазарната информация”.№

селски, еко- и хоби туризъм) наред със
специализираните

умения,

програмите

включват и чуждоезиково обучение
ІV.2.3.3. Провеждане на редовни срещи на

всяко

всяко

всяко

заетите в областта на хотелиерство, места за

тримесечие

тримесечие

тримесечие

х

хранене, места за настаняване, културноисторически обекти за всеобщо информиране
относно интегрираната стратегия за развитие
на туризма в общината и повишаване на
капацитета на заетите в отделните сектори

Мярка 4: Маркетинг на туристическите продукти и потенциал на

Конкретна Оперативна програма и операция за възможно насочване и подкрепа на проектите – където е релевантно

територията на общината
ІV.2.4.1. Поддръжка и актуализация на WEB
страница

на

общината

с

ХІ

ХІ

ХІ

актуална

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.2. „Подкрепа за подпомагане развитието на
регионалните продукти и пазарната информация”.

информация за туристическото предлагане
ІV.2.4.2.

Създаване

на

туристически

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

ІV.2.4.3. Информационно обезпечаване и

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

информационен център

Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.2. „Подкрепа за подпомагане развитието на
регионалните продукти и пазарната информация”.
Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритет 3, операция 3.2. „Подкрепа за подпомагане развитието на

-28реклама

на

туристическата

дейност.

регионалните продукти и пазарната информация”.

Разгръщане на широка рекламна кампания на
общинските

туристически

продукти

и

дестинации
ІV.2.4.4. Включване на атрактивни събития от
културния календар на общината в туроператорски пакети (събори, фестивали и
народни

обичаи,

читалищни трупи)

демонстрирани

от

І-ХІІ

І-ХІІ

І-ХІІ

х
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