ОТГОВОРНИ
ЛИЦА

ДЕЙНОСТИ

Приложение 2
СРОК НА
ИЗПЪЛНЕНИЕ

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.

2011 г.

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

2011 г.

Кмет на общината

2009-2013 г.

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

2009-2013 г.

Кмет на общината

има създаден консултативен съвет

2010 г.

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

Неизпълнено/предстои

2011 г.

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

2012 г.

Кмет на общината

2011 г.

Кмет на общината

СТЕПЕН НА РЕАЛИЗАЦИЯ

ВИД

РЕЗУЛТАТ
ПРИОРИТЕТ 1: ПОСТИГАНЕ НА ДИНАМИЧНА, КОНКУРЕНТОСПОСОБНА ИКОМОМИКА НА ОСНОВАТА НА ЗНАНИЕТО
Цел 1. Повишаване конкурентоспособността на фирмите, работещи в секторите на икономиката и услугите
Мярка 1. Подкрепа за утвърдените фирми в Общината
*Създаване на бизнес справочник в уеб страницата 1. Внимание и подкрепа за фирмите;
Определено лице за бизнес експерт
на Общината
2. Реклама на фирмите;
Кмет на Общината
към общинската администрация.
*Събиране на необходимата информация
3. Партньорство и взаимодействие при
2010 г.
Фирмите на територията на
Бизнес-справочникът ще бъде
*Изработване на уеб страницата
разрешаването на различни проблеми.
Общината
завършен 2012 г.
*Организиране на годишна общинска конференция
за развитието на местния бизнес с акцент върху
иновациите.
*Създаване на бизнес консултативен съвет към
Общината

*Стимулиране развитието на бизнеса;
*Разкриване на нови работни места

Изпълнено

Мярка 2. Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитите
*Стимулиране развитието на бизнеса;
* Помощ при уреждане на административни
Създаден такъв по въпросите за
процедури;
туризма
*Съвместни решения по отношение изграждането на
инфраструктурата и др.

*Създаване на контакти с други общини в страната и *Привличане на чужди инвестиции;
чужбина с цел подпомагане развитието на бизнеса
*Реклама на местни производства;
Участие в туристически борси
ежегодно
*Обмяна на опит в областта на мениджмънта и
маркетинга
*Разработване на пакет от стимули за бизнеса в
*Стимулиране на предприемаческата дейност;
Общината: - местни данъци и такси, улесняване
*Привличане на външни инвестиции;
Изпълнено
издаването на разрешителни при навлизане на нов
*Откриване на нови работни места
бизнес
Цел 2. Стимулиране и създаване на условия за развитие на МСП
Мярка 1. Подкрепа на МПС от Общината
Анализ на нуждите, проблемите и възможностите за *Яснота по проблемите;
подкрепа от страна на Общината
*Насърчаване и подкрепа на МСП.
*Разработване на специална общинска програма за
насърчаване и подкрепа на развитието на МСП
*Създаване на общински фонд за подкрепа на МСП
*Подкрепа създаването на партньорства с бизнеса в
страната и чужбина

*Стимулиране развитието на МСП;
*Увеличаване броя на свободните работни места;
*Намаляване на безработицата
*Стимулиране развитието на МСП;
*Подпомагане старта на МСП;
*Развитие на бизнеса;
*Обмяна на опит.

Участие в борси
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ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.
*Търсене и идентифициране на пазари и
разпространение на информация за тях

*Подпомагане развитието на МСП;
*Стимулиране на предприемачеството

*Създаване на банка с маркетингова информация

*Подпомагане развитието на МСП;
*Стимулиране на предприемачеството

Информиране на общността за
всички възможности за
финансиране на проекти и програми

Приложение 2

2009-2013 г.

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

2009-2013 г.

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

Табло и сайт за информиране на
всички заинтересовани

2010-2013 г.

Кмет на общината Фирмите на
територията на Общината
БТ

Изпълняват се проекти в помощ на
хората в неравностойно положени

2009-2013 г.

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

Изпълнено

Постоянен

Кмет на Общината
Фирмите на територията на
Общината

Изпълнено

2009-2013 г.

Кмет на общината

Изпълнено

2009-2013 г.

Кмет на общината

Създаден консултативен кабинет

2009-2013 г.

БТ

Изпълнено

2009-2013 г.

БТ

Изпълнено

2010-2013 г.

БТ

Изпълнено

2010-2013 г.

БТ

Мярка 2. Насърчаване на предприемачеството
*Осигуряване на достъп до информация относно
програми и мерки за насърчаване на
предприемачеството, източници на финансиране за
МСП чрез поддържане на електронни страници в
Интернет
*Популяризиране на данъчните преференции и
облекчения, които могат да се ползват при наемане
на лица от определени рискови групи на пазара на
труда
*Популяризиране и осигуряване на публичност на
източниците на финансиране по линия на
европейските финансиращи програми

*Насърчаване на предприемачеството;
*Улесняване достъпа до необходимата информация.

*Увеличаване броя на заетите лица от хората в
неравностойно положение;
*Намаляване на безработицата.
*Подпомагане на предприемачеството;
*Подобряване на финансовото състояние

*Привличане на външни инвестиции;
*Създаване на предпоставки за развитие на
Общината.
*Изграждане на необходимата инфраструктура край *Подпомагане на предприемачите чрез изграждане
производствените обекти.
на необходимата инфраструктура
*Осигуряване на подходящо обучение при
ползването на финансови средства за стартирането *Намаляване на безработицата;
на самостоятелна стопанска дейност от безработни *Стимулиране на самонаемането.
лица
*Подобряване на информационната осигуреност в
Дирекцията "Бюро по труда" относно възможностите *Намаляване на безработицата;
за получаване на бизнес-консултации от фирмите и *Стимулиране на самонаемането.
гражданите
*Обучение за въвеждане на международни стандарти *Насърчаване ползването на високи технологии за
за качество и безопастност
качествена продукция.
2.11. Програми за насърчаване на жените
*Намаляване на безработицата;
предприемачи и осигуряване на възможности за
*Подобряване на благосъстоянието на населението.
втори опит на неуспелите
*Консултиране, информиране и бързо
административно обслужване на инвеститорите

Мярка 3. Повишаване на диалога и информираността между МСП и Общината
*Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за
информиране относно общински проекти

*Реализиране на публично-частни партньорства;
*Стимулиране развитието на бизнеса.

Изпълнено

*Създаване на каталог на общинските проекти и
прикрепянето му към уеб страницата на общината

*Формиране на публично-частни партньорства

Изпълнено
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Ежегодно -1 път Кмет на общината

2011 г.

Кмет на общината

БТ

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.
*Да се направят препратки от уеб страницата на
*Подпомагане на бизнеса, предприемачите;
Общината към сайтове, предлагащи по-подробна
*Стимулиране разработването на проекти и
информация относно възможностите за финансиране
кандидатстване за средства от ЕФ.
по ЕП и национални и международни фондове

Изпълнено

*Насърчаване започването на бизнес чрез
консултации, правна помощ и комплексно
обслужване

Изпълнено

*Стимулиране предпиемачеството;
*Намаляване на безработицата.

Приложение 2

2011 г.

Кмет на общината

От 2010 до 2013
Кмет на общината
г.

БТ

Цел 3. Подобряване достъпа и развитието на ИКТ в областта на публичните услуги и услугите за МСП
Мярка 1. Създаване на технологична инфраструктура на електронна община
* Анализ на трудностите на информационно –
електронния процес

*Осигуряване на компютри за всички училища и
достъп до тях на всеки ученик
*Достъп на всяко училище до интернет

Изясняване на проблемите и пътищата за тяхното
Изпълнено
разрешаване
Цел 4. Повишаване качеството на човешкият капитал
Мярка 1. Подобряване на обучителната сред
*Компютърна грамотност за всички ученици,
Изпълнено
завършващи основно и средно образование
*Компютърна грамотност за всички ученици,
завършващи основно и средно образование;
Изпълнено
*Възможност за по-добра информираност

2011 г.

Началник АТИО

До 2013 г.

Директорите на училища

До 2013 г.

Директорите на училища

*Квалификация на преподавателите за работа в
интернет и боравене с мултимедиини средства

*Повишаване качеството на образованието;
*Създаване на предпоставки за трудова реализация

Изпълнено

До 2013 г.

Директорите на училища

*Интензивно чуждоезиково обучение в СОУ и
другите училища

*Създаване на предпоставки за трудова реализация

Изпълнено

До 2013 г.

Директорите на училища

*Осигуряване на професионално насочване в СОУ

*По-лесно адаптиране на трудовия пазар

Изпълнено

Ежегодно

Директора на СОУ

Мярка 2. Повишаване образователното ниво на човешкия ресурс
*Разработване и реализиране на програма за
ограмотяване на възрастни-16-28 годишни
*Стартиране на вечерно училище „Втори шанс” за
младежи, не успели да завършат основно или средно
образование
*Разширяване на извънкласните и извънучилищните
форми за привличане интаереса на децата от бедните
етнически квартали към училището и знанието
*Създаване на общински фонд „Интегрирано
образование” за поощряване на талантливи ученици
от бедните етническите малцинства да продължават
образованието си
* Организиране на „Училище за родители” за
повишаване на родителските умения и мотивация
към образованието и развитието на техните деца

*Предпоставка за по-лесна трудова реализация;
*Намаляване безработицата

Изпълнено

2011 г.

Отдел СХД към Общината

*Предпоставка за по-лесна трудова реализация;
*Намаляване безработицата

Неизпълнено

2011 г.

Отдел СХД към Общината
Директора на СОУ

*Предпоставка за по-лесна трудова реализация;
*Намаляване безработицата;
*Професионална насоченост

Изпълнено

2011 г.

ЦРД и отдел СХД

*Възможност за трудова реализация;
*Възможност за духовно развитие и културно
включване на децата от бедните етнически групи

Отпуска се помощ на деца от соц.
Слаби семийства и сираци

До 2011 г.

Кмет на община
Отдел СХД

*Мотивиране на родителите за осигуряване на
условия за обучение на децата им.
*Намаляване на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните

Изпълнено

2009 г.

МКБППМН
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ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.
*Разширяване на обхвата на децата от бедните
етнически семейства в детските и предучиалищни
заведения за усвояване на български език преди
постъпване на училище
*Интензифициране процеса на създаване на учебна
дисциплина –Здравно образование в 3 пилотни
училища в Котленска Община- Котел,с.Градец и
с.Мокрен
*Активно включване на ромски НПО и експерти при
създаване на учебните програми по здравно
образование в пилотните училища
*Въвеждане обучение по майчин език и ромски
фолклор в 3 пилотни училища в Котленска община с
оглед повишаване посещаемостта и успеваемостта
*Разгръщане на извънкласни дейностиспортни,скаутски групи, музика, готварство и др. с
оглед намаляване на прекъсването на образованието
и реинтеграция на отпадналите
*Развитие на професивоналното обучение и
образование-в областта на туризма, кулинарията

Приложение 2

*Създаване на предпоставки за успешно обучение и
възпитание

Изпълнено

2010 - 2013 г

Директорите на ЦДГ и ОУ

*Пилотно въведена учебна дисциплина – здравно
образование /СИП или извънкласна дейност в
училищата от септември 2011 г.

Изпълнено

2011-2013 г.

Кмет на община, НПО,
Директори на училища

*Повишена ефективност и достъпност на здравните
послания

Предстои

2011-2013 г.

Ромски НПО, медицински
експерти

*Наличност и обезпеченост за СИП -майчин език и
ромски фолклор

Предстои

2011-2013 г.

Ромски НПО

*Наличност и ресурсна обезпеченост на минимум 3
извънкласни дейности в училищата на Котленска
община

Предстои

2011-2013 г.

Ромски НПО

*Наличност и ресурсна обезпеченост на минимум 3
извънкласни дейности в училищата на Котленска
община

Изпълнено

2011-2013 г.

Ромски НПО

Предстои

2011-2013 г.

Ромски НПО

2011 г.

Кмет на Община

Изпълнено

2011 г.

Кмет на Община

Изпълнено

2011 г.

БТ

Изпълнено

2011 г.

БТ

Изпълнено

2010 г.

БТ

*Стимулиране на висшето образование-информация,
*Ресурсен център за подпомагане на средното и
ресурсно подпомагане на средното образование и
висше образование
кандидатстудентска подготовка

Мярка 3. Повишаване квалификацията на работната сила
*Създаване на Обществен съвет за образование и
професионално обучение
*Разработване на общинска програма за
професионална квалификация
*Изграждане на информационна система за
търсената от инвеститорите работна сила и
съответно предлаганите специалисти

1.Подобряване качеството на обучението;
2. Възможност за по-гъвкава политика по отношение
изучаваните професии в СОУ
1.Подобряване качеството на професионалната
подготовка;
2. Възможности за професионална реализация
1.Намаляване на безработицата;
2.Възможност за трудова реализация на повече хора;
3.Намиране на най-подходяща за дадено лице работа

*Професионална преориентация /повторно обучение
1.Намаляване на безработицата;
и квалификация/, преквалификация на заетите
2.Възможност за трудова реализация на повече хора;
съобразно структурните промени
Осигуряване помощ на инвалиди за самонаемане
1.Намаляване на безработицата;
2.Възможност за трудова реализация на повече хора

Цел 5. Постигане на атрактивен и проспериращ туризъм
Мярка 1. Възстановяване и опазване на културно-историческото наследство
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*Разширяване на Етнографския комплекс с
Карадобревата къща, и Козичковите къщи

1.Запазване на културно-историческото наследство;
2.По привлекателен за туристите вид

1.Запазване на културно-историческото наследство;
*Уреждане на експозицията „Занаятчииски
работилници” за представяне на цялостния процес по 2.По привлекателен за туристите вид
3.Атрактивност и привлекателност за туристите
обработване на естествената вълна от суровината,
преденето, боядисването и пр. до тъкачеството и
килимарството
Атрактивност и привлекателност за туристите
*Нов навес с огнище и места за експониране на
начините за приготвяне на различни млечни
продукти по оригинални местни рецепти и
технологии
1.Запазване на културно-историческото наследство;
*Дворът на Кюрпеевата къща /етнографска
2.По привлекателен за туристите вид
експозиция/ да се обособи на две нива – за
3.Атрактивност и привлекателност за туристите
традиционни уреди на местните игри - люлката и
ритуалите в ниската част на двора и за изпълнение на
традиционни танци, напеви и ритуали – при Чешмата
в по-високата зона
*Създаване музей на открито - в близост до крепост 1.Запазване на културно-историческото наследство;
"Вида"/Диавена
2.По привлекателен за туристите вид
3.Атрактивност и привлекателност за туристите
*Утвърждаване на стопанско-културния исторически 1.Запазване на културно-историческото наследство;
комплекс "Пътят на овцете", уреден в Козичковите 2.По привлекателен за туристите вид
къщи
3.Атрактивност и привлекателност за туристите
*Утвърждаване на международния фестивал на
народната носия в партньорство с ансамбъл
"Българе"

1.Запазване на културно-историческото наследство;
2.Развитие на туризма
3.Реализиране на публично-часно партньорство

Приложение 2

предстои

2010 - 2013 г.

Кмет на общината
Директор на ИМ

изпълнено

2010 - 2013 г.

Кмет на общината
Директор на ИМ

неизпълнено

2010 - 2013 г.

Кмет на общината
Директор на ИМ

предстои

2010 - 2013 г.

Директор на ИМ

предстои

2010 - 2013 г.

Директор на ИМ

изпълнено

2010 - 2013 г.

Директор на ИМ

изпълнено ежегоден

Ежегодно

Кмет на община
Кмет на с.Жеравна

изпълнено

Постоянен

Директор
ФИД

изпълнено

2011 - 2012 г.

Директор
ФИД

изпълнено

2010 - 2013 г.

Директор на ИМ

предстои

2010 - 2013 г.

Директор на ИМ

изпълнено

Постоянен

Директор
ФИД
Директор на ИМ

Мярка 2. Развитие на културния туризъм,бизнес туризъм, екотуризъм и др
Активизиране дейността на Туристическия културно- 1.Стимулиране развитието на туризма;
.информационен център
2.По-добри информационни услуги
*Разработване на цялостна маркетингова политика за
популяризиране на Община Котел като национална и 1.Стимулиране развитието на туризма
международна дестинация
*Създаване и разпространение на мултимедиини и
виртуални продукти за исорическите обекти,
1.Запазване на културно-историческото наследство;
паметници на културата, музеи , културни събития и 2.Атрактивност и привлекателност за туристите
др
*Изработване на интегриран цифров туристически
1.Запазване на културно-историческото наследство;
продукт на база на културно-историческо наследство
2.Атрактивност и привлекателност за туристите
и съвременни условия
*Участие на общината в туристически борси

1.Развитие на туризма

Page 5 of 21

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.

Приложение 2

*Привличане на частни инвеститори за развитие на
1.Развитие на туризма
изпълнено
Постоянен
Кмет на община
туристическата инфраструктура
*Стимулиране на бизнеса в сферата на туризма и
поддържащите туристически дейности за работа в
1.Развитие на туризма
изпълнено
Постоянен
Кмет на община
мрежа
*Създаване на информационен интернет сайт с
1.Развитие на туризма
изпълнено
2012 г.
Кмет на община
културно-историческа и туристическа тематика
ПРИОРИТЕТ 2: РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА МЕСТНА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪЗДАВАЩА УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕЖ И ЗАЕТОСТ
Цел 1. Реконструкция и модернизация на техническата инфраструктура
Мярка 1. Рехабилитация на водопроводната мрежа, непрекъснато водоснабдяване и гарантиране качество на водата
*Реконструкция на ВиК
мрежите, външен
водопровод и напорен резервоар в с.Тича и 1.Осигуряване целогодишно достатъчно количество
с.Кипилово
Предстои
Юни 2012 г.
Кмет на община
питейна вода за жителите на двете села.
2. Реализиране на политика за балансирано развитие
на населените места
* Изграждане на ВиК мрежи в с. Малко село, с. 1.Осигуряване целогодишно достатъчно количество
Седларево и др.
питейна вода за жителите на двете села.
2. Реализиране на политика за балансирано развитие
частично
Декември 2012 г.
Кмет на община
на населените места
Мярка 2. Обновяване и осъвременяване на канализацията и на водопречиствателните съоръжения, съгласно стандартите на ЕС
*Реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на
ПСОВ в гр.Котел
*Реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на
ПСОВ в с.Градец / до декември 2012 г./
*Реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на
ПСОВ с.Ябланово / до декември 2012 г./
*Допълнително водоснабдяване и реконструкция на
вътрешна водопроводна мрежа с.Жеравна

Намаляване риска от замърсяване на околната среда,
възникване на епидемии и др.
Намаляване риска от замърсяване на околната среда,
възникване на епидемии и др.
Намаляване риска от замърсяване на околната среда,
възникване на епидемии и др.
1.По добро задоволяване нуждите от питейна вода
както на жителите на селото така и туристите и
гостите
*Реконструкция на ВиК мрежи и изграждане на Намаляване риска от замърсяване на околната среда,
ПСОВ с.Тича
възникване на епидемии и др.
*Изграждане
на
канализационна
мрежа
и Отвеждане на битовите отпадни води и по-добро
допълнително водоснабдяване в с.Кипилово
водоснабдяване на населеното място
*Реконструкция на ВиК мрежи с.Малко село, Отвеждане на битовите отпадни води и подобряване
Пъдарево, ,Мокрен, Седларево, Соколарци, Стрелци на водснабдяването
*Изграждане ВиК мрежа в м. “Дълга поляна”

Развитие на туризма и подобряване условията на
живот

Частично /Предстои

Декември 2013 г.

Кмет на Община

Предстои

Декември 2013 г.

Кмет на Община

Частично /Предстои

Декември 2013 г.

Кмет на Община

Предстои

Декември 2013 г.

Предстои

Декември 2013 г.

Кмет на Община

Предстои

Декември 2013 г.

Кмет на Община

Предстои

Декември 2013 г.

Кмет на Община

Предстои

Декември 2013 г.

Кмет на Община

2010 - 2013 г.

Агенция “Пътна
инфраструктура”
Община Котел

Мярка 3. Поддържане и модернизация на местната транспортна инфраструктур
*Реконструкция и разширяване на републикански
път Омуртаг-Котел – Градец, ІІ клас

1.Намаляване на ПТП;
2.Развитие на туризма и бизнеса;
3.Подобряване качеството на живот за жителите на
Общината
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1.Развитие на туризма и бизнеса;
2.Подобряване качеството на живот за жителите на
Общината
*Изграждане на общински път на границата с
1.Развитие на туризма и бизнеса;
Община Сливен-Боринци-Стрелци , ІІІ-184/ ІІ-48
2.Подобряване качеството на живот за жителите на
Кипилово/(ІV);
Общината
1.Развитие на туризма и бизнеса;
*Изграждане на Общински път ІІ-48 (Котел-Градец)
2.Подобряване качеството на живот за жителите на
Жеравна-ІV-48034 (Моллов мост)
Общината
*Подобряване на експлоатационното състояние и
нивото на изграденост на общинската пътна мрежа

Основен ремонт на вътрешна пътна мрежа в селата:
Филаретово, Кипилово, Малко село, Тича, Мокрен,
Пъдарео, Катунище, Медвен, Стрелци и други
*Ремонт на уличната пътна мрежа в гр.Котел

*Основен ремонт на общински път Котел Чукарите
*Изграждане улична мрежа в м. “Дълга поляна”

1.Развитие на туризма и бизнеса;
2.Подобряване качеството на живот за жителите на
Общината
1.Развитие на туризма и бизнеса;
2.Подобряване качеството на живот за жителите на
Общината
1.Развитие на туризма и бизнеса;
2.Подобряване качеството на живот за жителите на
Общината
Развитие на туризма и подобряване условията на
живот

Приложение 2

Частично /Предстои

Постоянен

Кмет на Община

изпълнено

Декември 2013 г.

Кмет на Община

изпълнено

Декември 2013 г.

Кмет на Община

изпълнено

Декември 2013 г.

Кмет на Община

изпълнено

Ежегодно

Кмет на Община

изпълнено

До края на 2013
г.

Кмет на Община

Декември 2013 г.

Кмет на Община

Мярка 4. Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура – Интернет, мобилни комуникации, медии
*Осигуряване на условия за навлизане на нови
интернет доставчици и изграждане на алтернативни
мрежи
*Стимулиране на конкуренцията между местните
интернет мрежи;
*Топлинно саниране на общинските сгради

*Изработване и приемане на общинска програма за
обновяване на жилищата, включително с топлинна
изолация и подкрепа на жителите за участие в нея

Засилване на конкуренцията и повишаване
качеството на предлаганите услуги
Засилване на конкуренцията и повишаване
качеството на предлаганите услуги
Мярка 5. Енергийна ефективност
1.Подобряване качеството на живот
2.Икономия на средства за отопление
1.Подобряване качеството на живот
2.Икономия на средства за отопление

изпълнено

Постоянен

Община Котел

изпълнено

Постоянен

Община Котел

Изпълнява се

Ежегодно

Директор на ДСС

предстои

До края на 2010
г.

Директор на ДСС

Постоянен

Директор на ДСС

1.Подобряване качеството на живот
*Внедряване на модели за ползване на алтернативни 2.Икономия на средства за отопление
изпълнено
източници на енергия в общински сгради- училища,
детски заведения, сгради на общината
1.Подобряване качеството на живот
*Стимулиране въвеждането на алтернативни
2.Икономия на средства за отопление
изпълнено
енергиини източници в частния секторпроизводствен и битов
Мярка 6. Обновяване и модернизация на електрозахранването
*Саниране на трансформаторите от гледна точка на 1.Опазване на околната среда
Не е в прерогативите на Общината
опазване на околната среда
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Постоянен

До 2013 г.

Електроразпределително
дружество
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*Саниране на разпределителната мрежа и на
връзките й със сградите за осигуряване на стабилно
захранване за всички крайни потребители, съгласно
стандартите за сигурност.
*Осигуряване закупуването на електроенергия от
производители на алтернативни енергиини
източници
*Реконструкция на улично осветление и смяна
основни захранващи проводи в с.Жеравна

1.Опазване на околната среда;
2.Осигуряване на качествена услуга на потребителите

1.Опазване на околната среда;
2.Стимулиране на предприемачеството
Подобряване качеството на живот
Икономия на енергийни източници

Приложение 2

Не е в прерогативите на Общината

До 2013 г.

Електроразпределително
дружество

Не е в прерогативите на Общината

До 2013 г.

Електроразпределително
дружество

изпълнява се

Декември 2012
г.

Кмет на Община
Електроразпределителни
дружества

Подобряване качеството на живот Икономия на
Декември 2011
изпълнява се
*Реконструкция на уличното осветление и подмяната енергийни източници
г.
му с енергоспестяващо в цялата община
Мярка 7. Съживяване на неизползваните индустриални зони
*Споразумение с областната администрация за
1.Съживяване на индустриалната зона в гр.Котел
създаване на общ мениджмънт на общинската и
2011 г.
държавна собственост
*Освобождаване на парцелите от амортизирани
1.Развитие на МСП;
сгради и съоръжения със съдействието на държавата 2.Привличане на външни инвеститори;
Постоянен
3.Опазване на околната среда
Опазване на околната среда
*Саниране на почвата като елемент на нейното
Постоянен
опазване и това на подпочвените води
*Съвместен теренен пазар за инвеститори с цел
*Развитие на МСП, на туризма , селското стопанство
Постоянен
съживяване на гр.Котел
и други
Мярка 8. Жилищни условия
*Промяна на градоустройствения план за включване Увеличен брой ромски квартали в Котленска община,
на ромските квартали от Котленска община в
включении към регулацията.
предстои
2011 - 2013 г.
регулацията
*Отреждане на терени за детски площадки и за
Определени терени, процедура за включване и брой
жилища на най-нуждаещите се семейства
семейства, получили възможност за строеж на
предстои
2011 - 2013 г.
жилища
ПРИОРИТЕТ 3: ПОДОБРЯВАНЕ ПРИВЛЕКАТЕЛНОСТТА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ОБЩИНА КОТЕЛ
Цел 1. Трайно подобряване екологичното състояние на Общината
Мярка 1. Изграждане на система за непрекъснато наблюдение на замърсяването на въздуха, водите и почвата
*Разработване и реализация на „Местна система” за 1.Опазване на околната среда;
събиране и обработване на информацията ,свързана с 2.Развитие на туризма
предстои
Постоянен
опазване на въздуха, водите и почвата от
замърсяване
Мярка 2. Премахване на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането и третирането на отпадъците
Опазване на околната среда
*Премахване на нерегламентираните сметища
изпълнява се
Постоянен
*Саниране и благоустрояване на терените, замърсени Опазване на околната среда
със строителни отпадъци, и осигуряване на
предстои
Постоянен
възможности, възпиращи повторното им
замърсяване
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Кмет на Община

Кмет на Община

Кмет на Община
Кмет на Община
Кмет на Община

Кмет на община, НПО

Кмет на община, НПО

Кмет на Община Котел

Кмет на Община Котел
Кмет на Община Котел
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Приложение 2

Опазване на околната среда
*Определяне на терени, разработване на проекти и
изграждане на депа за утайките от бъдещите
пречиствателни станции в Котел, Ябланово и Градец
*Определяне на терен, разработване на проект и
изграждане на депо за строителни отпадъци
*Реализиране на проекта: „Техническа помощ за
подготовка на инвестиционни проекти за
подобряване на инфраструктурата за третиране на
отпадъцитев общините Омуртаг, Върбица и Котел”,

Опазване на околната среда
1.Осигуряване на техническа документация за
изграждане на регионално депо за ТБО;
2.Реализиране на партньорство с други общини

1.Осигуряване на техническа документация за
*Определяне на площадка и разработване на проекти изграждане на претоварна станция за ТБО;
за депо за третиране на отпадъците чрез „Техническа 2.Опазване на околната среда
помощ за подготовка на инвестиционни проекти за
изграждане на инфраструктура за третиране на
отпадъците в Община Котел”.

*Въвеждане на програма за разделно събиране на
битови отпадъци
*Въвеждане на нови механизми за определяне на
покриваща разходите такса смет

1.Формиране на екологична култура у населението;
2.Опазване на околната среда;
3.Намаляване на такса смет
Намаляване на такса смет

Постоянен

Кмет на Община Котел

предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

изпълнено

2012 г.

Кмет на Община Котел

изпълнено

2009 - 2010 г.

Кмет на Община Котел

предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

Предстои

2012 г

Кмет на Община Котел

Предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

Предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

Предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

Предстои

2012 г.

Кмет на Община Котел

изпълнено

Постоянен

Кмет на Община Котел

изпълнено

До 2013 г.

Кмет на Община Котел

изпълнено

Постоянен

Кмет на Община Котел

изпълнено

Постоянен

Кмет на Община Котел

предстои

Постоянен

Кмет на Община Котел

Мярка 3. Опазване и разширяване на зелената система на Общината
*Изработване и поддържане на специализирана база
данни за зелената система в Общината
*Изработване на система за възстановяване на
растителността, парковата инфраструктура,
техническата инфраструктура
*Изграждане на кладенци за напояване на тревните
площи в парк „Изворите”
*Изграждане на обществени тоалетни в
парк”Изворите”

Опазване на зелената система в Община Котел

*Реконструкция и модернизация на детските
площадки на територията на парковете и градинките
*Реконструкция на зелени площи и паркове на
територията на общината

1.Опазване живота и здравето на децата
2.Развитие на туризма
1.Опазване живота и здравето населението;
2.Развитие на туризма
3.Опазване на околната среда
Опазване на околната среда

*Възстановяване на речната екосистема и
почистване коритата
*Реконструкция и поддържане на гробищните
паркове
*Изработване и приложение на програма за
мониторинг на територията

Опазване на зелената система в Община Котел

Опазване на зелената система в Община Котел
Опазване на околната среда

Опазване на околната среда
Опазване на околната среда
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*Създаване на експертен съвет по озеленяване за
решаване на текущи проблеми по управление на
зелената система чрез сформиране и провеждане на
разширени състави на комисии, обществени
обсъждания, дискусии, изготвяне на становища,
експертизи, доклади и др.

1.Подобряване на околната среда в Общината;
2.Опазване на Зелената система и фауната;
3.Създаване на уютна среда за живота на гражданите
на община Котел

*Разработване и утвърждаване на програма за
повишаване на екологичната култура и образование,
информираност на гражданите и за граждански
контрол и взаимодействи
*Организиране на кръгли маси, конференции,
семинари , изложби и др.мероприятия за
популяризиране на набелязаните мерки по ООС и
озеленените пространства
3.11. Въвеждане на екологично образование и
възпитание в образованието за реализиране на тази
приоритетна област

1.Подобряване на околната среда в Общината;
2.Опазване на Зелената система и фауната;
3.Създаване на уютна среда за живота на гражданите
на община Котел
1.Подобряване на околната среда в Общината;
2.Опазване на Зелената система и фауната;
3.Създаване на уютна среда за живота на гражданите
на община Котел
1.Подобряване на околната среда в Общината;
2.Опазване на Зелената система и фауната;
3.Създаване на уютна среда за живота на гражданите
на община Котел

Приложение 2

предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

Постоянен

БТ

1.Изработване на жизнен план и жизнена стратегия;
2.Повишаване на уменията за ефективно себепредставяне в публична среда

Постоянен

БТ

1.Изработване на жизнен план и жизнена стратегия;
2.Повишаване на уменията за ефективно себепредставяне в публична среда

Постоянен

БТ

1.Осигуряване на работни места;
2.Заетост на работните места от най-подходящи лица

Постоянен

БТ

Постоянен

БТ

Постоянен

БТ

Ежегодно

БТ
Директори на училища

Цел 2. Постигане на висока трудова заетост и социална сплотеност
Мярка 1. Ограничаване на безработицата и повишаване на икономическата активност на населението
*Повишаване на качеството на посредническите
услуги, предоставяни от Дирекции “Бюро по труда”
и насочване към подходящите програми и мерки на
активната политика
*Разработване на индивидуален план за действие на
всяко безработно лице, включващ участието му в
мерки и програми за заетост и други действия за
повторно намиране на работа
*Осигуряване на възможност за нов старт на
безработните

*Осъществяване на по-тесни и регулярни контакти
на Дирекции “Бюро по труда” с работодателите

1.Засилване на мотивацията за участие на трудовия
пазар

*Прилагане на мерки и програми за съвместяване на 1.Изработване на жизнен план и жизнена стратегия;
работа и семеен живот, стимулиращи
2.Повишаване на уменията за ефективно себеикономическата активност сред жените
представяне в публична среда
*Развитие на информационните технологии, които
могат да способстват за намаляване на трайната
структурна безработица

1.Повишаване информираността на хората по
отношение на търсената работна ръка

*Нови инвестиции в образованието и
професионалното обучение с цел придобиване на
търсените квалификационни умения особено в
сферата та ИТ

1.Насърчаване качественото съвременно обучение с
цел бъдеща реализация;
2.Намаляване на безработицата
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Приложение 2

1.Яснота по отношение качеството на живот на
хората с ниско образование.
2. Създаване на обществено мнение за обучение през
целия живот

Постоянен

БТ

*Осигурена по-висока степен на образованост на
1.Подбор на кадрите според знанията и уменията им.
новопостъпващите на пазара на труда, за да могат те 2.Утвърждаване на познатата истина – от кадрите
да се включат в икономиката на познанието
зависи всичко

Постоянен

БТ

*Статистика за заетостта на хората с ниско
образование.Стимулиране на тази група от хора да
повишат квалификацията си. Усвояване на нови
знания и умения през целия живот

Мярка 2. Стимулиране на удължаването на трудовия живот и провеждането на политика за активно стареене
*Прилагане на схеми за съхраняване на трудовия
потенциал като част от цялостната концепция на
страната за развитие на човешките ресурси.

1. Утвърждаване на познатата истина – от кадрите
зависи всичко
2.Удължаване времето на активна трудова дейност и
подобряване качеството на живот

Постоянен

БТ
работодателите

*Активизиране на дейностите по професионално
обучение на работното място с оглед повишаване на
адаптивността на по-възрастните работници към
променящите се изисквания към работната сила в
икономика, основана на знанията и прилагането на
съвременни информационни технологии

1. Утвърждаване на познатата истина – от кадрите
зависи всичко;
2.Удължаване времето на активна трудова дейност и
подобряване качеството на живот.
3.Стимулиране повишаването на квалификацията на
кадрите

Постоянен

БТ
работодателите

Постоянен

БТ
работодателите

2010 г.

БТ
работодателите

1.Намаляване на безработицата.
*Въвеждане на гъвкави форми на заетост за лицата в
2.Подобряване качеството на живот
предпенсионна възраст, съчетани с подходящи
финансови стимули за тях и за работодателите
*Разработване на програма за преодоляване на
негативните нагласи на работодателите към повъзрастните лица и стимулиране на по-дългото
използване на техния опит

1. Утвърждаване на познатата истина – от кадрите
зависи всичко;
2.Удължаване времето на активна трудова дейност и
подобряване качеството на жеивот.
3.Стимулиране повишаването на квалификацията на
кадрите

Мярка 3. Развитие на политика за равни възможности и свободен, и достъпен за всички социални групи, пазар на труда
*ОБЩИ МЕРКИ: Осигуряване на информационната
обезпеченост за състоянието и перспективите на
пазара на труда по отношение на равнопоставеността
на половете
*Създаване на система от показатели, позволяваща
проследяването на състоянието и тенденциите по
отношение равнопоставеността на отделните
социални групи
*Съставяне на програма за провеждане на
емпирични проучвания с подкрепата на
неправителствени организации за наличието на
дискриминация на пазара на труда.

1.Повишаване информираността на хората по
отношение перспективите на пазара на труда.
2.Равнопоставеност на всички ли

Постоянен

БТ
работодателите

2010 г.

БТ
работодателите

2011 г.

БТ
работодателите

Яснота по отношение предлаганата работна ръка

Яснота по отношение предлаганата работна ръка
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*Мониторинг на прилагането на законовите
изисквания, гарантиращи премахването на
възможностите за дискриминация по отношение на
заетостта
*Разработване на подходящи механизми за
насърчаване на равните възможности на жените и
мъжете и на други социални групи
*Изграждане на консултативни органи за оценка на
въздействието с участие на неправителствени
организации и социалните партньори

Яснота по отношение предлаганата работна ръка

Яснота по отношение предлаганата работна ръка

Ежемесечно се събира съвет по
сътрудничество

2011 г.

БТ, Кмет на Община Котел,
ОбС

Ежемесечно се събира съвет по
сътрудничество

2011 г.

БТ, Кмет на Община Котел,
ОбС

Ежемесечно се събира съвет по
сътрудничество

2011 г.

БТ, Кмет на Община Котел,
ОбС

Постоянен

БТ
Кмет на Община Котел

Ежегодно се наемат до около 200
човека по програми Временна
заетост

Постоянен

БТ
Кмет на Община Котел

изпълнява се

Постоянен

БТ
Кмет на Община Котел

изпълнява се

Постоянен

БТ
Кмет на Община Котел

изпълнява се

Постоянен

БТ
Кмет на Община Котел

изпълнява се

Постоянен

изпълнява се

Постоянен

Яснота по отношение предлаганата работна ръка

Насърчаване на заетостта
*Прилагане на временни насърчителни мерки за
групи в риск
*Подпомагане социално-икономическата интеграция Насърчаване на заетостта
на ромите и създаване на нови възможности за
устойчива заетост
Насърчаване на заетостта
*Предприемане на действия за ограмотяване,
професионално обучение и заетост
Насърчаване на заетостта
*Насърчаване на предприемачеството и обучение на
лицата с умения в традиционните занаяти
*Повишаване на трудовата заетост и създаване на
адаптирани работни места за лицата с увреждания

Приложение 2

Насърчаване на заетостта

*Насърчаване на предприемачеството и подпомагане Насърчаване на заетостта
стартирането на собствен бизнес
Насърчаване на заетостта
Обучение и повишаване на професионалната
квалификация на лицата с увреждания

БТ
Кмет на Община Котел
БТ
Кмет на Община Котел

Мярка 4. Развитие на активна политика на пазара на труда, насочена към социално-икономическа интеграция на рисковите групи на пазара на труд
*Програми за осигуряване на преход от училището
към работното място без период на безработица

1.Намаляване на безработицата;
2.Подобряване качеството на живот

1.Намаляване на безработицата;
*Провеждане на практика от учащите се във фирми и 2.Подобряване качеството на живот
публичната администрация и създаването на
3.Развитие на бизнес
финансови стимули за работодателите при
включването им в подобна схема
*Проучване на възможности за финансиране на
обучение на млади специалисти и квалифицирани
работници срещу договор за започване на работа
след успешно дипломиране
*Разработването на индивидуални планове за
младежите до 24 г. от “Бюро по труда”

1.Намаляване на безработицата;
2.Подобряване качеството на живот
3.Развитие на бизнес
1.Насърчаване на предприемачеството и
самонаемането;
2.Намаляване на безработицата
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изпълнява се

2011 г.

БТ
Кмет на Община Котел

изпълнява се

2011 г.

БТ
Кмет на Община Котел
Работодателите

изпълнява се

2011 г.

БТ
Кмет на Община Котел
Работодателите

изпълнява се

Постоянен

БТ

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.
1.Насърчаване на предприемачеството и
*Разработване на индивидуални планове за
продължително безработните лица (над 1 година), за самонаемането;
да се предотврати обезкуражаването в тази рискова 2.Намаляване на безработицата
група
1.Насърчаване на предприемачеството и
*Усъвършенстване на информационната база за
регистрираните в Дирекции "Бюро по труда", което самонаемането;
2.Намаляване на безработицата
да позволи прилагането на индивидуален и
превантивен подход при регистриране като
безработни на лица за втори и над два пъти
1.Насърчаване на предприемачеството и
*Допълнителна квалификация и преквалификация и
самонаемането;
насърчаване на предприемачеството сред лица над
2.Намаляване на безработицата
50-годишна възраст
*Разширяване на обхвата и насочване на активните
мерки за реинтеграция, ограничаване и
предотвратяване на социалната изолация на лица в
неравностойно положение: самотни майки, хора с
увреждания, лица, изтърпели наказание с лишаване
от свобода и други

1.Намаляване на безработицата;
2.Подобряване качеството на живот

*Програми за придобиване на нови умения особено
за хората с по-нисък доход с цел равен шанс – акцент
върху новите технологии, компютри, Интернет,
комуникации
*Осигуряване обучение по предприемачество,
билкосъбиране и гъбарство

1.Намаляване на безработицата;
2.Подобряване качеството на живот

*Осигуряване мотивационни обучения при трайно
безработните
*Създаване регистър за динамично проследяване
обучението и професионалния маршрут на
преминалите обучение безработни
*Стимулиране развитието на ромски трудовопосреднически борси /партньорство между АЗ и
ромски НПО с доказан капацитет/в общините с
минимум 10% ромско население

1. Увеличен брой физически и юридически лица,
извършващи билкосъбиране и гъбарство
2. Увеличен брой самонаети лица в билко и
гъбосъбирането
Намален брой на трайно безработните с 10% на
година
Увеличен % реализирани на трудовия пазар,обучени
безработни ежегодно
Увеличен брой разкрити трудови борси;съотношение
обърнали се /заети за повече
От 3 мес./
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изпълнява се

Постоянен

БТ

изпълнява се

Постоянен

БТ

изпълнява се

Постоянен

БТ

изпълнява се

2011 г.

БТ
Кмет на Община Котел
Работодателите

изпълнява се

2010 г.

БТ
Кмет на Община Котел
Работодателите

изпълнява се

2011 - 2013 г.

Кмет на Община Котел, НПО,БТ

изпълнява се

2011 - 2013 г.

Кмет на Община Котел, НПО,БТ

предстои

2011 - 2013 г.

Кмет на Община Котел, НПО,БТ

предстои

2011 - 2013 г.

Ромски НПО

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.

Приложение 2

Цел 3. Подобряване на качеството на оказваната болнична помощ в МБАЛ-Котел
Мярка 1. Развитие и конкурентни предимства на МБАЛ – Котел при гарантиране на обществената полза за населението
*Завършване на ремонта и реконструкцията на II-ри Повишаване на качеството на общите грижи
етаж на болницата
(битовите условия) за болните.
Осигуряване на достъпна болнична среда
*Оборудване на мини-операционна за малки
Осигуряване на достъпна медицинска помощ при
оперативни и ортопедични интервенции
битов и транспортен травматизъм
Привличане на висококвалифицирани и доказани
Поддържане и повишаване на квалификацията на
медицински специалисти от областта и страната
работещите в МБАЛ медицински специалисти
Повишаване на обема и качеството на извършваните
болнични дейнос
Изпълнение на Програма за непрекъснато обучение и
повишаване на квалификацията на кадрите в МБАЛ
– Котел
*Проучване на удовлетвореността на пациентите от
предоставените здравни услуги (анкети, система за
анализ на жалби и препоръки, срещи с пациенти)

Придобиване на конкурентни предимства чрез
повишаване на квалификацията на кадрите и
качеството на здравните услуги
1. Установяване на проблемните области и
определяне на последващи коригиращи действия с
оглед постигане на максимална удовлетвореност

Юни 2011 г.

МБАЛ

2011 г.

МБАЛ

Постоянен

МБАЛ

Постоянен

МБАЛ

Ежегодно

МБАЛ

Мярка 2. Оптимизиране на предлаганият „портфейл” от здравни услуги и установяване на баланс между потребности и ресурси за тяхното задоволяване
*Подновяване на дейността на Гастроентерологично Подобряване на достъпа на пациентите до услугите,
отделение
предоставяни от МБАЛ.
МБАЛ
изпълнено
2011 г.
Увеличаване на броя на преминалите болни,
Кмет на Община Котел
съответно на приходите на лечебното заведение
*Въвеждане в експлоатация на закупеният мамограф Подобряване на дейностите по профилактика и ранна
в Отделението по образна диагностика
диагностика на заболявания на млечната жлеза
неизпълнено
2011 г.
МБАЛ
Сключване на договор с НЗОК
*Въвеждане на ехографска диагностика на
заболяванията на щитовидната жлеза и
гастроинтестиналния тракт
*Участие в национални и/или регионални здравни
програми и кандидатстване за финансиране по
здравни проекти;
*Подобряване на достъпа до здравни услуги,
осигурявани от МБАЛ-Котел чрез подобряване на
взаимодействието с ОПЛ, лечебни заведения за
извънболнична и болнична помощ.
*Осъществяване на взаимодействие с центъра за
инвазивна кардиология в гр.Ямбол
*Повишаване обхвата на здравноосигурените чрез
обучените и осигуряване трудовата заетост на 2
здравни медиатора
*Създаване на социална поликлиника, осигуряваща
минимален здравен пакет от услуги

Подобряване на дейностите по профилактика и ранна
диагностика на заболявания на щитовидната жлеза

неизпълнено

2011 г.

МБАЛ

Осигуряване на допълнително финансиране при
високи здравни ползи за населението

предстои

Постоянен

МБАЛ

Увеличение на пациентопотока и приходите от
болнична дейност, едновременно с подобряване на
качеството и удовлетвореността на пациентите

изпълнено

Постоянен

МБАЛ

Постоянен

МБАЛ

2011 - 2013 г.

Кмет на Община Котел, НПО

2011 - 2013 г.

Кмет на Община Котел, НПО

Подобряване на достъпа на населението до
изпълнено
високоспециализирана медицинска помощ
Мярка 3. Здравеопазване за хора в неравностойно положение
Обучени и трудово реализирани 2 -ма здравни
медиатора за Община Котел
предстои
Функционираща соц.поликлиника с минимум
здравни услуги
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*Обединяване на местните общности за участие в
Брой осъществени конкурси за идеи и др. Събития
идентифицирането на ефективни и адаптирани
здравни послания за радиопредавания, ТВ клипове и
др.
*Стимулиране качеството на спешната помощ в
Намален брой официални оплаквания;
Община Котел
Подобрен автомобилен парк;
Модернизирано медицинско оборудване

Приложение 2

предстои

2011 - 2013 г.

НПО, медиатори

изпълнява се

2011 - 2013 г.

Кмет на Община Котел

Цел 4. Развитие на социалната съпричастност към хора в неравностойно положение и интегрирането на ромите и бедните етнически малцинства в живота на Общината
Мярка 1. Подпомагане на деца и възрастни в неравностойно положение и хората с увреждания
*Намаляване на стационарните социални услуги
предоставяни от институции и увеличаване
амбулаторните услуги в обичайна домашна среда
*Подкрепа увеличаване обема на социални услуги,
предоставяни от НПО и частни фирми

*Изграждане на Социален комплекс за осигуряване
на достоен живот за деца с увреждания, младежи и
възрастни хора.
*Създаване на дневен център за лица с психични
проблеми;

*Създаване на бюро за социални услуги и почасова
заетост;

1.Формиране на ново отношение към хората с
увреждания;
2.Осигуряване на по-добро качество на живот на
хората в неравностойно положение
1.Формиране на ново отношение към хората с
увреждания;
2.Осигуряване на по-добро качество на живот на
хората в неравностойно положение
1.По-добри условия-близки до домашните, за децата
от дом „СВ.Марина” и за възрастни хора
1.Формиране на ново отношение към хората с
увреждания;
2.Осигуряване на по-добро качество на живот на
хората в неравностойно положение.
Предоставяне на социални услуги за хора в
неравностойно положение

изпълнява се проект Подкрепа за
достоен живот

Постоянен

Кмет на Община Котел НПО
ДСП

изпълнява се проект Подкрепа за
достоен живот

Постоянен

Кмет на Община Котел НПО
ДСП

предстои изграждане на ЦНСТ и
ЦСРИ

Постоянен

Кмет на Община Котел НПО
ДСП

предстои изграждане на ЦНСТ и
ЦСРИ

Постоянен

Кмет на Община Котел НПО
ДСП

изпълнява се

2011 г.

1.Засилване степента на мотивация за участие на
*Поощряване разработването на съвременни системи трудовия пазар;
за професионална квалификация на хора с
2.Изработване на жизнен план и жизнена стратегия;
увреждания и внедряването им в практиката
3.Повишаване на уменията за ефективно представяне
в публична среда
*Разработване и изпълнение на общинска програма
за достъп в обществени сгради
* Разширяване на изградените системи за социален
патронаж
* Разширяване броя на хората обслужвани от
социални асистенти
*Изграждане на Център за обществена подкрепа за
деца в риск и ККСП

Кмет на Община Котел НПО

Постоянен

Кмет на Община Котел
ДСП, НПО
БТ

1.Подобряване на условията в околната средатротоари и обществени сгради за достъп на хора с
увреждани

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел

Предоставяне на социални услуги в семейна среда

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел

Предоставяне на социални услуги в семейна среда

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел

1.Осигуряване на необходимата социална подкрепа
на деца в риск;
2.Превантивна работа с деца в риск;
3.Работа с родители и близки на деца в риск с цел
подпомагане и консултиране

предстои

2010 г.

МКБППМН
Отдел „Закрила на детето”
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Приложение 2

Мярка 2. Подобряване условията на живот и равноправно включване на ромите и бедните етнически малцинства в социално-икономическия живот на града
*Интеграция на етносите в живота на града при
запазване на културното и многоетническо
разнообразие

1.Обогатяване на политиките насочени към
повишаване на информираността на местната
общност за богатството на ромската и турска
култура;
2.Обогатяване на общия културен фонд на община
Котел

*Подобряване на инфраструктурата в
малцинствените квартали – актуализиране на ПУП,
реконструкция на водопроводна, канализационна и
електроразпределителни мрежи;

1.Реконструкция на ВиК мрежите в бедните квартали
на Общината;
2.Осигуряване на нормални битови условия на
жилищната среда.

Ежегоден етнофест

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО
Читалища
училища

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО
БТ

*Създаване и развитие на извънучилищни системи за 1.Продължаване на традицията за развитие на
междукултурно сътрудничество
фолклора на различните етноси- „Етнопалитра”

изпълнява се

Ежегодно

ЦРД
Кмет на Община Котел
Читалища

*Стимулиране на кабелните ТВ компании и
Интернет фирми за доставка и разпространение на
техните услуги в бедните етнически квартали;

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел
Кабелна телевизия

предстои

2011 г.

Кмет на Община Котел

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО

*Реконструкция и подобряване на уличната мрежа в 1.Подобряване на параметрите на околната среда и
малцинствените квартали,благоустрояване на терени, въздействието й върху човешкото здраве;
създаване на зелени площи
2.Увеличаване на местата за отдих, развлечения и
спорт
*Приоритетно участие /чрез квота/ на местното
1.Подобряване на параметрите на околната среда и
население при реализацията на инфраструктурни
въздействието й върху човешкото здраве;
проекти в техните квартали;
2.Увеличаване на местата за отдих, развлечения и
спорт
1.Подпомагане развитието на бизнеса в
*Създаване на мобилни бизнес центрове в
малцинствените квартали;
кварталите за подкрепа на местните малък и среден 2.Намаляване на безработицата;
бизнес – легалзиране на бизнеса, счетоводни услуги, 3.Стимулиране на предприемачеството.
държавни изсквания, годишно счетоводство и други

1.Съпричастност и информираност по проблемите на
Общината;
2.Формиране на общественото мнение в съответствие
със съвременните европейски изисквания

*Създаване на общински фонд за стимулиране
повишаване образоването на децата от малцинствата
и създаването на местни модели за въвличане на
общността към по-високо
63
образование и достойна реализация;

1.Осигуряване възможност за равен старт в живота
на деца в неравностойно положение.
2.Промяна на обществените нагласи и отношение
към хората от бедните етнически квартали

*Целенасочени усилия към идентифциране на
реалните лидери на общностите в тези квартали и
включването им в публично-частните партньорства
на местната власт с общността;

1.Промяна на обществените нагласи и отношение на
хората от малцинствените групи към цялостния
живот в Общината;
2.Създаване на публично-частни партньорства при
разработване на проекти за хора в неравностойно
положение.
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*Създаване на Съвет по човешки права и решаване
на междукултурни проблеми, приемането му от
общността и изработване и приложение на план за
действие;

1.Повишаване степента на гражданска ангажираност
и участие на етническите малцинствени общности в
осъществяването на местните политики;
2.Засилване на гражданската отговорност в процеса
на реализация на обществените инициативи.

Приложение 2

предстои

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО

изпълнява се

Постоянен

Кмет на Община Котел
НПО

Цел 5. Гарантиране на обществен ред и сигурност
Мярка 1. Осъществяване на последователна общинска политика за
гарантиране на сигурността и предотвратяване на престъпленията
*Осигуряване на полицейско присъствие и
1.Превенция на престъпността и
изграждане на приемни във квартали на града и
противообществените прояви.
изпълнява се
Общината
2.Спазване на обществения ред и законите
1.Превенция на престъпността и
* Активизиране на разяснителната работа сред
противообществените прояви.
населението, особено в етническите квартали на
града, относно необходимостта от засилени мерки по 2. Спазване на обществения ред и законите
изпълнява се
охрана и стопанисване на личната собственост;

Постоянен

Община Котел
РПУ

Постоянен

Община Котел
РПУ

изпълнява се

Постоянен

Директорите на детски и учебни
заведения

изпълнява се

2011 г.

1.Осигуряване на ред и сигурност в бедните
*Предприемане на активни мерки в районите срещу етнически райони;
незаконното строителство, търговия, производство и 2.Формиране на правилно отношение към реда и
предоставяне на услуги, коите се извършват
законността.
незаконно в тези райони – павилиони, магазини,
пазари и търговски обекти;

*Модернизация на общинската охрана в училищата, 1.Опазване живота и здравето на децата;
целодневните детски градини и други детски
2.Създаване на условия за творческа и приятна
заведения с оглед опазване здравето на децата и
атмосфера за работа
предотвратяването на прояви с престъпни деяния
*Актуализиране на общинската програма за закрила
на децата от насилие и приобщаване на младите хора
към социалния живот
*Обвързване на общинската система за работата с
децата в риск с националнита система

1.Опазване живота и здравето на децата;
2.Създаване на условия за творческа и приятна
атмосфера за работа
1.Създаване на условия за помощ и подкрепа на деца
в риск

*Разработване и приемане на програма за
взаимодействие на ромската общност и нейните
организации по проблемите на превенция на
престъпността;
*Изграждане на дневни центрове за услуги с
програми за обучение на родители;
*Въстановяване и реконструкция на физкултурни
салони, спортни площадки и съоръжения в
училищата с деца от бедните етнически малцинства;

1.Превенция на престъпността и потивообществените прояви;
2.Създаване на обществено мнение за ред, сигурност
и отговорност
1.Утвърждаване на постоянно действащата форма за
работа „Училише за родители”
1.Оптимизиране на условията на социалната среда;
2.Повишаване на възможностите за развитие на
човешкия капитал
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Постоянен

изпълнява се

изпълнява се

ДСП
Директорите на детски и учебни
заведения
ДСП
ККСП
ЦОПДР

2011 г.

МКБППМН
НПО

2009 г.

ККСП към
МКБППМН

Ежегодно

Община Котел

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.
1.Превенция на престъпността на малолетните и
*Осъществяване на строг контрол върху дейността непълнолетните;
на търговски обекти и обекти за развлечения,
2.Опазване живота и здравето на децата
относно продажбата и сервирането на алкохолни
напитки и тютюневи изделия на непълнолетни лица
*Изграждане на единна система за информацонно
осигуряване между инстуциите на територията на
общината в борбата срещу престъпността;

*Разработване на мерки и реализиране на програми
за профилактика на рецедивизма и интеграция на
извършителите на престъпления срещу обществото
*Развитие на пробационни услуги

1.Своевременно и точно информиране на
компетентните органи и предприемане на
необходимите действия;
2.Превенция на престъпността
1.Подпомагане реинтегрирането на хора, извършили
престъпления срещу обществото.

1.Подпомагане реинтегрирането на хора, извършили
престъпления срещу обществото.

Приложение 2

изпълнява се

Постоянен

РПУ
Община Котел
МКБППМН

изпълнява се

2011 г.

РПУ
Община Котел
МКБППМН

изпълнява се

2011 г.

РПУ
Община Котел
МКБППМН

изпълнява се

2011 г.

РПУ
Община Котел
МКБППМН

Изпълнено

Постоянен

Община Котел
РПУ
МКБППМН

Изпълнено

Постоянен

Община Котел
РПУ
МКБППМН

Ежемесечни срещи на МКОРС и
проверки

Постоянен

Община Котел
РПУ
МКБППМН

Ежемесечни срещи на МКОРС и
проверки

Постоянен

Община Котел
РПУ
МКБППМН

Мярка 2. Превенция и ограничаване на наркоманията
*Популяризиране и разпространение на добри
практики и модели, доказали своята ефективност в
превенцията и лечението на злоупотребата с
наркотични вещества

1.Превенция на наркоманията
2.Опазване живота и здравето на хората

1.Превенция на наркоманията
*Мотивиране на младежите за живот без наркотици,
2.Опазване живота и здравето на хората
като им се предоставят достатъчно здравни знания и
възможности за здравословен начин на живот
*Придобиване на знания и развиване на умения сред 1.Превенция на наркоманията
родители, здравни и педагогически кадри за
2.Опазване живота и здравето на децата
предотвратяване на наркоманно поведение у децата; 3.Утвърждаване на „Училището за родители” като
необходима и полезна обществена форма за
въздействие
*Изграждане на структури за взимодействие между 1.Превенция на наркоманията
2.Опазване живота и здравето на хората
органите на местната власт, полицията, съда,
прокуратурата, гражданските сдружения, за
ограничаване разпространението на наркотици и
превантивни мерки за използването им;

1.Превенция на наркоманията
*Благоустрояване и засилване на контрола върху
2.Опазване живота и здравето на хората
изоставен територии и обекти в кварталте,
Изпълнено
Постоянен
създаващи предпоставки за срещи на наркомани.
ПРИОРИТЕТ 4: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНИЯ КАПАЦИТЕТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ПРОЦЕСА НА УПРАВЛЕНИЕ
Цел 1. Увеличаване на местния капацитет за
Мярка 1. Квалификация на общинската администрация
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Община Котел
РПУ
МКБППМН

ОЦЕНКА НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР 2009 - 2013 Г.
*Провеждане на квалификационни курсове за
ръководни общински служители по теми като:
- Политическа координация в рамките на
аднимистрацията и с общинския съвет;
- Градско развитие и партньорство между градовете
в Европа;
- Управление на изпълнителските кадри

1.Повишаване квалификацията на общинските
служители.
2.Подобряване процеса на управление на отделните
служби и обслужването на гражданите.

*Квалификация на специализираните отдели в
новите законови изисквания на ЕС към тяхната
дейност и задачи

1.Повишаване квалификацията на общинските
служители.
2.Подобряване процеса на управление на отделните
служби и обслужването на гражданите.
3.Промяна на административната култура в
съответствие с изискванията на ЕС

*Техническа квалификация на администрацията за
работа с единна комуникационна система (телефон,
интернет)

*Повишаване на убеждението в ощинските
служители, че те извършват услуги в изрична полза
на гражданското общество;

Ежегодно всеки служител

Постоянен

Кмет на Община Котел
секретар

Всеки служител изготвя план за
обучение и повишаване на
квалификацията

Постоянен

Кмет на Община Котел
секретар

Изпълнено

Постоянен

Кмет на Община Котел
секретар

Всеки служител е запознат с кодекса
за поведение на служителите в
администрацията

Постоянен

Кмет на Община Котел
секретар

изпълнява се

Постоянен

Кмет зам.кмет, председател на
ОбС, НПО

Участие в програми с бизнесцентъра

Ежегодно

Община Котел, секретар;
НПО;
Бизнесцентър

Публикуване на сайта на общината
на всички решения и излъчване по
местна кабелна телевизия.

Постоянен

Кмет на община Котел

Изпълнява се постоянно

Постоянен

Кмет на община Котел

1.Повишаване квалификацията на общинските
служители.
2.Подобряване процеса на управление на отделните
служби и обслужването на гражданите.
1.Промяна на административната култура в
съответствие с изискванията на ЕС;
2.Облекчени административни процедури за
гражданите и бизнеса.

Приложение 2

Мярка 2. Повишаване на взаимодействията и координацията за прилагане на местната политика
*Изграждане на партньорства с бизнеса, структурите 1.Стимулиране развитието на гражданското
на гражданското общество и цялата местна общност; общество и бизнеса;
2.Формиране на съпричастност при решаване на
проблемите
*Обучение на местните партньори за работа в екип и 1.Формиране на управленски капацитет, умения за
планиране с участие;
работа в екип;
1.Стимулиране развитието на гражданското
общество и бизнеса;
2.Формиране на съпричастност при решаване на
проблемите
*Откритост в действията и информиране на
1.Формиране на нова управленска политика;
планираните и изпълнявани мерки в плана чрез
2.Публичност, гласност и откритост на
последователна и безрезервна публична дейност
предприеманите действия
*Провеждане на публични дискусии, срещи с
гражданството, обществени форуми;

1.Формиране на нова управленска политика;
2.Публичност, гласност и откритост на
предприеманите действия

Мярка 3. Укрепване на капацитета и подобряване на координацията за управление на средствата от структурните фондове на ЕС и от национални и местни източници
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*Обучение и развитие на умения за разработване и 1.Създаване на местни екипи и публично-частни
управление проекти, както и мониторинг и оценка на партньорства за разработване и управление на
същите;
проекти
*Привличане на експерти в сферата на проектните
предложения от гражданския сектор
*Създаване на взаимоподкрепящи се ядра от
специалисти по районите за подготовка на
предложения за финансиране;
*Осигуряване на консултации и подкрепа на тези
ядра;
*Окомплектоване с необходимите кадри на звеното
за разработване и управление на проекти

1.Откритост и взаимодействие на Общината с
Гражданското общество
1.Осъществяване на обществена подкрепа и
съдействие за проектните предложения;
2.Създаване на проектен капацитет в общината;

Участие в семинари на служителите
ангажирани с управление и
разработване на проекти

Ежегодно

Кмет на община Котел секретар

Постоянен

Кмет на община Котел секретар

Постоянен

Кмет на община Котел секретар

създаден сектор Евроинтеграция

Постоянен

Кмет на община Котел секретар

организиране на информационни
дни

Постоянен

Кмет на община Котел секретар

предстрои

Постоянен

Кмет на община Котел

предстрои

Постоянен

Кмет на община Котел

Изпълнено

Постоянен

Кмет на община Котел

Има определен финансов ресурс за
съфионансиране на проекти.

2010 г.

Кмет на община Котел

Провеждане на пресконференции и
семинари
Създаден такъв по въпросите за
Структурни фондове и европейско
финансиране

1.Осъществяване на обществена подкрепа и
съдействие за проектните предложения;
2.Създаване на проектен капацитет в общината;
1.Създаване на местен капацитет за работа по
проекти.
2.Ангажиране и задържане на младите и способни
хора в Общината

*Разширяване и задълбочаване взаимодействията на 1.Отвореност на общината за усвояване на чужд опит
и технологии, привличане на външни инвеститори и
общината с общини от ЕС за развитие на
европейско развитие
партньорски международни проекти
*Стимулиране съвместното разработване и участие в
1.Развитието на бизнеса и гражданското общество
партньорски проекти с бизнеса и неправителствените
чрез съвместни действия по проекти
организации
*Създаване на звено за мониториране на проекти
1.Ефективно и ефикасно използване на средствата от
ОБ и ЕФ;
2.Създаване на собствен екип от експерти по
управление на проектите
*Финансово осигуряване, чрез създаване на
1.Създаване на общински фонд за подпомагане
специализиран общински фонд или чрез общинския реализирането на проектит
бюджет на средства за съфинансиране на собствени
или партньорски проекти

Приложение 2
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Приложение 2

Цел 2. Подпомагане изграждането на местни партньорства за развитие
Мярка 1. Развитие на надобщински дейности и проекти
*Продължаване и интензивиране на
сътрудничеството със съседните общини, което
произтича от това планиране

1.Разширяване връзките със съседните общини с
оглед изпълнението на съвместни проекти;
2.Формиране на умения за сътрудничество, обмяна
на опит и технологии, на стратегии и политики

Сключено споразумение с
общ.Сливен. И общ.Твърдица

Постоянен

Кмет на община Котел
ОбС

*Изграждане на общ финансов фонд за проекти,
които имат значение за повече общини, включително 1.Разширяване връзките със съседните общини с
оглед изпълнението на съвместни проекти;
и със субсидии от ЕС
2.Формиране на умения за сътрудничество, обмяна
на опит и технологии, на стратегии и политики

Изпълнение на общ проект с
общините Твърдица и Сливен

Постоянен

Кмет на община Котел
ОбС

Определено лице за контакти с
Областен информационен център

Постоянен

Кмет на община Котел
ОбС

*Създаването на междуобщинска структура, която
има за цел да осъществява дейности и задачи от
общо значение и по единни критерии.

1.Разширяване връзките със съседните общини с
оглед изпълнението на съвместни проекти;
2.Формиране на умения за сътрудничество, обмяна
на опит и технологии, на стратегии и политики

Мярка 2. Играждане на публично-частни партньорства за мониторинг, оценка и актуализация на общинския план за развитие
Успехът от приложението на общинския план за развитие изисква ефективно ръководство. Нужно е координирано действие с целия наличен инструментариум – регулиране, по-тясна координация,
преглед по приоритети, цели и мерки, диалог със стопанските среди, гражданите и социалните партньори.
Едновременно с това Общината следва да изгради Съвет за партньорство по изпълнение на плана. Състават на съвета следва да е с представители от бизнес-общността, научно-изследователските
институти, неправителствени организации, авторитетни личности. Основната функция на този съвет ще се състои да упражнява надзор на системата за мониторинг на Общинския план.
Освен това Съветът ще има и консултативна функция. Той ще оказва помощ на кмета, на Общински съвет и цялото ръководство на общината за последиците от промените в национален и глобален
мащаб върху развитието на местната икономика. Така ще може публичната и частна помощ за икономиката, образованието, инфраструктурата и т.н
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