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Общо за Приоритет 1 22155 3232 4390 8690 5843
Специфична цел 1.1.: Създаване и развитие на
привлекателна за инвеститорите икономическа среда и
бизнес климат. 10960 197 5 5690 5068

ПРИОРИТЕТ 1. Създаване на условия за растеж, заетост и ограничаване на бедността

Необходими
средства
всичко

(хил.лв.) За
бе

ле
ж

ка

Мерки/Програми
Проекти Срок

Отговорна
институция/
партньори

Източници на финансиране



Мярка 1.1.1. Сдружаване на земеделски производители и
малки фирми; уедряване на обработваемата земя 170 60 5 80 25
Пилотен проект и разяснителна кампания за
целесъобразността от уедряване на обработваемата земя 2007-2008 община 20 5 5 10
Пилотен проект за сдружаване на земеделски производители -
ПЧП 2007-2008

община, земеделски
производители 20 5 10 5

Създаване на общински съюз на земеделските производители
– 2000г 2007-2008

община, земеделски
производители 30 10 20

Разкриване на център за подкрепа на земеделски
производители - 1 бр. 2008-2009

община, земеделски
производители 100 50 50

Мярка 1.1.2. Стимулиране на малкия и среден бизнес в
селското стопанство и преработвателната промишленост 1395 12 0 675 708
Проект за повишаване на конкурентността на МСП по
грантова схема 2007-2009 МИ 100 65 35
Обучение в предприемачество и самонаемане 2007-2013 МТСП, община 140 7 100 33
Изграждане на предприятия за консервиране и преработка на
плодове и зеленчуци 2007-2013 община, бизнес 390 115 275
Изграждане на месопреработвателни предприятия - 1 бр. 2009-2013 община, бизнес 250 185 65
Изграждане на предприятие за вторична преработка на
животински отпадъци – 1бр 2010-2013 община, бизнес 100 100

Развитие на шивашката и текстилната промишленост – 2 цеха 2008-2013 община, бизнес 100 100
Разширяване дейността на дървообработвателното
производство - 5 МСП 2008-2013 община, бизнес 200 150 50
Обучения за въвеждане на европейски стандарти по
качеството в преработката на селскостопански продукти и
храни HACСP – 2007г. 2007-2013 община, бизнес 50 30 20
Обучения за въвеждане на европейски стандарти по
качеството в шивашката промишленост, ISO 9000 – 2007г. 2007-2013 община, бизнес 60 30 30
Участие на местни производители в изложения, панаири в
страната и чужбина – регистрирани минимум 10 участия,
2008г. 2007-2013 община, бизнес 5 5
Мярка 1.1.3. Модернизация на селското стопанство 6610 0 0 3785 2825
Отглеждане на нови зърнено-фуражни култури – 16 000 дка, 2007-2008 бизнес 500 375 125



Изграждане на напоителни системи и съоръжения за капково
напояване – 5 000 м. съоръжения 2007-2013 бизнес 150 115 35
Създаване на масиви от малини и ягоди 2007-2008 бизнес 200 200
Развитие на оранжерийно зеленчукопроизводство – 200 дка. 2007-2008 бизнес 20 20

Създаване на модерни малки семейни ферми – 20 броя, 2009г. 2007-2013 бизнес 750 560 190
Модернизация и реконструкция на съществуващи
животновъдни ферми – 30 броя 2007-2009 бизнес 370 250 120
Развитие на месодайно овцевъдство – 3000 овце 2009-2011 бизнес 50 35 15
Развитие на биологично земеделие – 5 броя ферми 2009-2011 бизнес 750 560 190
Изграждане на център за устойчиво развитие в селското
стопанство - 1 бр. 2007-2008 бизнес 150 115 35
Създаване на демонстрационни ферми за отглеждане на
нетрадиционни видове животни - 1 бр. ферма 2007-2009 бизнес 20 20
Развитие на пчеларството - 400 бр. кошера 2008-2013 бизнес 550 550
Изграждане на тържища, борси, изкупвателни пунктово,
складови бази и др. съобразно европейските стандарти и
норми - 1 бр. регламентиран пазар и 5 бр. регламентирани
пунктове 2008-2013 бизнес, община 500 375 125
Закупуване на нова селскостопанска техника – 10 бр.
зърнокомбайни, 20 бр. трактори 2007-2013 бизнес 2000 1000 1000
Консултации, обучения и научни изследвания в областта на
селското стопанство 2007-2013 бизнес, община 300 200 100
Подобряване информираността на селскостопанските
производители /специализирана литература, електронна база
данни, брошури, радио и TV рубрики/ 2007-2013 община 300 200 100
Мярка 1.1.4. По-добро управление на земята в Общината и
стимулиране на алтернативното земеделие 610 10 0 210 390
Разработване на стратегия за ефективно управление и
използване на земеделските земи в Общината 2007-2008 община 10 10
Разрастване на билкопроизводството - 350 дка, 2008г. 2007-2013 община, бизнес 150 110 40
Развитие на нови сортове тютюнопроизводство /бърлей/ -
1000 дка 2007-2009 община, бизнес 150 150
Изграждане на сушилня за билки – 1 бр. 2008-2009 община, бизнес 150 100 50



Създаване на пилотни проекти с етерично-маслени култури
/мента, лавандула, резене, рапица/ - 500 дка 2009-2010 община, бизнес 150 150

Мярка 1.1.5. Увеличаване на площите с трайни насаждения
и възстановяване на традициите в областта на овощарството 1300 0 0 650 650
Изграждане на нови овощни градини - 500 дка /сливи, кайсии,
вишни, ябълки, орехи и череши/ 2008-2010 бизнес 500 250 250
Изграждане на плодохранилище – 1 брой 2009-2011 бизнес 500 250 250
Създаване на масиви с лози /овощни дръвчета/ - 100 дка 2009-2013 бизнес 300 150 150
Мярка 1.1.6. Подобряване състоянието на горските ресурси и
развитие на дейности с използването на горския фонд 250 0 0 0 250
Многофункционално използване на горите и горския фонд
/билкопроизводство, бране на гъби и дървесни отпадъци,
биогаз и др./ - 5 вида дейности, 2007-2013 община, бизнес 50 50
Развитие на дивечопроизводството в ДДС - “Паламара” 2007-2013 бизнес 50 50
Развитие на ловен туризъм – 2007г. 2007-2013 община, бизнес 150 150
Мярка 1.1.7. Насърчаване развитието на публично-частното
партньорство в развитието и трансфера на ново биологично
селскостопанско производство 510 60 0 250 200
Разработване на общинска стратегия за развитие на публично
частното партньорство в Общината 2007-2008 Община 10 10
Пилотни проекти на ПЧП в социалната, образователната и
здравната област 2007-2013 община, бизнес 500 50 250 200
Мярка 1.1.8. Развитие и усъвършенстване на
комуникационната стратегия с цел привличане на
инвестиции 20 20 0 0 0
Разработване на програма за инвестиционен маркетинг на
Общината за привличане на инвестиции 2007-2008 община 5 5
Реализиране на комуникационната стратегия на
инвестиционния маркетинг 2008-2013 община 15 15
Мярка 1.1.9. Насърчаване развитието на групи и мрежи от
свързани производства (клъстери) на регионален и браншов
принцип 75 15 0 40 20
Разработване на общинска стратегия за клъстерна
организация на селскостопанското производство в региона 2007-2008 община 20 5 15



Планиране на промоционални дейности и позициониране на
стратегията в общественото пространство 2008-2009 община 25 5 15 5
Обучение за повишаване на административната и бизнес
компетентност на партньорите в клъстерната организация 2008-2009 община, бизнес 30 5 10 15
Мярка 1.1.10. Подобряване на инвестиционната среда за
инвеститорите 20 20 0 0 0

Разработване на административни механизми за облекчаване
на процедурите при обслужване на инвеститорите
(разрешителни режими, съгласуване на планове и др.) 2007-2008 община 10 10
Разработване на общински мерки и механизми за финансови
облекчения на стратегически инвеститори 2007-2008 община 10 10
Специфична цел 1.2.: Развитие и модернизация на
физическата инфраструктура 11195 3035 4385 3000 775
Мярка 1.2.1. Развитие и модернизация на регионалната и
места транспортна инфраструктура 4050 2650 1400 0 0
Ремонт и модернизация на път Боян - Деница, 6 км. асфалтова
настилка, 2007г. 2007 община 240 240
Ремонт и модернизация на път Климент - Наум - Изгрев, 2 км.
асфалтова настилка, 2008г. 2008 община 80 80
Ремонт и модернизация на път Ясенково - Борци -
Черноглавци - Сини вир - Лятно, 12 км. асфалтова настилка,
2009г. 2009 община 480 480
Ремонт и модернизация на път Борци - ДДС “Паламара”, 4
км. асфалтова настилка, 2010г. 2010 община 180 180
Ремонт и модернизация на път Изгрев - Тъкач - Сини вир -
Иглика – Велино, 3 км. асфалтова настилка, 2011г. 2011 община 150 150
Ремонт и модернизация на път Осеновец – Пчелина, 5 км.
асфалтова настилка, 2012г. 2012 община 300 300
Ремонт и модернизация на път клон Капитан Петко, 5 км.
асфалтова настилка, 2012г. 2012 община 300 300
Ремонт и модернизация на път клон Дренци, 2 км. асфалтова
настилка, 2013г. 2013 община 20 20
Ремонт и модернизация на път Близнаци - Черноглавци, 8 км.
асфалтова настилка, 2013г. 2013 община 600 600



Ремонт и модернизация на път Шумен -Силистра, 17 км.
асфалтова настилка, 2007г. 2007  МРРБ, община 850 850
Ремонт и модернизация на път Ясенково - Венец, 11 км.
асфалтова настилка, 2008г. 2008  МРРБ, община 550 550
Ремонт, реконструкция и модернизация на уличната мрежа
по населените места на Общината, 2007-2013г. 2007-2013 община 300 300
Мярка 1.2.2. Развитие и модернизация на водопроводната и
канализационна мрежа в населените места на Общината 6100 115 2985 3000 0
Ремонт и модернизация на вътрешната водопроводна мрежа
в Общината 130 км. 2007-2013 община 3050 50 1500 1500
Канализация на селищните места в Общината – 40 км. 2007-2013 община 1050 50 500 500
Изграждане на пречиствателна станция – Главен колектор и
ПСКВМ 2008-2010 община 2000 15 985 1000
Мярка 1.2.3. Организация и управление на отпадъците 220 220 0 0 0
Ликвидиране на нерегламентираните сметища - 23.бр. 2007-2009 община 20 20
Изграждане на претоварни станции – 1бр. 2008-2010 община 50 50
Изграждане на торови площадки – 4 бр. 2007-2009 община 10 10
Рекултивиране на замърсени земи 2007-2010 община 50 50
Осигуряване на съоръжения и техника за разделно събиране и
извозване на отпадъците 2007-2008 община 50 50
Пилотен проект за изграждане на система за разделно
събиране и третиране на опасни отпадъци 2007-2008 община 10 10
Ежегодно запръстяване на сметищата по всички населени
места 2007 община 10 10
Системно информиране на населението по въпроси,
свързани с околната среда 2007-2013 община 10 10
Създаване и прилагане на екологични програми в детските
градини и училищата за изграждане на екологична култура 2007-2013 община 10 10
Мярка 1.2.4. Развитие и модернизация на комуникационната
инфраструктура 575 0 0 0 575
Цифровизация на телефонните постове в населените места 2007-2010 МТК, бизнес 100 100
Подмяна на преносни телефонни системи 2007-2010 МТК, бизнес 75 75
Изграждане на локален за Общината Интернет сървър – 1
сървър 2007-2009 МТК, бизнес 50 50



Осигуряване на мобилна комуникационна връзка на цялата
територия на Общината 2007-208 МТК, бизнес 150 150
Достъп до световната информационна мрежа /Интернет/ на
цялото население в рамките на Общината 2007-2010 МТК, бизнес, община 200 200
Мярка 1.2.5. Развитие и модернизация на енергийната
инфраструктура 250 50 0 0 200
Газификация на населените места 2007-2013 община, бизнес 250 50 200

Общо за Приоритет 2 10065 1360 5875 1880 950
Специфична цел 2.1.: Повишаване качеството на живот и
работа в Общината 2475 400 375 900 800
Мярка 2.1.1. Благоустрояване на населените места 1000 200 100 500 200
Благоустрояване на улиците и обществените места 2007-2013 община 300 100 100 100
Подобряване състоянието на зелените площи в населените
места – 100 дка 2007-2013 община 250 50 100 100
Ремонт, модернизация и поддържане на обществени сгради 2007-2013 община 450 50 100 300
Мярка 2.1.2. Планиране и поддържане на зони за отдих 750 50 100 200 400
Почистване и облагородяване на наличните водни басейни в
региона 2007-2013 община 450 50 200 200
Зарибяване на водните басейни и създаване на зони за
риболов 2007-2013 община, бизнес 200 200
Модернизация на зоната за ловен туризъм 2007-2008 община, бизнес 100 100
Мярка 2.1.3. Изграждане на нови, възстановяване и
модернизация на съществуващи спортни съоръжения 300 75 75 150 0
Модернизация на съществуващата спортна база 2007-2013 община 200 50 50 100
Изработване и прилагане на “добри практики” на масови
спортни прояви 2007-2013 община 100 25 25 50
Мярка 2.1.4. Поддържане и изграждане на нови религиозни
храмове 425 75 100 50 200
Ремонт на религиозни храмове 2007-2013 община, НПО 100 50 50
Строителство на религиозни храмове 2007-2013 община, НПО 325 25 100 200
Специфична цел 2.2: Интегриране към областната система
на пазара на труда 5410 70 5250 90 0
Мярка 2.2.1. Общинска програма за заетост 350 10 250 90 0

ПРИОРИТЕТ 2. Интегрирано развитие на селищните територии и повишаване привлекателността и качеството на живот в Общината



Обучение по стартиране на собствен бизнес - 30 обучени 2007-2009 община, МТСП 50 5 45
Организиране на курсове за квалификация и
преквалификация на безработни съобразно пазара на труда -
100 обучени 2007-2009 община, МТСП 50 5 45
Усъвършенстване и развитие на действащите в Общината
програми за заетост - 20% намаляване на безработицата 2007-2013 община, МТСП 250 250
Мярка 2.2.2. Подкрепа за предприемачите, които прилагат
нови технологии в модерно селско стопанство и
биологичното производство 60 60 0 0 0
Предоставяне на общински земи и административни
облекчения на предприемачите, развиващи модерно
стопанство 2007-2013 община 10 10
Изграждане на ПЧП в модерно селско стопанство и
биологичното производство 2007-2009 община, бизнес 50 50
Мярка 2.2.3. Професионална преориентация и
преквалификация на безработните съобразно новите
потребности на пазара на труда 5000 0 5000 0 0
Участие в програмата «От социални помощи към
осигуряване на заетост» 2007-2013 община 2000 2000
Участие в програми за насърчаване на младежката заетост 2007-2013 община 1000 1000
Участие в програмата “Опазване на реколтата” 2007-2013 община 500 500
Участие в програмата “Личен асистент” 2007-2013 община 400 400
Участие в програмата “Тежко болно дете” 2007-2013 община 500 500
Участие в програмата “Помощ за пенсиониране” 2007-2013 община 600 600

Специфична цел 2.3.: Подобряване качеството на здравните
и културни дейности в Общината и населените места

2180 890 250 890 150
Мярка 2.3.1. Модернизация на общинската здравна, културна
и социална инфраструктура 800 450 0 200 150
Ремонт и модернизация на здравните служби за ИБМП 2007-2013 община 150 50 50 50

Осигуряване на съвременно оборудване на здравните служби 2007-2010 община 200 50 100 50
Предоставяне на специализирани лекарски услуги 2007-2013 община 50 50



Изграждане на медицински център за специализирани услуги 2008-2010 община 150 50 50 50
Закупуване на линейки 2008 община 50 50
Разработване на система за интегрирано здравно обслужване
на населението на Общината 2007-2013 община 50 50
Разработване и реализиране на система за повишаване на
здравната култура на населението 2007-2013 община 50 50
Подобряване профилактиката и постоянния контрол на
здравното състояние на населението 2007-2013 община 50 50
Активна подкрепа на развитието на масовия спорт и туризма,
свързани с подобряване здравния статус 2007-2013 община 50 50
Мярка 2.3.2. Подобряване организацията на доболничната
здравна помощ и здравна профилактика 250 125 125 0 0
Увеличаване броя на ОПЛ в съответствие с европейските
норми 2007-2013 община 100 50 50
Засилване контрола на качеството на оказваната медицинска
помощ 2007-2013 община, МЗ 50 25 25
Разработване и реализиране на адекватна на реалните
потребности общинска здравна стратегия и политика 2007-2013 община 100 50 50
Мярка 2.3.3. Стимулиране на читалищната и други форми на
културна дейност 1130 315 125 690 0
Ремонт и модернизация на детските градини и училищата – 10
бр. 2007-2013 община 300 60 50 190
Основен ремонт и модернизация на читалищата – 8 броя 2007-2013 община 250 50 200
Закупуване на съвременни учебно-технически средства и
оборудване 2007-2013 община 100 25 75
Основен ремонт и модернизация на съществуващите и
изграждане на нови спортни комплекси към училищата и
детските градини 2007-2013 община 150 50 100
Озеленяване и благоустрояване на дворните пространства
към училищата и детските градини 2007-2013 община 80 30 50
Усъвършенстване на изградената транспортна схема за
ученици и контрол на пътуващите ученици 2007-2013 община 30 30
Възстановяване на съществуващата и изграждане на нова
столова база към училищата 2007-2010 община 180 30 150



Възстановяване на кухненското оборудване за осигуряване на
рационалното хранене на децата в детските градини 2007-2009 община 20 20
Програма “Традиция и съвременност” – проучване и
популяризиране на нравите, обичаите, културата и бита на
местното население 2007-2013 община 20 20

Общо за Приоритет 3 7725 1280 1900 4445 100
Специфична цел 3.1.: Укрепване на капацитета на
общинската администрация и подобряване на координацията
при управлението на проекти от местно, областно и
регионално ниво 1725 275 200 1250 0
Мярка 3.1.1. Укрепване на общинските административни
структури, отговарящи за разработването, координирането,
изпълнението и оценката на изпълнените проекти 100 50 0 50 0
Разработване и реализиране на стратегия и общинска
политика за ефективно управление на общинските активи 2007-2008 община 100 50 50
Мярка 3.1.2. Подобряване на координацията и
взаимодействието между различните селищни места и
изпълнители на действията и мерките от плана за развитие
на Общината - техническа помощ при подготовката на
проектите 1550 150 200 1200 0
Иницииране и реализиране на проекти за побратимяване със
селски общини от страни на ЕС 2007-2013 община 300 100 200
Иницииране и реализиране на проекти за побратимяване със
селски общини от страни, съседни на България 2007-2013 община 150 50 100
Специализация и обмяна на опит със селски общински
администрации в страни от ЕС 2007-2013 община 550 50 500
Участие в пилотни проекти за усъвършенстване на местното
самоуправление в РБ 2007-2013 община 550 50 500
Мярка 3.1.3. Обучение на административния персонал и
развитие на умения по управление на проекти и финансов
контрол 50 50 0 0 0
Обучение на общинската администрация в технологията на
разработване, печелене и управление на проекти от
структурните и кохезионен фондове 2007-2013 община 50 50

ПРИОРИТЕТ 3. Укрепване на институционалния капацитет на местно ниво и развитие на партньорство на регионално ниво



Мярка 3.1.4. Системи за мониторинг и контрол на
изпълнение на плана 25 25 0 0 0
Разработване на механизми и програма за мониторинг и
контрол за изпълнението на плана 2007 община 5 5

Текуща, междинна и крайна оценка на изпълнението на плана 2008-2013 община 20 20
Специфична цел 3.2.: Подпомагане изграждането на местно
партньорство за развитие 1050 170 200 580 100
Мярка 3.2.1. Подобряване на сътрудничеството между
областното ръководство и Общината в процеса на
разработването на стратегии 530 80 200 250 0
Организация на семинари и разработени проекти на
общинската администрация за актуализиране на
регионалните областни и общински стратегии за развитие 2007-2013 община 30 30

Изграждане и развитие на електронен обмен на данни и
нормативни документи между областната и общинска
администрация като елемент на “електронното правителство” 2007-2013 община 500 50 200 250
Мярка 3.2.2. Активизиране и стимулиране дейността на
изградените Местни Консултативни Съвети за
икономическо развитие (МКС за ИР) 120 40 0 80 0
Обучение и повишаване експертния потенциал на екипа на
МКС за ИР в механизмите и формите на партньорство при
реализация на плана 2007-2013 община 20 20
Обмяна на "добри практики" за партньорство в разработване
и реализиране на общинските планове за развитие у нас и в
страните от ЕС 2007-2013 община 100 20 80
Мярка 3.2.3. Стимулиране на публично частното
партньорство 400 50 0 250 100
Проекти, семинари и дискусии с представителите на бизнеса
относно новите форми на публично-частното партньорство в
интегрирана Европа 2007-2013 община 400 50 250 100
Специфична цел 3.3.: Подобряване на административното
обслужване на населението и оптимизиране на предлаганите
услуги 975 215 300 460 0



Мярка 3.3.1. Обслужване от едно гише в Общината и
развитие на електронните услуги 440 90 150 200 0
Организация на процеса и изграждане на технологичната база
за обслужване от едно гише на населението 2007-2008 община 400 50 150 200
Мониторинг на процеса на обслужване от «едно гише» 2007-2013 община 20 20
Обучение на населението за ползване на електронните
публични услуги 2007-2013 община 20 20
Мярка 3.3.2. Участие на неправителствените организации и
МКС за ИР в контрола и оценката на общинската власт и
процеса на вземане на политически решения 150 75 0 75 0
Подпомагане на процеса по създаване и развитие на
неправителствените организация като форма за обществени
контрол на процесите в Общината 2007-2013 община 100 50 50

Участие на НПО и обществеността в процеса на подготовката
и вземане на стратегически решения за развитие на Общината 2007-2013 община, НПО 50 25 25
Мярка 3.3.3. Обучение на персонала за подобряване
качеството на предоставяните административни услуги 100 20 80 0 0
Обучение на администрацията в технологията на
предоставяне на електронни услуги на населението 2007-2013 община 100 20 80
Мярка 3.3.4. Систематизиране на документацията и архива
на Общината и въвеждане на електронна система на
обработка 60 15 0 45 0
Разработване на информационна система за автоматизиран
документооборот в Общината 2007-2008 община 10 10
Въвеждане в експлоатация на системата и изграждане на
електронен архив на документооборота 2009-2010 община 50 5 45
Мярка 3.3.5. Изпълнение на програмата за изготвяне на
кадастър на всички населени места в Общината 225 15 70 140 0
Създаване на единна картна основа на цялата територия на
Общината 2007-2009 община 150 10 50 90
Поетапно актуализиране на кадастралната основа на
териториите за подробно устройствено планиране 2008-2010 община 75 5 20 50
Специфична цел 3.4.: Социална интеграция и развитие на
гражданското общество 3975 620 1200 2155 0



Мярка 3.4.1. Подкрепа на бъдещите предприемачи и
самонаети, с особен акцент върху развитието на женското
предприемачество и представителите на уязвимите слоеве
от обществото 1400 0 700 700 0
Стимулиране на предприемачеството и създаване на МСП 2007-2013 община 800 400 400
Стимулиране на женското предприемачество 2007-2013 община 400 200 200
Развитие на занаятчийството 2007-2013 община 200 100 100

Мярка 3.4.2. Развитие на системата за социално подпомагане 450 180 20 250 0
Разработване и обществено обсъждане на общинска
стратегия и политика за социална интеграция 2007 община 50 10 20 20
Провеждане на курсове за чуждоезиково обучение на
преподавателските кадри 2007-2013 община 100 50 50
Подобряване на знанията и уменията на преподавателските
кадри в областта на извънкласните и извънучилищни
дейности към училищата 2007-2013 община 100 50 50
Осигуряване на гражданското образование за младежи над 14
години 2007-2013 община 50 20 30
Изграждане на клубове по интереси 2007-2013 община 50 20 30
Разработване на Програма за мениджмънт на
неправителствения сектор и читалищата 2007-2013 община 100 30 70
Мярка 3.4.3. Социално интегриране на уязвими обществени
групи 550 90 260 200 0
Изграждане на дневен център за работа с деца в
неравностойно положение 2007-2009 община 40 10 10 20
Развиване на приемната грижа 2007-2013 община 10 10
Изграждане на център за настаняване от семеен тип 2007-2010 община 200 50 100 50
Развиване на дейностите “Личен асистент”, “Социален
асистент”, “Домашен патронаж” и “Домашен помощник” 2007-2013 община 40 10 30
Осигуряване на достъп до държавните институции на лица с
трайни увреждания чрез изграждане на специални
приспособления 2007-2013 община 10 10
Изграждане на Център за социална рехабилитация и
интеграция 2007-2013 община 200 100 100



Ремонтиране и използване на столовата база на училищата за
обществени трапезарии 2007-2013 община 50 20 30
Мярка 3.4.4. Подобряване условията за живот и жилищна
политика 205 55 0 150 0
Разработване на проект за оценка на нуждаещите се от
настаняване и социална помощ жители на Общината и
разработване на система и критерии за оценка на техните
нужди 2007-2008 община 5 5
Изграждане на общински жилищен фонд за настаняване на
социално слаби семейства от уязвимите слоеве на
обществото 2009-2011 община 200 50 150
Мярка 3.4.5. Запазване и развитие на културната
идентичност на малцинствените общности 700 120 50 530 0
Специализирано обучение за интеграция на ромското
население в образователния и културен живот на Общината 2007-2013 община 100 20 50 30
Стимулиране художествената и спортна дейност на отделните
етнически групи 2007-2013 община 150 50 100
Стимулиране обучението на майчин език на отделните
етнически общности и същевременно формиране на
национално българско самосъзнание 2007-2013 община 450 50 400
Мярка 3.4.6. Модернизиране на образователната и културна
инфраструктура на Общината 500 100 100 300 0
Ремонт и модернизация на училища и детски градини в
Общината 2007-2013 община 300 50 50 200
Подобряване на материално-техническата база в училищата и
детските градини 2007-2013 община 200 50 50 100

Мярка 3.4.7. Създаване на условия за подобряване на
средата и възможностите за социални контакти, гарантиране
на достъп до услуги на хората в неравностойно положение 120 60 60 0 0
Разработване и реализиране на общински програми за даване
на гласност на видовете социални услуги, с цел повишаване
на качеството на живот на населението 2007-2013 община 10 10



Разработване на общински програми на
многоинституционално ниво с цел превенция на изоставянето
на деца от техните родители и предотвратяване на детската
престъпност 2007-2013 община 10 10

Мероприятия по подобряване на социалната инфраструктура
на социално-уязвимата част от населението на Общината 2007-2013 община 50 20 30
Мероприятия, способстващи за активното участие на
социално уязвимите групи от обществото в процеса на
социална интеграция 2007-2013 община 50 20 30
Мярка 3.4.8. Обществен ред и сигурност 50 15 10 25 0
Подобряване на работа с малолетни и непълнолетни лица с
противообществени прояви - програма и реализация на
програмата 2007 община 5 5
Обучение на общинската администрация и лицата, отговорни
за сигурността и реда в Общината за предотвратяване на
нарушенията на обществения ред 2007-2013 община 30 5 25
Създаване на доброволни формирования, при мероприятия
по защита на населението при бедствия, аварии и нарушаване
на реда 2007-2009 община 15 5 10

ОБЩО 39945 5872 12165 15015 6893


