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Цели на отдел “Хуманитарни дейности и европейски проекти” при Общинска администрация Болярово за
2012 г.
Цели за 2012 г.

Стратегически
цели

Стратегически
документ

Запазване
и
ресурсно
осигуряване на
образователната
система

1.
Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.

Дейности

Срок
/месец през
2012 г./

Очакван
резултат

Индикатор
за изпълнение
Индикатор за
Индикатор за
текущо
целево
състояние
състояние

Образование
1.Запазване на
учебните
и
детски
заведения
и
пълен обхват на
децата
и
учениците в тях
2. Постигане на
добра
енергийна
ефективност и
подобряване на
сградния фонд

1.Подобрява Постоянен
не
на
материалната
база
в
училищата и
детските
градини

Подобрена
материална
база

2.
Постоянен
Подобряване
на
топлоизолац
ията
на
сградите
и
планиране на

Създаване
по-добра
училищна
среда

Оптимизирана
училищна
мрежа

Пълен обхват
на деца и
ученици

на Липса на
Да
бъде
топлоенергийн извършено
а изолация
енергийно
саниране
на
сградния фонд
на училището
в Болярово

3.Усъвършенств
ане
на
управлението и
финансирането
на
образователната
система
при
условията
на
делегираните
бюджети
4.
По-добро
управление на
социалните
елементи
в
образованието

средства за
капитални
ремонти на
сградния
фонд.
3. Запазване М.
на столовото октомври
хранене на
учениците
при
запазване на
поевтиняване
то
и
поемането на
режийните
разноски от
общината
4.Разработва постоянен
не
на
проекти
и
кандидатства
не
пред
различни
програми на
ЕС
за
осигуряване
на
допълнителн
и средства за
подобряване
на МБ и
извънкласни

Постигане на
по-пълен
обхват
на
подлежащите
на
задължително
обучение

Създаване
по-добри
условия
УВР

Осигурено е
поевтиняване
на обяда на
учениците;
Режийните
разноски се
поемат от
общината

Да се запази
ученическото
столово
хранене

на Липсват
По-качествени
одобрени
проектни
за проекти по ОП предложения
на ЕС

дейности
Култура
1.Изпълнение
Развитие
на
на дейностите културното
и
от празничния духовното дело
културен
календар
за
2012 г.

2. Съхранение и
популяризиране
на
културноисторическото
наследство

1.
Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.
3.
Общинска
програма
за
развитие
на
читалищната
дейност
през
2012 г.

1.Провеждан
е
на
проучвателна
работа
и
разработване
на актуален
празничен
календар
с
прояви
в
общинския
център и по
населените
места

М. януари

2.Извършван През
е
на годината
проучвателна
работа
и
оценка
на
състоянието
на културноисторическит
е
и
археологичес
ки
паметници и
обекти

Осигуряване
на
съдържателен,
богат
и
разнообразен
духовен живот
на общността

Изготвен е и е
приет
календар за
културните
дейности за
2012 г.

Финансово
осигуряване
на
планираните
културни
дейности

Изготвяне на
списък
с
паметници и
археологическ
и обекти с
характеристик
а
на
състоянието
им

Не е извършен
опис с
характеристик
а на наличните
паметници и
археологическ
и обекти

Проучване и
описване
на
културни,
исторически и
археологическ
и паметници и
обекти

Социални
дейности
1.Подобряване
и повишаване
на
разнообразието
и качеството на
социалните
услуги

Подобряване и
повишаване на
разнообразието
и качеството на
социалните
услуги

2. Повишаване Повишаване
квалификацията квалификацията
на персонала с на персонала

1.
Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г
3. Стратегия за
развитие
на
социалните
услуги в община
Болярово
за
периода
20112015 г

Създаване на Постоянен
нови
алтернативни
социални
услугидневни
центрове,
защитени
жилища,
обществени
трапезарии,
развитие на
социални
услуги
за
най-бедните

Подобряване
живота
на
възрастните
хора и хората
с увреждания,
преодоляване
на
тяхната
изолация.

11потребители
на ЗЖВБолярово, 25
потребители
на ЦСРИ, 8
потребители
на ЗЖМ.Шарково, 8
потребители
на ЗЖБолярово,
изведени от
ДВУИ с. М
Шарково.
Утвърдена
Стратегия за
развитие на
социалните
услуги в
община
Болярово за
периода 20112015 г от
общински
съвет.

Разкриване на
нови социални
услуги , с цел
обгрижване на
по-голям брой
потребители,
намаляне
капацитета на
ДВУИМ.Шарково
извеждане на
потребителите
от ДВУИ в ЗЖ
с
цел
подобрявяне
качеството на
живот.

Оптимизиран Постоянен
е на грижата
и

Кадрово
Липса на
обезпечаване
квалифициран
на социалните персонала

Подобряване
квалификация
та
на

оглед
спецификата на
работа
с
отделните
групи
потребители на
социални
услуги

повишаване
на
качеството
на
социалната
услуга

услуги
и
осигуряване на
мобилност при
наемането на
необходимия
персонал

персонала

МКБППМН
1.Превенция
сред
малолетните и
непълнолетните
, живеещи и
учещи
на
територията на
общината
за
недопускане на
извършване на
престъпления и
употреба
на
наркотични
вещества,
ограничаване на
агресивните
прояви
и
насилие.

Оказване
на
съдействие
за
прибиране
на
подлежащите на
задължително
обучение
в
училищата
на
територията на
общината.Работа
с деца в риск, с
цел поставянето
им в нормална
среда.

План за работа
на МКБППМН,
Общинска
програма
за
закрила
на
детето,
Общинска
програма
за
превенция
на
насилието
между деца.

1.Проучване
сред децата и
техните
родители за
причините за
агресията
сред
подрастващи
те
и
анализиране
данните,
изготвяне на
предложения
,
целящи
ограничаване
на
негативните
явления сред
децата.
2.Организира
не
на

Постоянен

Ограничаване
на
противообщес
твените
прояви
и
престъпления
сред
малолетните и
непълнолетнит
е.

Постоянен

Мотивиране
на децата да

Своевременно
прилагане на
ЗБППМН,
координирани
действия с
всички
институции
работещи с
деца.

По-добро
взаимодействи
е
между
институциите,
с цел бързо и
адекватно
отстраняване
на негативни
действия
и
явления сред
подрастващит
е.

Вестник
«Крайгранична
искра»
1.Вестник
„Крайграничн
а искра” да
отразява
обективно
и
безпристрастно
проблемите на
жителите
на
територията на
общината;.
2. Да подхранва
любовта
на
населението
към
родния
край,
българските
традиции, бит и
култура.

Да информира
читателите
за
събития,
реализирани на
територията на
общината

План
за
работата
на
вестник
„Крайгранична
искра”

социалнопревантивнат
а
и
възпитателна
дейност на
територията
на общината.

спазват
етичните
норми
и
ограничаване
на агресията и Провеждане
насилието
на
сред тях
анкети,беседи
и лекции сред
учениците.

1. Вестникът Постоянен
да
информира
читателите за
основните
събития
в
общината.
2.Да издава Постоянен
исторически
материали,
свързани
с
историята на
родния край.
3.Да
Постоянен
съобщава на
читателите за
ритуали,
които

Своевременна
информация за
събитията
в
общината

Съобразяване
с плана за
работа на
вестника

Популяризира Документи от
не историята кметовете за
на родния край историята на
селищата
Изграждане на Събития,
чувство
за свързани с
опазване
на Културния
културните
календар на
ценности,
общината

По-добро
общуване
между
редакционен
екип
и
читатели.
Целта е да се
задоволяват
своевременно
потребностите
на хората от
общината
с
необходимата
информация,
отнасяща се
до
местно
самоуправлен
ие,
полезна

3.Да информира
хората
за
промените
в
законодателство
то на РБ, като
разяснява
техните права и
задължения

разкриват
бита
и
културата на
българина –
вяра,
традиции,
фолклор
и
етнография.
4.Да
Постоянен
представя на
живущите в
общината
материали за
наложени
промени
в
законодателс
твото.
5.Да
Постоянен
запознава
читателите с
известни
личности от
родния край
– корените
им,
народопсихо
логията им,
професионал
ната
им
реализация,
родовата им
принадлежно

традициите и
вярата
на
българите

Разясняване
правата
и
задълженията
на читателите,
свързани
с
промените в
законодателст
вото в РБ

Нормативни
актове,
отразяващи
промените в
законодателст
вото на
страната

Запознаване с
личности,
които с делата
си са гордост
за
страната,
общината
и
родното място

Интервюта с
известни
личности и
обществени
дейци; очерци
за кметствата
и кметските
наместничеств
а

информация за
производители
те
и
търговците по
европейските
програми,
икономика,
образование,
култура,
читалищна
дейност.

ст
и
етническата
им
толерантност
Европейски
проекти
1.
„Реконструкция
на вътрешно
водопроводна
мрежа на гр.
Болярово”

Създаване на
условия за
реконструкция
на
същесвтуващата
водопроводна
мрежа в
съответствие с
нормативните
изисквания.
Подобряване
качеството на
живот на хората
и на следващите
поколения и
създадаване на
условия за
опазване на
околната среда и
понижаване на
здравния и
екологичен риск
в региона.
Поставяне
основата за

Общински план
за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.

Избор на
изпълнител
за СМР и
Стоителен
надзор
Текущ
контрол по
изпълнениет
о,
строителств,
месечни
отчети

Начало
12.07.2011г
Край
12.07.2014г

Цялостна
реконструкция
на вътрешната
водопроводна
мрежа с
дължина
5234,41 m.
Повишено
качество на
питейнобитовото
водоснабдяван
е и подобрени
условия на
живот в
населеното
място.

Амортизирана
водопроводна
мрежа на гр.
Болярово

Реконструиран
а
вътрешно
водопроводна
мрежа на гр.
Болярово.

изграждане на
модерна и
действаща
система за
устойчиво
развитие на
територията на
на Община
Болярово;
2. „Повишаване
качеството на
живот в
общините
Болярово и
Алпуллу и
осигуряване на
възможности за
отдих и спорт”

Реконструкция
на “Футболно
игрище“ гр.
Болярово

1.Общински
план за развитие
2. Програма за
управление и
развитие на
община
Болярово през
мандат 20112015 г.

Избор на
изпълнител
за СМР и
Стоителен
надзор
Текущ
контрол по
изпълнениет
о,
строителств,
месечни
отчети

Начало
01.07.2011г
Край
31.12.2012г

3.
Реконструкция
и основен
ремонт на
сградата на
СОУ д-р Петър
Берон, чрез
въвеждане на

Внедряване на
мерки за
повишаване на
енергийната
ефективност на
СОУ Д-р Петър
Берон;Удовлетв
оряване на

1.Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
2011-

Избор на
изпълнител
за СМР и
Стоителен
надзор
Текущ
контрол по
изпълнениет

Февруари,
Март 2012
г. очаквано
подписване
на договор
м/у общ.
Болярово и
МРРБ

Стимулиране
на социалното
и
икономическо
развитие на
общината.
Осигуряване
на гражданите
достъп до
зелени
пространства и
възможност за
практикуване
на спорт.
Подобрена
образователна
инфраструктур
а. Икономия на
енергия от
обновяването
на сградите на
образователнат

Футболно
игрище в
окаяно
състояние

Изграждане на
футболно
игрище,
обслужваща
сграда,
пешеходни
алеи и паркинг
свързан с
вътрешен път.

Подобрена
образователна
инфраструктур
а. Икономия на
енергия от
обновяването
на сградите на
образователна

енергоефективн
и мерки”

нормите за
енергийна
ефективност,
топлосъхранени
е и икономия на
енергия в
сградата за
применаване
към по-висок
енергиен
клас;Реализиран
е на мерки за
намаляване на
нормализирания
разход в размер
на 476,27
MW/h/годишно,
което е
икономия от
74,44
%;Осигуряване
на необходимите
хигиенни норми
на топлинен
комфорт и
осветеност в
съответствие с
нормативните
изисквания за
качество на
обитаемата
среда с

2015 г.
3. Стратегия за
развитие на
област Ямбол за
периода 20052015г
4.Общинска
програма за
енергийна
ефективност за
периода 20102013г.

о,
строителств,
месечни
отчети

а
инфраструктур
а.

та
инфраструктур
а.

оптимизиран
разход на
енергия;Да се
подобри и
образователната
и работната
среда на
учениците и
персонала в
СОУ Д-р Петър
Берон;Да се
осигури равен
достъп до
провеждане на
общообразовате
лно обочение на
групите в
неравностойно
положение,
включително и
роми;
4. „Техническо
и биологично
укрепване на
река Поповска в
регулацията на
гр. Болярово”

Внедряване на
мерки за
предотвратяване
от наводнения с
цел намаляване
на
потенциалните
неблагоприятни
последици за
човешкото

1.Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.
3. Регионаален

Избор на
изпълнител
за СМР и
Стоителен
надзор
Текущ
контрол по
изпълнениет
о,
строителств,

Февруари,
Март 2012
г. очаквано
подписване
на договор
м/у общ.
Болярово и
МРРБ

Подобрена
проводимост
на речното
русло,
Почистени
977,00м
участък на
дъното и
бреговете на
река Поповска

Подобрена
проводимост
на речното
русло,
Почистени
977,00м
участък на
дъното и
бреговете на
река Поповска

здраве; Да се
подобрят
възможностите
за развитие на
община
Болярово;
Развитие на
екологичната
инфраструктура
за
възстановяване
на естествената
околна среда и
опазване на
екологичния
потенциал на
река Поповска;
Подобряване
качеството на
живот на
населението на
град Болярово;
Подобрена
информираност
и обществена
подкрепа за
прилагане на
устойчиви мерки
за борба с
наводненията.
Обмен на опит
за съвременните

план за развитие
на Югоизточен
район за
планиране 2007
– 2013 г.
4. Стратегия за
развитие на
област Ямбол за
периода 20052015г

месечни
отчети

от
съществуващат
а растителност;
Отстранен
повърхностния
хумусен пласт
, Оформени
откосите
(бреговете) и
изградени
предпазни
диги,
почистване
основата под
дигата,
набраздяване и
направа на
насипа,
Извършено
залесяване със
свежи върбови
отрезки
засадени на
кота високи
води на
разстояние
1,00 – 1,50 м от
водния откос

от
съществуваща
та
растителност;
Отстранен
повърхностния
хумусен пласт
, Оформени
откосите
(бреговете) и
изградени
предпазни
диги,
почистване
основата под
дигата,
набраздяване и
направа на
насипа,
Извършено
залесяване със
свежи върбови
отрезки
засадени на
кота високи
води на
разстояние
1,00 – 1,50 м
от водния
откос

подходи за
опазване на
речните
екосистеми и
предотвратяване
на щетите от
наводнения.
5.
"Подобряване
на културното
сътрудничество
между
общините
Болярово и
Кофчаз чрез
развитие на
културната
инфраструктур
а"

6. "Изработване
на технически
проект за
презгранична
пътна връзка

Възстановяване,
обновяване и
модернизиране
материално –
техническата
база в областта
на културните
дейности в град
Болярово.Осигу
ряване на
съвременна
културна
инфраструктура
и подобряване
достъпът до
културни услуги
за жителите на
града и селата на
общината.

1.Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.

Кандидатств
ане
по
Програмата
за ТГС 2007
– 2013г.

Текущ – в
процес на
одобрение
на проекта

1.Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на

Кандидатств
ане
по
Програмата
за ТГС 2007
– 2013г.

Текущ – в
процес на
одобрение
на проекта

Осигуряване
на съвременна
културна
инфраструктур
аи
подобряване
достъпът до
културни
услуги за
жителите на
града и селата
на общината.

Осигуряване
на
съвременна
културна
инфраструкту
ра и
подобряване
достъпът до
културни
услуги за
жителите на
града и селата
на общината.

между селата
Малкочлар и
Странджа"

7.
„Образователна
интеграция на
децата от
етническите
малцинства в
ЦДГ „Здравец”
и филиали,
община
Болярово”

община
Болярово
мандат
2015 г.
Подобряване на
вътрешната и
външната среда
в четерите
приемни детски
градини на
община
Болярово.Осигу
ряване на
учебнотехнически
средства,
апаратура,
учебници и
учебни
помагала,
дидактически
материали,
образователен
софтуер.Подобр
яване на
училищната
среда чрез
обогатяване с
подходящи за
възрастта
съоръжения и

през
2011-

1.Общински
план за развитие
2. Програма за
управление
и
развитие
на
община
Болярово през
мандат
20112015 г.

Кандидатств
ане
по
Оперативна
програма
„Развитие на
човешките
ресурси”

Подготовка
на проект
за
кандидатст
ване.

Подобрено
състояние на
сградния фонд
на детските
градини.

Подобрено
състояние на
сградния фонд
на детските
градини.

материали за
обучение, игри.
Подобряване на
състоянието на
сградния фонд.
8.
Актуализиране
на
общински
уеб сайт.

1.Общински
план за развитие

Изработване Февруари,
на
дизайн. Март 2012
Събиране на г.
актуална
информация
за
побликуване

Актуализиран
уеб сайт.

Актуализиран
уеб сайт.

