Програма за реализация на Общински план за развитие на община Провадия за периода 2014-2020г.
Приета с решение № 26-532/30.10.2013г. на Общински съвет - Провадия

№

Наименование

Индикативна
стойност

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

(лева)

Време за реализиране
2014

2015

2016

2017

2018

2019

Стратегическа цел 1: Създаване на благоприятна среда за постигане на устойчив икономически растеж и стабилност
Приоритет 1.1. Повишаване на икономическите показатели чрез осигуряване на благоприятна инвеститорска среда и стимулиране въвеждането на иновации.

Анализ на потребностите, възможностите и
1 тенденциите за развитието на икономиката
Изработване и поддържане на "карта за
инвестиционен интерес" (описание на
общински терени, имоти, земи и техните
характеристики, с потенциал за инвестиции
2 от страна на бизнеса)
Информиране и стилмулиране интереса на
3 инвеститори към община Провадия

4
5
6

7

Проекти за развитие на МСП (технологично
обновяване, иновации, стандартизация,
енергийна ефективност и др.)
Общинската администрация - в помощ на
бизнеса и в услуга на гражданите
Въвеждане и популяризиране на елктронни
административни услуги
Осъществяване на публично-частно
партньорство за подобряване на социалноикономическите показатели
Общо за Приоритет 1.1.

общински бюджет,
браншови
организации,
1 000 фирми, фондове

4 000 общински бюджет
фондове на ЕС и
95 000 общински бюджет

фондове, фирми и
3 000 000 др. източници
фондове на ЕС и
200 000 общински бюджет
фондове на ЕС и
400 000 общински бюджет

1 500 000 фирми, фондове
5 200 000

Община Провадия,
фирми, бизнес
организации

Община Провадия
Община Провадия

предприятия, бизнесструктури
Община Провадия
Община Провадия
бизнес, Община
Провадия

Приоритет 1.2. Повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства и използване природния и човешки потенциал за достигане на европейките
стандарти
Проекти за подкрепа на традиционни,
алтернативни и екологосъобразни
8 земеделски производства

фондове на ЕС и
5 000 000 фирми

9 Възстановяване на поливното земеделие

2 000 000

Проекти за възстановяване и развитие на
10 традиционни сектори на селското стопанство

Информиране, популяризиране и прилагане
11 на общатата селскосотпанска политика
Проекти за подпомагане предприятия,
преработващи суровини от селското
12 стопанство
Общо за Приоритет 1.2.

4 000 000

100 000

900 000
12 000 000

земеделски
производители,
кооперации, фирми
земеделски
фондове на ЕС и
производители,
фирми
кооперации, фирми
земеделски
фондове на ЕС и
производители,
фирми
кооперации, фирми
Община Провадия,
земеделски
фондове на ЕС ,
производители,
общински бюджет и браншови
фирми
организации, фирми
предприятия,
земеделски
фондове на ЕС,
производители,
фирми
кооперации

Приоритет 1.3. Създаване на условия за повишаване интереса към община Провадия като предпочитана туристическа дестинация
Разработване, актуализиране и
популяризиране на стратегия за развитие на
13 туризма
Проекти за подобряване и поддържане на
туристическата инфраструктура за
туристически обекти крепост "Овеч",
Ламбова къща, исторически музей, скални
14 манастири и др.
Подобряване възможностите за обучение,
практика и трудова реализация на кадрите в
15 сферата на туризма
Реконструкция, реставрация и консервация
на недвижими паметници на културата 16 църкви, паметници, сгради и др.
Разработване и промотиране на
17 туристически продукти и атракции
Създаване на междуобщински интегрирани
18 туристически продукти
Реализиране на публично-частни
19 партньорства в сферата на туризма
Разкриване и утвърждаване на нови
исторически /археологически/ туристически
обекти - Провадия - Солницата, Музей на
20 солта и др.
Общо за Приоритет 1.3.

10 000 общински бюджет

Община Провадия

фондове на ЕС,
1 000 000 общински бюджет

Община Провадия

100 000 фондове на ЕС

фондове на ЕС,
1 000 000 общински бюджет
фондове на ЕС,
500 000 общински бюджет

образователни и
обучителни
организации

фондове на ЕС,
300 000 общински бюджет

Община Провадия
Община Провадия,
исторически музей
Община Провадия и
други общински
администрации

300 000 фирми, фондове

фирми

фондове на ЕС,
790 000 държавен бюджет
4 000 000

Община Провадия

Стратегическа цел 2: Повишаване качеството на живот и достигане нива на заетост, доходи и социална интеграция, съобразно европейските стандарти
Приоритет 2.1. Подобряване възможностите за трудова реализация
Подобряване възможностите за
професионална квалификация и обучение
през целия живот за различни групи на
21 пазара на труда

фондове на ЕС,
1 000 000 държавен бюджет

Агенция по заетостта;
Община Провадия

2020

Информиране и обучение за
22 предприемачество и самонаемане

Трудова реализация за уязвими групи на
23 пазара на труда

фондове на ЕС,
150 000 държавен бюджет

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
4 000 000 общински бюджет

Проекти за повишаване на
административния капацитет по отношение
на заетостта, управлението на работната
24 сила, трудовото и осигурително право и др.

фондове на ЕС,
общински бюджет,
200 000 фирми

Проекти за стимулиране и изграждане на
25 трудови навици

300 000 фондове на ЕС

Обучения за повишаване на квалификацията
26 и придобиване на нова за заети лица
Общо за Приоритет 2.1.

фондове на ЕС и
600 000 фирми
6 250 000

Агенция по заетостта
Агенция по заетостта;
Дирекция"Бюро по
труда"; Община
Провадия
Дирекция "Бюро по
труда", Община
Провадия,
работодатели,
институции
Дирекция "Бюро по
труда", Община
Провадия,
образователни
институции,
работодатели
предприятия,
работодатели

Приоритет 2.2. Създаване на условия за подобряване на здравеопазването и повишаване капацитета и качеството на социалните услуги
Осигуряване на достъп до здравни услуги в
населените места ,чрез създаване на
мобилни услуги, обновяване на
27 материалната база и др.
Реконструкция, модернизация на здравната
инфраструктура и осигуряване на
съвременна апаратура, оборудване и
28 специализиран транспорт
Разкриване и функциониране на кабинет за
29 неотложна медицинска помощ
Провеждане на кампании за превенция на
социално-значими заболявания, за
подобряване информираността и здравната
30 култура на гражданите
Осъществяване на публично-частно
партньорство в областта на
31 здравеопазването
Обновяване и доизграждане на
инфраструктура за предоставяне на
социални услуги от резидентен тип за
32 възрастни
Повишаване капацитета на съществуващите
33 и разкриване на нови социални услуги
Подобряване качеството на предлаганите
услуги чрез модернизиране на материалната
34 база и повишаване капацитета на кадрите
Проекти за информиране, стимулуране и
осъществяване на партньорство с
неправителствени организации и други
юридически лица за осъщеветвяване на
35 социални дейности

фондове на ЕС,
лекарски практики, лекарски практики,
аптеки, медицински аптеки, медицински
2 000 000 центрове
центрове

фондове на ЕС,
5 000 000 общински бюджет

Община Провадия,
МБАЛ и здравни
институции

държавен бюджет,
700 000 лекарски практики

лекарски практики

фондове на ЕС,
120 000 държавен бюджет

здравни институции

1 000 000 фирми, фондове

фирми

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
6 000 000 общински бюджет

Община Провадия

държавен бюджет,
7 000 000 фондове на ЕС

Община Провадия

фондове на ЕС,
3 000 000 общински бюджет

Община Провадия

фондове на ЕС,
200 000 фирми, НПО

НПО, фирми, Община
Провадия

Обучения за продибиване на нови знания,
въвеждане на иновативни подходи и методи
в работата, повишаване квалификацията на
36 кадрите, ангажирани в социалната сфера

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
700 000 общински бюджет

Община Провадия,
социални институции,
обучетелни
организации, НПО

Информационни кампании/мероприятия/ по
отношение на деинституционализация,
социална закрила, равни възможности,
социално изключване и интеграция,
37 превенция на дискриминация, насилие и др.
Общо за Приоритет 2.2.

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
100 000 общински бюджет
25 820 000

Община Провадия

Приоритет 2.3. Повишаване качеството и ефективността на образователната система и създаване на условия за приобщаване към културните ценности

6 000 000 фондове на ЕС,

Община Провадия

Модернизиране и обновяване на сградния
фонд на образователните институции, вкл.
40 държавните

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
6 000 000 общински бюджет

Община Провадия

Повишаване квалификацията на кадрите в
сферата на образованието, обучението,
работата с деца и управлението на
41 образователния процес

фондове на ЕС,
140 000 държавен бюджет

Обогатяване и осъвременяване на
образователни практики, чрез използване на
атрактивни, модерни обучителни методи и
42 информационни технологии
Подкрепа за образованието чрез делегирани
43 бюджети

фондове на ЕС,
600 000 държавен бюджет

училища,
образоветелни
институции

Разкриване на нови форми (профилирани
38 паралелки, специалности) за обучение
Повишаване капацитета на детските градини
в гр. Провадия и селата чрез разширяване на
39 сградния фонд

фондове на ЕС,
240 000 държавен бюджет
42 000 000 държавен бюджет

образователни и
обучителни
институции

образователни и
обучителни
институции
образователни
институции

Проекти за повишаване мотивацията,
привличане и задържане на децата и
44 учениците в образователната система

фондове на ЕС,
общински бюджет;
300 000 държавен бюджет

Партньорски проекти за обмен на учители и
ученици, споделяне на добри практики и
45 съвместни инициативи

фондове на ЕС,
общински бюджет;
300 000 държавен бюджет

Проекти за организиране на форми за
развиване на умения, формиране на полезни
46 навици и изява на таланти

фондове на ЕС,
общински бюджет;
250 000 държавен бюджет

Увеличаване и обновяване на транспортните
47 средства за превоз на деца и ученици
Кампании, инициативи, дейности за
развиване и подобряване на здравната
култура на подрастващите, превенция на
вредни за здравето навици, зависимости,
противодействие на наднорменото тегло и
48 др.

49

50

51

52

Подкрепа на културните институции за
съхранение на културната идентичност,
запазване и популяризиране на местните
традиции и културно-историческото
наследство
Развиване ролята на читалищата като
съвременни културни, образователноинформационни и социални средища
Създаване на модерна аудиовизуална сцена
за организиране и провеждане на културни
изяви на открито
Създаване на условия и материална среда за
практикуване на традиционни за различните
етноси обичаи

Създаване, развитие и поддържане на
53 медийна среда
Повишава на административния капацитет в
54 културните институции
Работа в мрежа за реализиране на
партньорски инициативи в сферата на
55 културата
Общо за Приоритет 2.3.

образователни и
обучителни
институции, Община
Провадия

фондове на ЕС,
общински бюджет;
300 000 държавен бюджет

образователни и
обучителни
институции, Община
Провадия; партньори
образователни и
обучителни
институции, Община
Провадия
образователни и
обучителни
институции, Община
Провадия

фондове на ЕС,
общински бюджет;
200 000 държавен бюджет

здравни и
образователни
институции, Община
Провадия

държавен бюджет,
фондове на ЕС,
3 700 000 общински бюджет

културни институции,
Община Провадия

държавен бюджет,
800 000 фондове на ЕС,

250 000 фондове на ЕС
фондове на ЕС и
други, общински
270 000 бюджет
фондове на ЕС,
бизнес, общински
1 000 000 бюджет
фондове на ЕС,
900 000 общински бюджет

1 500 000 фондове на ЕС
64 750 000

Община Провадия
фирми, Община
Провадия
културни институции,
Община Провадия
културни институции,
Община Провадия и
партньори

Приоритет 2.4. Приобщаване на младите хора към живота и развитието на общината и създаване възможности на населението за физическа активност и системни
спортни занимания
Създаване на организирана форма за
информиране и консултиране на младите
56 хора

Реализация на проекти с участието на млади
57 хора
Реализиране на проекти и партньорски
инициативи за подобряване възможностите
за трудова реализация и образование на
58 младите
Проекти за превенция на рисково поведение,
зависимости, противообществени прояви и
др. опасни явления сред подрастващите и
59 младите
Информиране и стимулиране на активна
гражданска позиция и участие в
60 доброволчески инициативи
Подкрепа и финансово обезпечаване на
младежи в организирането и участието им в
инициативи на регионално и национално
61 ниво

Подобяване, разширяване и модернизиране
62 на спортната инфраструктура

общински бюджет,
7 000 фондове на ЕС

фондове на ЕС и
младежки
други финансиращи организации, Община
400 000 източници
Провадия

фондове на ЕС и
младежки, спортни,
други финансиращи образователни
240 000 източници
организации, НПО
младежки,образовате
фондове на ЕС и
лни, здравни
други финансиращи организации, НПО,
50 000 източници
Община Провадия

общински бюджет,
20 000 фондове на ЕС
фондове на ЕС,
държавен бюджет,
4 000 000 общински бюджет

Обезопасяване на спортните съоръжения и
детски площадки и оборудването им с
63 функционални пособия

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
600 000 общински бюджет

Стимулиране на физическа активност чрез
64 масови спортни прояви

общински бюджет,
държавен бюджет,
10 000 фондове на ЕС

Подпомагане на спортните организиации за
65 осъществяване на дейността им
Повишаване капацитета в спортните клубове
за развитие на спортната дейност,
управление, привличане на финансови
66 средства и др.

Община Провадия

фондове на ЕС и
младежки
други финансиращи организации, Община
170 000 източници
Провадия

общински бюджет,
държавен бюджет,
800 000 фондове на ЕС
фондове на ЕС,
фирми, спортни
1 000 000 организации

Община Провадия

Община Провадия,
спортни организации

Община Провадия

Община Провадия,
спортни организации

спортни клубове и
организации

спортни клубове и
организации

Реализиране на публично-частни
партньорства в сферата на упралвление и
67 стопанисване на спортната инфраструктура
Общо за Приоритет 2.4.

фирми, фондове на фирми, Община
1 000 000 ЕС
Провадия
8 297 000

Стратегическа цел 3: Териториално развитие чрез подобряване на техническата инфраструктура, междурегионално сътрудничество и ефективно управление на природните
ресурси – предпоставка за икономически и социален напредък
Приоритет 3.1. Модернизиация и развитие на техническата инфраструктура и градската среда

Подобряване, доизграждане и поддържане
68 на транспортната инфраструктура
69 Проект Обходен път на гр. Провадия

държавен бюджет,
фондове на ЕС,
7 000 000 общински бюджет
8 000 000 фондове на ЕС

Община Провадия
Община Провадия

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
200 000 общински бюджет

Община Провадия и
други институции

фондове на ЕС,
700 000 общински бюджет

Община Провадия

фондове на ЕС,
150 000 общински бюджет

Община Провадия

Улесняване пешеходното преминаване през
73 жп линията в града

общински бюджет,
20 000 фондове на ЕС

Община Провадия

74 Увеличаване броя на паркоместата в града

общински бюджет,
200 000 фондове на ЕС

Община Провадия

общински бюджет,
60 000 фондове на ЕС

Община Провадия

Изграждане на достъпна архитектурна среда
70 за хора с увреждания
Обезопасяване и обновяване на парковете и
местата за отдих, включително изграждане
71 на системи за видеонаблюдение
Привеждане състоянието на детските
площадки съобразно изискванията на
72 нормативната уредба

Проектиране и изграждане на алея за
75 велосипедисти
Естетизиране на общественото пространство
и оптимизиране на средата за отдих увеличаване, опазване, подобряване и
изграждане на липсващи елементите на
76 уличната мрежа и градското обзавеждане
Реконструкция и модернизация на централен
77 градски площад
Поетапна подмяна на амортизираната
78 водопроводна мрежа
Изграждане на канализационна мрежа в част
79 от селата
Изграждане и рехабилитация на енергийни
80 мрежи;
Прилагане на системи и програми за
81 енергийна ефективност
Повишаване на капацитета на
заинтересованите страни и информираността
на населението по прилагането на програми
82 за енергийна ефективност

Изработване на общ устройствен план на
83 общината
Изработване на цифров кадастър и
84 географски системи

Обновяване и модернизиране на общински и
85 държавен сграден фонд
Общо за Приоритет 3.1.

фондове на ЕС,
550 000 общински бюджет
фондове на ЕС,
400 000 общински бюджет

800 000
9 000 000

140 000
50 000

фондове на ЕС, ВиК,
общински бюджет
фондове на ЕС,
общински бюджет
фирми,
електроенергийни
дружества
фондове на ЕС,
общински бюджет

Община Провадия
Община Провадия

Община Провадия
Община Провадия

фирми
Община Провадия

фондове на ЕС,
30 000 държавен бюджет

Община Провадия,
фирми

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
400 000 общински бюджет

Община Провадия

200 000 фондове на ЕС

Община Провадия

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
1 200 000 общински бюджет
29 100 000

Община Провадия

Приоритет 3.2. Ефективно използване на природните ресурси и управление на риска
Действия за подобряване качеството на
атмосферния въздух по отношение
концентрацията на фините прахови частици
86 (системно почистване, озеленяване)
Управление и мониторинг за поддържане на
87 доброто качество на водите
Контрол върху замърсяването с отпадъци,
88 изхвърлени на нерегламентирани места
Изграждане на шумозащитни екрани и
89 растителни пояси
Инфрмационни кампании по отношение
90 опазването на околната среда
Въвеждане на система за контрол на
количестовото отпадъци (събиране,
91 извозване, депониране)
Развиване и подобряване ефективността на
системата за разделно събиране на
рециклируеми отпадъци на територията на
92 общината
Трайно решение на проблема със
съществуващото депо и екологосъобразното
обезвреждане на отпадъците, в съответствие
93 с нормативните изисквания

държавен бюджет,
фондове на ЕС,
500 000 общински бюджет

Община Провадия

фондове на ЕС,
10 000 държавен бюджет

Община Провадия

140 000 общински бюджет

Община Провадия

300 000 фондове на ЕС

Община
Провадия
екозащитни
организации, Община
Провадия

фондове на ЕС,
30 000 държавен бюджет
държавен бюджет,
фондове на ЕС,
300 000 общински бюджет

Община Провадия

държавен бюджет,
фондове на ЕС,
600 000 общински бюджет

Община Провадия

4 000 000 фондове на ЕС

Община Провадия

Рекултивиране на нарушени и замърсени
94 терени

общински бюджет,
210 000 държавен бюджет

Община Провадия

Изграждане на нови зелени зони и клоцове с
пръст по поречието на р. Провадийска и в
95 междусградното пространство

общински бюджет,
държавен бюджет,
фондове на ЕС и
300 000 други

Община Провадия

Подкрепа за опазване на
биоразнообразието, ландшафтните
96 феномени и защита на природната среда

фондове на ЕС и
300 000 други източници

екологични
организации, НПО,
Община Провадия

Опазване, възстановяване и обогатяване на
97 зелената система в общината

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
350 000 общински бюджет

Община Провадия

Разработване и прилагане на планове за
управление на природния и технологичен
98 риск

99
100
101

102

Корекция на реки и дерета, изграждане на
нови и рехабилитация на съществуващи
брегови съоръжения за предотвратяване на
риска от наводнения
Действия за превенция, укрепване и
овладяване на свлачища
Обследване и обезопасяване на скалния
венец над гр. Провадия
Залесяване на дерета, крайречни и
наклонени терени с цел предотвратяване на
ерозионни процеси

Намаляване риска от пожари, кражби и
повреди по елементите на градското
обзавеждане; нарушаване и унищожаване на
103 растителността и зелените площи
Поддръжка на транспортната
104 инфраструктура при влошени зимни условия
Овладяване и контрол на популацията на
105 безстопанствените кучета

Превантивни действия за справяне с
106 екстремни природни бедствия
Общо за приоритет 3.2.

държавен бюджет,
фондове на ЕС,
5 000 общински бюджет

фондове на ЕС,
държавен бюджет,
2 000 000 общински бюджет
държавен бюджет;
2 000 000 фондове
държавен бюджет;
1 500 000 фондове

институции, Община
Провадия

Община Провадия
Община Провадия
Община Провадия

общински бюджет,
120 000 държавен бюджет

Община Провадия

общински бюджет,
10 000 държавен бюджет

Община Провадия

500 000 държавен бюджет

Община Провадия

140 000 общински бюджет

Община Провадия

фондове на ЕС,
35 000 държавен бюджет
13 350 000

специализирани
институции (пожарна,
полиция, гражданска
защита и др), Община
Провадия

Приоритет 3.3. Развитие на община Провадия чрез възможностите, които предоставя междурегионалното, националното и международното сътрудничество
Подобряване на социалното,
икономическото и културното
сътрудничество и сближаване, чрез
разработване на съвместни проекти с
общини и/или региони със сходни
характеристики и интереси или в
107 териториална близост

фондове на ЕС и
други финансиращи
източници;
общински бюджет и Община Провадия и
300 000 партньори
партньори

Насърчаване създаването на партньорски
мрежи за икономическо и социално
развитие с цел смекчаване ефекта на
108 периферийност спрямо областния център

фондове на ЕС и
други финансиращи
източници;
общински бюджет и Община Провадия и
350 000 партньори
партньори

Използване възможностите за финансиране
по различни програми за реализиране на
междурегионално, национално и
109 международно сътрудничество
Общо за приоритет 3.3.

фондове на ЕС и
други финансиращи
източници;
общински бюджет и Община Провадия и
300000 партньори
партньори
950 000

Обща финансова рамка на ОПР 2014-2020г.

169 717 000

