
I. Програма за реализация на общинския план за развитие на община 

Черноочене 2014 – 2020 г. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие на община Черноочене има оперативен 

характер и конкретизира начина, мерките и приложимите интервенции за постигане на 

набелязаните цели за развитие на територията. Осигурена е вътрешна и външна съгласуваност на 

факторите на развитието и ресурсите за реализация на плана, в т. ч. финансовата и 

институционална подкрепа за изпълнение на плана. 

Чрез програмата се онагледяват съответните проекти и инициативи, финансовите ресурси, 

административните структури за управление, наблюдение и оценка на проектите, индикаторите за 

цялостното изпълнение на програмата, а оттук – и на общинския план за развитие, действията за 

осигуряване на комуникация, информация и публичност при осъществяването на мерките и 

проектите, включени в програмата. 

Програмата за реализация на общинския план за развитие има многогодишен характер (7-годишен 

период на действие) и може да бъде актуализирана периодично в зависимост от условията и 

прогнозите за реализацията на общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие 

Настоящата програма за реализация на общинския план за развитие може да бъде 

актуализирана периодично в зависимост от условията и прогнозите за реализацията на 

общинския план за развитие с цел осигуряване на ефективност и ефикасност при 

изпълнението на плана и постигане целите и приоритетите за развитие. 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА ЧЕРНООЧЕНЕ 2014 – 2020 Г. 

Приоритет / Специфична цел / Проект ОБЩО 
Местен 
бюджет 

Външни 
източници 

Заемни 
средства 

Приоритет 1 – Инвестиции в линейна и обществена инфраструктура 55858,061 4110,000 51748,061 0,000 

Специфична цел 1 - Образователна инфраструктура 4 000,000 1 000,000 3 000,000 0,000 

Саниране на СОУ „Хр. Смирненски”, с. Черноочене 900,000 900,000 0,000   

Саниране на основните училища в община Черноочене  2 500,000 0,000 2 500,000   

Подобряване на материалната база на ЦДГ в общината 600,000 100,000 500,000   

Специфична цел 2 - Социална инфраструктура  2 057,952 600,000 1 457,952 0,000 

Разкриване на Център за социални услуги в домашна среда 157,952   157,952   

Преустройство на основно училище в защитено жилище в УПИ I, кв. 12, имот № 11, по плана на с. 
Минзухар, община Черноочене 500,000   500,000   

Изграждане на дневен център за деца с увреждания – с.Черноочене 800,000   800,000   

Изграждане на дом за стари хора 600,000 600,000 0,000   

Специфична цел 3- Културна инфраструктура  950,000 50,000 900,000 0,000 

Ремонтни дейности в читалищата в общината  150,000 50,000 100,000   

Изграждане на младежки център  800,000   800,000   

Специфична цел 4- Пътна инфраструктура  17 820,109 1 000,000 16 820,109 0,000 

Рехабилитация на път KRZ1436 - с.Комунига - с. Женда –яз.”Боровица - с.Безводно от км. 0+000  до км 
25+00 в община Черноочене, обл.Кърджали 4 655,598   4 656   

„Рехабилитация на общински път KRZ1430 /І-5, Николово – Черноочене/ - с.Пчеларово – с.Минзухар – 
с.Драганово /ІІІ–5071/ 4 500,000 0,000 4 500   

„Рехабилитация на Път KRZ1432 (Черноочене-Житница-Дядовско-Каняк) и Път KRZ1434 (/KRZ1433 
Черноочене-Севдалина/-Бели вир-Каняк /KRZ1432/) 6 164,511   6 165 0,000 



Изграждане на местен път Ново селище - Бакалите 300,000 300,000 0,000   

Ремонт на общински пътища 700,000 700,000 0,000   

Рехабилитация на път ІV-50070 І-5 (Кърджали)-Черноочене-Свободиново-граница Община Кърджали 1 500,000   1 500,000   

Специфична цел 5- ВиК инфраструктура  23 550,000 0,000 23 550,000 0,000 

Реконструкция на съществувата водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа за 
отпадъчни води с. Черноочене 2 600,000 0,000 2 600,000   

Реконструкция на съществувата водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа за 
отпадъчни води с. Пряпорец 1 600,000 0,000 1 600,000   

Реконструкция на съществувата водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа за 
отпадъчни води с. Каблешково 1 600,000 0,000 1 600,000   

Реконструкция на съществувата водопроводна мрежа и изграждане на канализационна мрежа за 
отпадъчни води с. Железник 1 200,000 0,000 1 200,000   

Изграждане на ПСОВ – с.Черноочене, с.Среднево, с.Пряпорец, с.Каблешково и с.Нови Пазар 2 500,000 0,000 2 500,000   

ПСОВ  - с. Железник 300,000 0,000 300,000   

Реконструкция на водоснабдителната система на с.Бели вир  1 000,000 0,000 1 000,000   

Изграждане на водоснабдителна мрежа от нови водоизточници по населени места от територията на 
община Черноочене 750,000 0,000 750,000   

Реконструкция на водопроводната мрежа и изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ в селата 
Габрово, Лясково и Петелово 8 000,000 0,000 8 000,000   

Изграждане на канализационна мрежа и модулни ПСОВ в малките населени места от община Черноочене 3 000,000 0,000 3 000,000   

Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа с.Среднево 1 000,000 0,000 1 000 000  

Специфична цел 6- Екологична инфраструктура  880,000 160,000 720,000   

Корекция на дере с. Черноочене 220,000  0,000 220,000   

Корекция на част от дере с. Каблешково с участък кв. 67 по ПУП на с. Черноочене 500,000  0,000 500,000   

Корекция на дере Комунига II етап 160,000 160,000 0,000   

Специфична цел 7 -  Благоустрояване и енергийна ефективност 10 910,000 1 300,000 9 610,000 0,000 



Благоустрояване на централните части на населените места в общината 2 000,000  0,000 2000,000   

Изграждане на детски площадки 1 000,000  0,000 1000,000   

Парк II етап- с. Черноочене център 2 000,000 0,000 2000,000   

Изграждане на автогара с. Черноочене 700,000  0,000 700,000   

Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на общинска администрация и други 
обществени сгради 1 900,000 1300,000 600,000   

Изграждане на площад със сцена в кв.7, паркоустрояване и благоустрояване с места за спорт и отдих в 
кв.4 и кв.7 по плана на с.Черноочене – център и пешеходна пътека тип пасарел при главен път І-5 в 
.Черноочене“ с подобекти:     

 І. Подобект 1 – Площадно пространство на стойност  600,000 0,000 600,000  

 ІІ.Подобект 1 – Сцена на стойност  380,000 0,000 380,000  

 ІІІ.Подобект 1 – Обслужваща сграда на стойност  300,000 0,000 300,000  

 ІV.Подобект 2 – Пасарел над главен път І-5 на стойност  460,000 0,000 460,000  

 V.Подобект 3 – Улично благоустрояване на стойност 1 100,000 0,000 1 100,000  

 VІ.Подобект 3 – Паркова зона в УПИ V на стойност 120,000 0,000 120,000  

 VІІ.Подобект 3 – Паркова зона 2 в УПИ ХІV на стойност 350,000 0,000 350,000  

, 

Приоритет 2 - Създаване на условия за развитие на местната икономика и подобряване на 
условията на живот  5570,000 410,000 5160,000 0,000 

Специфична цел 1 - Подкрепа за развитие на местната икономика 1000,000 200,000 800,000 0,000 

Изграждане на тържище / стокова борса по направление ГКПП Маказа 500,000 0,000 500,000   

Залесяване на общински горски фонд 300,000  0,000 300,000   

Изграждане на информационен център за бизнеса 200,000 200,000 0,000   

Специфична цел 2 - Проучване и популяризиране на възможности за отдих и туризъм 1000,000 100,000 900,000 0,000 

Проучване на възможностите и ресурсите за развитие на туризъм 10,000 10,000 0,000   

Изграждане на екопътеки и достъп до туристически атракции  500,000   500,000   



Поставяне на обозначителни табели и туристическа маркировка 40,000 40,000 0,000   

Изследване и мерки за опазване на местни животински и растителни видове 400,000   400,000   

Възстановяване дейността на етнографска музейна сбирка в с. Пчеларово  50,000 50,000 0,000   

Специфична цел 3- Подкрепа за развитие на човешките ресурси   270,000 110,000 160,000 0,000 

Повишаване на квалификацията и продължаващо обучение на педагогическия и непедагогическия 
персонал в училищата и детските градини в община Черноочене 75,000   75,000   

Обучение на социални работници, ангажирани с предоставянето на социални услуги 85,000   85,000   

Подкрепа за участие на самодейните колективи в национални и международни фестивали и концерти 50,000 50,000 0,000   

Подкрепа за създаване на спортни клубове в общината 50,000 50,000 0,000   

Организиране на информационни кампании против затлъстяването в подрастващите и насърчаване на 
спортни дейности 10,000 10,000 0,000   

Специфична цел 4- Инвестиции на местни компании 3300,000 0,000 3300,000   

Реализация на проекти на частни земеделски производители   2000,000   2000,000   

Реализация на проекти на частни компании за технологична модернизация, стандарти и обучения 1300,000   1300,000   

  

Приоритет 3 - Прилагане принципите на добро управление 1511,330 280,000 1231,330 0,000 

Специфична цел 1 – Повишаване на административния капацитет на общинската администрация 711,330 0,000 711,330 0,000 

Компетентна и ефективна общинска администрация 73,887   73,887   

Оптимизиране на администрацията в община Черноочене чрез прилагане на Функционален анализ 86,118   86,118   

Ефективна координация при процеса на формиране на политики в община Черноочене 70,049   70,049   

Добро управление чрез компетентна и ефективна общинска администрация 77,683   77,683   

Повишаване на капацитета на служителите на община Черноочене чрез инвестиции в обучение 177,480   177,480   

Провеждане на специализирани професионални обучения за общинските служители 150,000   150,000   

Повишаване ключовите компетенции на общинските служители 150,000   150,000   

Специфична цел 2 – Подобряване на обслужването на населението и бизнеса  375,000 55,000 320,000 0,000 

Закупуване на програмни продукти за обслужване на населението 120,000   120,000   

Въвеждане на комплексно административно обслужване и електронни услуги 255,000 55,000 200,000   



Специфична цел 3 – Осигуряване прилагането на плана за развитие 425,000 225,000 200,000 0,000 

Подготовка на технически инвестиционни проекти 200,000 200,000 0,000   

Изготвяне на междинна оценка на ОПР на община Черноочене 2014-2020 25,000 25,000 0,000   

Изграждане на Местна инициативна група (МИГ) 200,000 0,000 200,000   

ОБЩО 67 249,391 4800,000 62 449,391 0,000 

 

*Индикативната стойност е в хил.лв. 


