ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЗА ПЕРИОДА
2015 – 2019 ГОДИНА
Съгласно изискванията на чл. 44, ал. 5
от Закона за местното самоуправление
и местната администрация

На д-р Ивелина Гецова,
избрана за Кмет на Община Лясковец с
Удостоверение на общинска избирателна комисия
№ 1 / 26.10.2015 г.

ПРОГРАМА
за управление на Община Лясковец
за мандат 2015-2019 година
Настоящата програма за управление на Кмета на Община Лясковец е
разработена в съответствие на изискването на чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА и се
отнася за периода 2015 – 2019 г.
Тя е продължение на предходния мандат, в който чрез съвместната
работа на общинската администрация, с кметовете на населени места, с
подкрепата на общинския съвет, показахме, че добрите резултати отчетени в
края на мандата са плод на компетентност, диалог и сътрудничество с
нашите съгражданите
Програмата съдържа основните цели, приоритети и дейности за
периода на мандат 2015 – 2019 г., както и очакваните резултати. Изготвена е
на база предизборната програма на Д-р Ивелина Гецова, представена пред
избирателите и в нея са включени поетите пред жителите на общината
ангажименти. При подготовката на Програмата за управление на Община
Лясковец са взети под внимание: Националната стратегия за развитие
„България 2020“, Плана за развитие на Северен централен район, Областната
стратегия за развитие, Общински план за развитие на община Лясковец за
периода 2014 – 2020 г., Европейски стратегически документи и указанията на
европейските оперативни програми, както и други законови и подзаконови
нормативни актове. Съобразена е с динамичния за България период на
европейско развитие и стремеж за достигане на европейски стандарт във
всички области от живота на гражданите.
Всичко това, на фона на световната икономическа криза, на
конкретните за нашата община проблеми, както и възможности за развитие,
очертават основните цели на управление през настоящия мандат, а именно:
стимулиране на местната икономика и включване в различни проекти и
програми на Европейския съюз за създаване на условия за по-пълна трудова
реализация на хората, за подобряване цялостната инфраструктура, съчетано с
богат духовен и културен живот, подобряване на бизнес-средата, намаляване
на безработицата, подобряване на жизнената среда и стандарта на живот,
повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и
модернизиране на административното обслужване.
Програмата е средносрочен планов документ и съдържа основните
приоритети, цели, дейности, принципи и срокове за изпълнение, както и
очакваните резултати, за период от 4 години. Тя е отворена и може да се
допълва.
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ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Обединяване на наличните и привличане на нови ресурси за
превръщане на община Лясковец в модерна община, привлекателна за
младите хора; успяващ икономически район - предпочитано място за
развитие на бизнеса и туризма; по-добро място за живеене със
съответстваща образователна, здравна и социална среда.
СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
1. Възраждане и стимулиране развитието на съвременна икономика и
бизнес среда.
2. Реализиране на местна политика, съобразно изискванията на
Европейския съюз за постигане на значително по-добра жизнена среда и
условия за реализация на жителите в общината.
3. Насърчаване на малкия и среден бизнес.
4. Подобряване на инфраструктурата - чиста природа, устойчиво
развитие на населените места.
5. Диалог с гражданите, разширяване на възможностите за участието
им в процеса на вземане на решения.
6. Развитие на добър административен капацитет.
ПРИОРИТЕТИ
І. Подобряване жизнения стандарт на населението.
ІІ. Изграждане и поддържане на модерна, надеждна и адекватна на
потребностите на обществото общинска инфраструктура и опазване на
околната среда.
ІІІ. Създаване на модерна и просперираща местна икономика.
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МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТ І
„ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО”
Мярка I.1. Реализиране на програми за повишаване на заетостта и
адаптиране към новите изисквания на пазара на труда.
Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване
на административното обслужване.
Мярка I.3. Развитие на гражданското общество и опазване на
обществения ред.
Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система.
Мярка I.5. Подобряване на социалните услуги и работата със
специфични социални групи.
Мярка I.6. Развитие на културата и спорта.
Мярка I.7. Инвестиране в младите хора и стимулиране на активното
им участие в социално-икономическия живот на общината. Организиране на
инициативи за осмисляне на свободното време на младежта.
№

Дейности по изпълнение на
Срок на
Очаквани резултати
приоритет I
изпълнение
Мярка I.1. Реализиране на програми за повишаване на заетостта и адаптиране към
новите изисквания на пазара на труда
Намаляване на трайната
Ежегодно
I.1.1. Участие в национални програми за
заетост.

I.1.2.

Разработване и прилагане на
местни инициативи за заетост
Регионални програми за развитие.

I.1.3.

Квалификация и преквалификация.

I.1.4.

Местни инициативи за създаване
на зелени работни места за лица в
неравностойно положение

МТСП
Агенция по заетост
Оперативни
програми
Ежегодно
МТСП
Агенция по заетост
Оперативни
програми
Ежегодно
МТСП
Агенция по заетост
Оперативни
програми
Ежегодно
МТСП
Агенция по заетост
Оперативни
програми

безработица, намаляване на
броя
на
лицата,
получаващи
социални
помощи, подпомагане на
младите хора за тяхната
трудова
реализация,
подпомагане на инвалидите
и пенсионерите и др.
Осигуряване на заетост.
Повишаване
на
конкурентоспособността на
безработните в пазара на
труда.
Насърчаване на заетостта в
сферата на озеленяване,
благоустройствени
дейности, рециклиране на
отпадъци и др.

Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на
административното обслужване
Повишена компетентност и
2016 г. - 2019 г.
I.2.1. Участие на служителите от
Общинска
администрация
в
програми за обучение и семинари.
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управление”

4

квалификация
на
служителите.
Поефективно обслужване на
гражданите.

I.2.2.

I.2.3

I.2.4.

Разширяване
на
обхвата
на
електронните услуги, предоставяни
на
гражданите
и
бизнеса,
усъвършенстване на системата за
комплексно
административно
обслужване.
Подобряване на е-услуги чрез
изграждане
на
Географска
информационна система /ГИС/ за
осигурява
на
достъп
до
информация за имотите, както и
актуални
пространствени
документи.
Изработване на Общ устройствен
план на Община Лясковец.

2017 г. – 2019 г.
ОП „Добро
управление”

2017 г. – 2019 г.
Общински бюджет
ОП „Добро
управление”

Споделен
опит
и
внедряване
на
добри
практики.
Подобрено
административно
обслужване. Предоставяне
на достъпна и надеждна
информация за бизнес и
граждани.
Стимулиране
на
инвестиционния интерес.
.

2016 г. – 2017 г.
Държавен бюджет
Общински бюджет

Мярка I.3. Развитие на гражданското общество, опазване на обществения ред
с
2016 г. – 2019 г.
Привличане
I.3.1. Сътрудничество

I.3.2.

I.3.3.

I.3.4.

I.3.5.

неправителствени и граждански
организации за кандидатстване с
проекти по Европейски и други
програми.
Провеждане
на
публични
обсъждания
по приоритетни
въпроси, касаещи интересите на
населението.
Делово сътрудничество и диалог с
институциите при бедствия, аварии
и кризи - Община, Полиция,
РСПБЗН,
Гражданска
защита,
Общинска ветеринарна служба,
РИОКОЗ и ДЛС.
Разширяване обхвата на системата
за видео наблюдение на ключови
места в града и селата

Превантивна
дейност
сред
младежите срещу разпространение
и
употреба
на
наркотични
вещества,
хулигански
прояви,
детска престъпност.

на
допълнителни средства от
финансиращи програми.

2016 г. – 2019 г.

Участие на гражданите в
местното самоуправление.

2016 г. – 2019 г.

Предотвратяване
недопускане на кризи

2016 г. – 2019 г.
Общински бюджет
Външно
финансиране
2016 г. – 2019 г.

Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система
2016 г. – 2019 г.
на
адекватна
I.4.1. Поддържане

I.4.2.

училищна мрежа и мрежа на
детските градини в община
Лясковец.
Насърчаване на сътрудничество
между бизнеса и образователните
институции
чрез
ученически
стажове и практики.
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Оперативни
програми на ЕС
Национална
програма „За
младежта”
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и

Опазване на обществения
ред.
Превенция
на
престъпността.
Контрол
върху
криминогенния контингент.
Намаляване и ограничаване
на престъпленията от и
срещу учащите.

Стимулиране на учениците
и семействата им да живеят
на
територията
на
общината.
Адаптиране
на
образователните профили
към
потребностите
на
бизнеса.

I.4.3.

I.4.4.

I.4.5.

2017 – 2019
Прилагане
на
мерки
за
Програма за
енергийната
ефективност
на
сградата
на
СОУ
„Максим развитие на селските
райони (ПРСР),
Райкович” – 1 корпус – гр.
Национален
Лясковец и сградата на ОУ
доверителен еко
„П.Р.Славейков” – с. Джулюница.
фонд (НДЕФ)
Благоустрояване
на
външните
2016 г. – 2019 г.
дворове и ремонт на детските
Програма за
площадки в детските градини на развитие на селските
територията на общината.
райони (ПРСР),
МОН
МИГ
Модернизиране на оборудване и
2016 г. – 2019 г.
обзавеждане в детските градини в
Програма за
община Лясковец.
развитие на селските
райони (ПРСР),
МОН
МИГ

Подобряване техническата
характеристика на сградния
фонд
на
училището.
Икономия на финансов
ресурс.
Подобряване
на
материално-техническата
база
и
условията
за
отглеждане на децата.

Мярка I.5. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични социални
групи
Подобряване качеството на
2016 г. - 2019 г.
обхвата
на
I.5.1. Разширяване
предоставените социални услуги
„Обществената
трапезария”
и
„Топъл обяд”.

I.5.2.
I.5.3.

I.5.4.

I.5.5.
I.5.6.

Разширяване обхвата на ДСП и
въвеждане на нови услуги в
домашна среда.
Предоставяне на нови форми на
социални услуги и интегрирани
почасови услуги - личен асистент,
домашен
помощник,
здравни
грижи, психологическа подкрепа,
мобилни услуги с домашни
посещения до всички населени
места в общината.
Кандидатстване
по
програми,
свързани
с
подобряване
и
подпомагане живота и ежедневието
на хора от специфични социални
групи.
Разширяване
обхвата
на
социалните услуги, предоставяни
от ЦСРИ.
Създаване
на
социални
предприятия за заетост на лица в
неравностойно положение.
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Фонд „Социална
закрила” към
МТСП,
ОП „Развитие на
човешките ресурси”,
Общински бюджет
2016 г. – 2019 г.
Общински бюджет
2016 г.- 2019 г.
ОП „Развитие на
човешките ресурси”

живот на лица и семейства
в Община Лясковец чрез
задоволяване
на
потребностите им от храна.

Задоволяване
потребностите на по-голям
брой граждани.
Подкрепа на социално
слабите
и
хората
в
неравностойно положение,
както и рискови групи от
населението.

2016 г.- 2019 г.
МТСП
ОП „Развитие на
човешките ресурси”

Подобрено качеството на
живот на хората със
специфични
социални
потребности.

2017 г. – 2019 г.

Подобряване качеството на
живот на потребителите

2017 г. – 2019 г.
ОП „Развитие на
човешките ресурси”

Създаване на възможности
за достъп до трудовия
пазар
на
лица
в
неравностойно положение
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I.5.7.

Подобрена характеристика
2017 г. – 2019 г.
Преустройство и внедряване на
на сградния фонд.
Програма за
мерки за енергийна ефективност на
сградата на Общински комплекс за развитие на селските
райони (ПРСР)
социални услуги.

I.5.8.

Подобряване
на
материалнотехническата база на социалните
заведения, клубове на пенсионера и
хора с увреждания в общината.
Подкрепа за реализиране на
дейностите,
заложени
в
Общинската стратегия за развитие
на социалните услуги в община
Лясковец 2015 г. - 2019 г.

I.5.9.

2017 г. – 2019 г.
Общински бюджет
МИГ

Подобрени характеристики
на сградния фонд

2016 г. – 2019 г.

Подобрено качество на
живот на социално уязвими
групи.

Мярка I.6. Развитие на културата и спорта
реконструкция
и
2016 г. - 2017 г.
I.6.1. Енергийна

I.6.2.

модернизация на сградата на
Читалище „Напредък – 1870”, гр.
Лясковец.
Основни и текущи ремонти
и
обогатяване на
материалнотехническата база в читалищата от
населените места на общината за
иновативни културни събития и
услуги

I.6.3.

Възстановяване зона за отдих
около Читалище „Земеделец –
1899” – с. Козаревец.

I.6.4.

Разширяване
обхвата
на
специализирани
фестивали
и
събори и свързаните с тях
творчески индустрии.
Подобряване условията за спорт модернизиране
на
градския
стадион в гр. Лясковец.

I.6.5.

I.6.6

Създаване на условия за спорт в
кварталите на града и в селата, чрез
изграждане на многофункционални
спортни площадки.

I.6.7

Изграждане
на
многофункционални
спортни
площадки в ОУ „П.Р.Славейков” –
с. Джулюница и СОУ „Максим
Райкович” – гр. Лясковец.
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Национален
доверителен еко
фонд (НДЕФ)
2016 г. - 2019 г.
ОП „Развитие на
човешките ресурси”
МК
ОП Трансгранично
сътрудничество
Румъния –
България”
2016 г. - 2019 г.
ОП „Трансгранично
сътрудничество
Румъния –
България”,
Програма за
развитие на селските
райони (ПРСР)
2016 г. – 2019 г.
Общински бюджет
МК
НПО
2017 г. – 2019 г.
Програма за
развитие на селските
райони (ПРСР)

Подобряване
на
характеристиките
на
сградния фонд и икономия
на финансови ресурси.
Създаване на условия за
културна и обществена
дейност и развитие на
иновативни
културни
събития и услуги

Създаване на условия за
културна и обществена
дейност.

Подобряване на спортната
база,
подобряване
на
условията
за
спорт,
достъпност за хора с
увреждания
Създаване на условия за
2017 г. – 2019 г.
системно
и
масово
Програма за
развитие на селските практикуване на физически
упражнения и спорт в
райони (ПРСР),
ежедневието на хората.
ММС
2017 г. – 2019 г.
Подобряване условията за
Програма за
училищен и масов спорт.
развитие на селските
райони (ПРСР)
ММС
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I.6.8.

I.6.9

I.6.10

2016 г. – 2019 г.
Подобряване
на
спортната
Програма за
инфраструктура, реконструкция на
стадиона и изграждане зона за развитие на селските
райони (ПРСР)
отдих в с. Добри Дял.
2016 г. – 2019 г.
Прилагане моделите на ПЧП при
стопанисване и управление на Общински бюджет
ПЧП
общинската
спортна
инфраструктура.
Запазване и възстановяване на
2017 г. – 2019 г.
историческите
ценности
и Общински бюджет
културно наследство в населените
ПРСР
места

Развиване
умения.

на

спортни

Подобряване ефекта на
управление и стопанисване
и икономия на финансов
ресурс.

Мярка I.7. Инвестиране в младите хора и стимулиране на активното им участие в
социално-икономическия живот на общината. Организиране на инициативи за
осмисляне на свободното време на младежта.
2016 г. – 2019 г.
Привличане
на
I.7.1. Проучване на възможностите за

I.7.2.

I.7.3.

I.7.4.

въвеждане
на
стипендии
за
обучение на специалисти, от които
се нуждае общината.
Разработка, защита и реализация на
проекти за младежки дейности,
реализирани
от
Европейските
фондове,
чуждестранни
и
национални донори.
Провеждане на прояви, насочени
към младите хора съвместно с НПО
и граждански сдружения на
територията на община Лясковец.
Създаване
на
творчески
пространства за изява на деца и
младежи

www.lyaskovets.net

Общински бюджет
ОП „Развитие на
човешките ресурси”
2016 г. – 2019 г.
Оперативни
програми
2016 г. – 2019 г.

2017 г. – 2019 г.
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специалисти за проблемни
дейности.

Повишаване позитивните
възможности за личностна,
социална и професионална
реализация на младите
хора.
Повишени възможности за
осмисляне
свободното
време на младите хора
Насърчаване
творческото развитие
децата и младежите

на
на

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
ПО ПРИОРИТЕТ ІI
„ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОДЕРНА, НАДЕЖДНА И
АДЕКВАТНА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ ОБЩИНСКА
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА”
Мярка II.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане
на нова техническа инфраструктура.
Мярка II.2. Осигуряване на достатъчно и качествено водоснабдяване,
реконструкция и изграждане на канализационни мрежи.
Мярка II.3. Регулиране и усъвършенстване на процесите на
териториалното устройство.
Мярка II.4. Съхраняване и опазване на природните дадености и
околната среда.
Мярка II.5. Усъвършенстване управлението на отпадъците.
№

Дейности по изпълнение на
Срок на
Очаквани резултати
приоритет II
изпълнение
Мярка II.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на нова
техническа инфраструктура
Ремонтирани пътища
2017 г. – 2019 г.
II.1.1. Ремонти на ІV-класна общинска
пътна мрежа.

II.1.2.

Реконструкция и рехабилитация на
уличната мрежа в град Лясковец и
съставните села на общината,
включително
пешеходна
зона,
знаково
стопанство
и
пътна
маркировка.

II.1.3.

Ремонт и рехабилитация на улични
настилки, пешеходни зони, оформяне
на зони за отдих и паркоместа в жил.
Квартали: „Стойчо Куркев” и „Иван
Камбуров”, бул. „Христо Ботев”.
Изграждане на велоалея и пешеходна
алея между с. Драгижево и
туристически къмпинг и между гр.
Лясковец и гр. Горна Оряховица.
Енергийна
реконструкция
и
модернизация на сградата на Община
Лясковец.

.II.1.4.

II.1.5.

www.lyaskovets.net

Общински бюджет,
Капиталова субсидия,
Програма за развитие
на селските райони
(ПРСР)
2017 г. – 2019 г.
Програма за развитие
на селските райони
(ПРСР)

2017 г. – 2019 г.
Програма за развитие
на селските райони
(ПРСР)
2016 г. – 2019 г.
Програма за развитие
на селските райони
(ПРСР)
2016 г. – 2019 г.
Програма за развитие
на селските райони
(ПРСР)
МИГ

9

от ІV-класната пътна
мрежа.
Ремонтирана
улична
мрежа в населените
места, с приятни зони
за отдих.
Оформяне
на
приветливи централни
площадни пространства
и приятна среда за
живот в жилищните
квартали.
Подобряване условията
на
административно
обслужване
на
гражданите.
Въвеждане
на
иновативни технологии
за отопление, подмяна
на
инсталациите
с
енергоспестяващи.
Икономисване
на
финансови ресурси.

II.1.6.

Обновяване сградата на Кметство –
с. Мерданя.

II.1.7.

Обновяване и реконструкция на
сградата на киното в гр. Лясковец и
превръщането му в сграда за
комплексно
административно
обслужване.
Модернизиране и прилагане на
мерки за енергийна ефективност на
сградата на Младежки дом в гр.
Лясковец.

II.1.8.

2016 г. – 2019 г.
Общински бюджет
Проект ”Красива
България” към МТСП
2016 г. – 2019 г.
Фондова на ЕС

2016 г. – 2019 г.
ОП „Трансгранично
сътрудничество
Румъния – България”

Мярка II.2. Осигуряване на достатъчно и качествено водоснабдяване;
реконструкция и изграждане на канализационни мрежи
Подобряване
2016 г. – 2019 г.
II.2.1. Изграждане на нова и реконструкция

II.2.2.

на съществуващата водопроводна
инсталация в съставните села на
община Лясковец.
Изграждане на нова и реконструкция
на ВиК инфраструктура в гр.
Лясковец.

Програма за развитие
на селските райони
(ПРСР)
2016 г. – 2019 г.
Програма за развитие
на селските райони
(ПРСР) и водните
оператори
ОП „Околна среда”

качеството на живот

Подобряване
качеството на живот.

Мярка II.3. Регулиране и усъвършенстване на процесите на териториалното
устройство
2016 г. – 2019 г.
Оборудван отдел ТСУС
II.3.1. Оборудване на отдел ТСУС със

с компютри и софтуери
за
поддръжка
и
приложение
на
кадастралните, ПУП и
др. планове.

софтуерен продукт за поддръжка и
приложение на кадастралните, ПУП
и др. планове.

Мярка II.4. Съхраняване и опазване на природните дадености и околната среда
Чисти и поддържани
2016-2019
II.4.1. Подобряване и поддръжка на

II.4.2.

II.4.3.

състоянието на зелените площи и
останалите обществени територии в
населените места в по-добър вид.

Общински бюджет
МОСВ
ПУДООС

Провеждане
на
разяснителни
кампании сред населението за
повишаване и обогатяване на
екологичната култура.
Запазване и възстановяване на
природните дадености в населените
места
и
разнообразяване
на
туристическия проект

Ежегодно

www.lyaskovets.net

2016-2019
Общински бюджет
ПРСР
ПУДООС
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обществени територии.
Осигурена
привлекателна
и
здравословна
околна
градска среда.
Висока
екологична
култура.
Насърчаване
на
туризма чрез създаване
на
нови
природни
атракции

Мярка II.5. Усъвършенстване управлението на отпадъците
2016 г. – 2019 г.
II.5.1. Поетапно въвеждане на система за
разделно събиране на отпадъците в
град
Лясковец
и
останалите
населени места в общината.

www.lyaskovets.net

11

1.
Намаляване
на
общото
количество
отпадъци, депонирани
на Регионално депо
Велико Търново
2.
Реализиране
на
икономия
от
пониженото
общо
количество отпадък и
включване на разделно
събрания отпадък в
рециклиране и др.

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
ПО ПРИОРИТЕТ ІII
„СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ПРОСПЕРИРАЩА
МЕСТНА ИКОНОМИКА”
Мярка III.1. Подобряване на информационното обслужване на местните
селскостопански производители.
Мярка III.2. Активна политика за промоция потенциала на общината и
привличане на външни инвестиции.
Мярка III.3. Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на
предприемаческите умения. Активно местно партньорство. Разрастване на
местния бизнес в перспективни малки и средни предприятия.
Мярка III.4. Максимално използване на възможностите, които
предоставят европейските фондове.
Мярка III.5. Развитие на туристическия потенциал на общината.
Мярка III.6. Ефективно трансгранично сътрудничество.
№

Дейности по изпълнение
Срок на изпълнение
Очаквани резултати
на приоритет III
Мярка III.1. Подобряване на информационното обслужване на местните
селскостопански производители
2016 г. – 2019 г.
Осигуряване на финансов
III.1.1 Приемане на Стратегия за
местно
развитие
за
реализиране
от
МИГ
„Лясковец-Стражица”
на
местни
III.1.2 Насърчаване
партньорства за иновации в
селските райони, стимулиране
инвестициите в екологично
земеделие
и
селско
стопанство.
III.1.3. Провеждане на разяснителни
кампании.

Програма за развитие на
селските райони (ПРСР)

ресурс за инвестиции в
земеделски стопанства

2016 г. – 2019 г.
Оперативни програми
Програма за развитие на
селските райони (ПРСР)
МИГ

Внедряване на иновации за
насърчаване на екологично
земеделие

2016 г. – 2019 г.

Информирани земеделски
производители и стопани

Мярка III.2. Активна политика за промоция потенциала на общината и привличане
на външни инвестиции
Ежегодно
Информираност
на
III.2.1. Публикуване и поместване в
пресата
и
на
интернет
страницата на общината на
свободните имоти/ сгради,
терени, дворни места, земи,
язовири,
помещения/
с
предложение
за
инвестиционни намерения.
III.2.2. Създаване на електронен
инвестиционен каталог за
привличане на инвеститори

www.lyaskovets.net

външни
и
местни
инвеститори за потенциала
на общината.

2017 г. – 2019 г.
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Повишен инвеститорски
интерес към община
Лясковец

Мярка III.3. Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на
предприемаческите умения. Активно местно партньорство. Разрастване на местния
бизнес в перспективни малки и средни предприятия
2017 г. – 2019 г.
Осигуряване на финансов
III.3.1. Приемане на Стратегия за
местно развитие към МИГ
Лясковец –Стражица
III.3.2. Развитие на център за бизнес
услуги и консултиране на
предприемачи и фирми.

III.3.3. Модернизация

на
промишлената зона на гр.
Лясковец.
III.3.4. Обособяване на индустриална
зона в с. Козаревец.
III.3.5. Изграждане на трансграничен
изложбен център за подкрепа
на земеделски производители
и бизнес.
III.3.6. Подпомагане на малкия и
средния бизнес и стимулиране
на
предприемачеството
в
процеса на разработване на
проекти, реализация на бизнес
идеи и иновативни подходи,
чрез
финансиране
по
Оперативни програми.

Програма за развитие на
селските райони (ПРСР)
2017 г. – 2019 г.
ОП „Трансгранично
сътрудничество
Румъния – България”
2017 г. – 2019 г.
Оперативни програми на
ЕС
2017 г. – 2019 г.
Частен сектор, ПЧП
2017 г. – 2019 г.
ОП „Трансгранично
сътрудничество
Румъния – България”
2017 г. – 2019 г.
ОП „Иновации и
конкурентоспособност”
МИГ

ресурс за инвестиции в
неземеделски дейности
Достъп
до
бизнес
консултации и насърчаване
на местния бизнес

Привлечени
нови
инвеститори и разкрити
нови работни места
Подобрен достъп до бизнес
инфраструктура
Лесен и бърз достъп до
обществена информация за
бизнеса, прозрачност.
Повишаване
на
конкурентоспособността на
местната икономика

Мярка III.4. Максимално използване на възможностите, които предоставят
европейските фондове
ежегодно
Висококвалифициран
на
III.4.1. Увеличаване
квалификацията
на
служителите, пряко заети в
дейността чрез участие в
обучения и семинари.
III.4.2. Привличане на подходящи
партньори за кандидатстване
по програми на ЕС с цел
максимално усвояване на
средства от ЕФ.

ежегодно

административен капацитет
и
увеличен
дял
на
одобрените за финансиране
проекти.
Изградени
ефективни
партньорства.

Мярка III.5. Развитие на туристическия потенциал на общината
на
2017 г. – 2019 г.
Създаден
III.5.1. Обединяване
съществуващите атракции в
цялостен
туристически
продукт.
III.5.2. Разработване на съвместни
туристически маршрути със
съседни общини.
на
III.5.2. Обогатяване
туристическите
атракции
предлагани от Музей на
гурбетчийското градинарство

ПРСР

2017 г. - 2019 г.
ПРСР
2017 г. - 2019 г.
ПРСР

Мярка III.6. Ефективно трансгранично сътрудничество
www.lyaskovets.net
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атрактивен
туристически продукт
Разработени, съвместни със
съдени
общини
туристически продукти.
Повишаване
на
атрактивността
и
разнообразието на местния
туристически продукт

III.6.1. Участие

в
съвместни
трансгранични международни
прояви и форуми.

III.6.2. Кандидатстване с проекти по

Трансгранични програми с
партньорството на общини и
НПО от Румъния.

www.lyaskovets.net

2016 г. – 2019 г.
ОП „Трансгранично
сътрудничество
Румъния – България”
2016 г. – 2019 г.
ОП „Трансгранично
сътрудничество
Румъния – България”

14

Повишена възможност за
решаване на общински и
над общински проблеми.
Привлечени допълнителни
средства.

