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Настоящата програма е разработена в изпълнение на разпоредбите на
чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Програмата за управление е програма за развитие на общината. Тя
представлява стратегически документ за основните цели на Общинска
администрация за мандат 2015 год.-2019 год., приоритетите и дейностите,
които ще бъдат реализирани от кмета и ръководения от него екип за
постигане на целите и очакваните резултати.
Програмата е съобразена и с вече поставени пред Общинска
администрация стратегически цели за изпълнение, във връзка с приети до
момента дългосрочни стратегически документи за развитие на Вълчи дол,
както и с произтичащите от действащото законодателство и конкретни
решения на Общински съвет Вълчи дол задачи, свързани с развитието на
културата, образованието, подобряването на пътната инфраструктура,
опазването на околната среда, социалните дейности и др.
ОСНОВНА ЦЕЛ:

ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА ХОРАТА И
ДОСТИГАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ ПАРАМЕТРИ НА ЖИЗНЕНА
СРЕДА

І.ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ
Основните принципи за постигане на стратегическите цели за развитие на
община Вълчи дол, стоящи пред мандата за управление 2015-2019 година са:
• Открито и ефективно управление
разпореждането с общински активи;

на

финансовите

средства

и

• Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;
• Целесъобразност и законосъобразност във всички действия, както и при
вземането на управленски решения;
• Обективност и компетентност на Общинска администрация;
• Зачитане на морала, етиката и обществените очаквания;
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• Прозрачност при управлението и разпореждането с общински активи и
при процедурите за възлагане изпълнение на обществени поръчки;
• Активно използване възможността за финансиране реализацията на
проекти със средства от европейските фондове и програми;
• Диалог с гражданите;
• Гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетни
средства.

ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА
1. Благоустрояване, развитие на общинската инфраструктура:
• Постигане на нов стандарт на жизнената среда - благоустрояване, развитие
и модернизация на техническата и пътната общинска инфраструктура.
Оптимизиране на транспортното обслужване и повишаване безопасността
на движението.
2. Образование, здравеопазване и социални дейности:
• Подобряване на училищната среда, ефективно управление на общинските
ресурси в образованието и здравеопазването;
• Здравето на хората – наша грижа. Разширяване и повишаване качеството
на социалните услуги.
3. Общинска администрация, общинско имущество и финанси:
• Изграждане на административен капацитет на Общинска администрация,
гарантиращ качество, компетентност и ефективност;
• По-добро и ефективно управление на общинското имущество и
финансите.
4. Спорт и младежки дейности:
• Създаване и изграждане на подходяща среда за спорт и младежки
дейности.
5. Екология:
• Опазване на околната среда и ефективно управление на отпадъците на
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територията на общината;
• Ефективно използване на природни ресурси, запазване на екологична
среда – защитени видове, горски фонд, дивеч и водни ресурси.
6. Обществен ред и сигурност:
• Гарантиране на обществения ред и сигурността на гражданите;
7. Икономическа политика и трудова заетост:
• Подобряване на трудовата заетост, стимулиране развитието на малкия и
средния бизнес, на гражданското общество и неправителствения сектор;
• Създаване условия за привличане на инвестиции.
8. Култура:
• Съхранение и обогатяване на традициите в общината.
9. Административно обслужване на физически и юридически лица:
• Подобряване качеството и усъвършенстване на административното
обслужване;
• Предоставяне на комплексни административни услуги;
• Прилагане
достиженията
на
административното обслужване.

информационните

технологии

в

ІІІ.ПОСТИЖИМОСТ
• Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства –
инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване, култура,
социални дейности;
• Успешно усвояване на средства от Европейските фондове, чрез
кандидатстване с професионално подготвени проекти;
• Ефективно управление на общинската собственост;
• Реализиране на успешни и прозрачни форми на публично-частно
партньорство.
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ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ПОСТАВЕНИТЕ
ЦЕЛИ
1. Благоустрояване, развитие на общинската инфраструктура:
• Пълна, точна и актуална информация за състоянието на общинската
инфраструктура, даваща възможност за планомерно проектиране и
осъществяване на действия по модернизация и реконструкция;
• Подобряване облика на населените места и качеството на живот;
• Подобряване условията на труд и снижаване на бюджетните разходи;
• Подобряване средата за живот, намаляване на миграционните процеси в
общината, създаване на по-добър бизнес климат и социални контакти.
2. Образование, здравеопазване и социални дейности:
• Създаване на условия за качествено и достъпно образование в общината;
• Подобряване на материално-техническата
бюджетните разходи;

база

и

снижаване

на

• Подобряване условията за спорт в училищата и детските градини,
превенция по безопасност на движението;
• Осигуряване на необходимите условия за ефективно интегрирано
обучение на деца от малцинствени групи в общинските детски градини и
училища, подпомагане на социално слабите деца и ученици;
• Привеждане на общинските училища и детски градини в съответствие с
изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия за
обучение, възпитание и труд;
• Поддържане на инфраструктурата на здравеопазването - общинска
собственост, ползвана от лекарските практики в селата, като по този начин
ще се подобряват условията за оказване на здравни услуги;
• Развитие и разширяване обхвата на дейността Домашен социален
патронаж;
• Проучване на необходимостта от предприемане действия за изграждане на
достъпна среда за хората с увреждания за ефективна социализация на
хората с увреждания;
• Подпомагане на болни граждани в затруднено финансово състояние,
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отговарящи на правила, определени от Общинския съвет;
• Подпомагане дейността на клубовете на пенсионера и инвалида за
подобряване жизнената среда на възрастните хора и техния социален
живот.
3. Общинска администрация, общинско имущество и финанси:
• Преглед, оптимизиране и адаптиране структурата на Общинска
администрация в съответствие с действащото законодателство усъвършенстване структурата на Общинска администрация, обезпечаваща
ефективно изпълнение на всички произтичащи от законодателството
задължения и отговорности на местно ниво;
• Изготвяне на годишен план, включващ мероприятия за изпълнение на
поставените с програмата за управление цели - ефективно управление на
процеса по изпълнение на поставените цели;
• Прозрачно, законосъобразно, икономично, ефикасно и ефективно
планиране, разходване и отчитане на средствата от общинския бюджет за
постигане на определените цели, в т.ч. и на средствата по програми и
фондове на ЕС;
• Упражняване на постоянен превантивен, текущ и последващ контрол за
законосъобразно и целесъобразно разходване на бюджетните средства, в
т.ч. и на средства по програми и проекти; правилно разходване и отчитане
на средствата от общинския бюджет за постигане на определените цели, в
т.ч. и на средствата по програми и проекти;
• Запознаване на местната общност с проекта за бюджет и мероприятията,
които Общината възнамерява да реализира;
• Ефективно използване на възможностите за привличане на средства по
Структурните фондове и програми на ЕС, чрез кандидатстване и
реализиране на успешни проекти, приоритетно по оперативни програми
"Регионално развитие", "Околна среда" и Програма за "Развитие на
селските райони“; успешно усвояване на средства по европейските
фондове и програми;
• Поддържане в актуално състояние публичния регистър на
разпоредителните сделки с имоти, общинска собственост - информираност
на населението за извършените разпоредителни сделки и реализирани
приходи от тях.
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4. Спорт и младежки дейности:
• Подпомагане финансово дейността и развитие на трайни контакти със
спортните организации на територията на общината;
• Подобряване възможностите и условията за развитие на спорта и
младежките дейности на територията на общината;
• Търсене на различни възможности за привличане на допълнителни
средства за спортни дейности, вкл. по Оперативните програми на ЕС за
подобряване възможностите и условията за развитие на спорта и
младежките дейности на територията на общината;
• Разработване и осъществяване на програма за спортните прояви в
общината /спортен календар/.
5. Екология:
• Поддържане на зелената система в населените места, съществуващите
паркове и градини, алейната мрежа и детски кътове;
• Предприемане на действия за реализиране на дейностите, заложени в
Програмата за управление на отпадъците на територията на общината управление на битовите отпадъци и поддържане на чистотата на
обществените пространства, закриване на нерегламентираните сметища;
• Ефективен контрол за изпълнение на задълженията на фирмите,
предоставящи
услуги
по
снегопочистване,
сметосъбиране
и
сметоизвозване;
• Почистване и укрепване на речни корита, язовири и дерета; наблюдение и
поддържане на диги.
6. Обществен ред и сигурност:
• Контрол по изпълнението на Наредба № 1 за обществения ред на
територията на Община Вълчи дол.
7. Икономическа политика и трудова заетост:
• Разработване и участие на Общината в програми и проекти, осигуряващи
повишаване на квалификация на безработни и осигуряване на
допълнителни работни места, намаляване процента на безработица в
общината;
• Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно
Програма за управление на община Вълчи дол

7

общински проекти;
• Привличане на бизнеса и гражданите в решаване на важни за общината
въпроси от местно значение.
8. Култура:
• Разработване и осъществяване на програма за културните прояви общо за
общината и по населени места /културен календар/ за съхранение
културните традиции, подобряване на организацията и прозрачност на
финансирането на културните прояви;
• Подпомагане дейността на читалищата.
9. Административно обслужване на физически и юридически лица:
• Прозрачност и публичност на дейностите по административно
обслужване, подобряване информираността на физически и юридически
лица за предоставяните от Общината услуги;
• Бързина и достъпност на предоставяните услуги;
• Постигане на антикорупционен ефект и подобряване качеството на
предоставяните услуги; поддържане на кутията за жалби, сигнали и
предложения на гражданите.
• Развитие и усъвършенстване на системата за административно обслужване
на физическите и юридическите лица; постигане на ефективност и
ефикасност в действията;
• Подобряване на координацията между звената в рамките на
административната структура и между отделните административни
структури - въвеждане на интегрирани съвременни информационни
системи за управление на дейността на администрацията.

V.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Рехабилитирана общинска пътна мрежа и обновени пътни съоръжения;
Рехабилитирани паркове, детски площадки и съоръженията към тях;
Реализирани проекти за реконструкция и ремонт на сгради;
Реализирани проекти за изграждане на улична мрежа, тротоари, площади,
улично осветление;
• Ефективно управление на бюджетните средства в сферата на

•
•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

образованието;
Подобряване и разширяване на спортната база на училищата;
Подобрена училищна среда;
Подкрепа на проекти за закупуване на съвременна медицинска апаратура;
Реализирани проекти за предоставяне на социални услуги в общността
(социални асистенти, домашни помощници, лични асистенти, център за
настаняване от семеен тип, защитено жилище);
Повишаване на заетостта;
Подобрено качество на живот за възрастни и лица с увреждания;
Запазени културни традиции и обичаи;
Развиване на самодейността;
Участия на самодейни състави в регионални, национални и международни
състезания и конкурси;
Изграждане на администрация, способна да планира, проектира и усвоява
средства от структурните фондове на ЕС;
Качествено административно обслужване;
По-ефективна административна организация;
Утвърждаване на публична етика и морал.

VI.ДЕЙНОСТИ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ
Програмата за управление ще бъде достъпна на интернет страницата на
Община Вълчи дол за всеки, който желае да се запознае с нейното съдържание.
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