Програма за управление на Община Долна Митрополия 2015 г. – 2019 г.

Програма
за управление на Община Долна Митрополия
за мандат 2015 – 2019 г.

Настоящата програма е изготвена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и представлява
средносрочен планов документ за развитието на Община Долна Митрополия
през следващите четири години.
Програмата за управление е изготвена след подробен анализ на
възможностите за осигуряване на финансов ресурс от фондове на ЕС и
проектната готовност на общината за усвояване на този ресурс. Тя е обвързана
с всички действащи стратегически, финансови, технически и нормативни
документи на общината и очертава конкретните цели и дейности за мандат
2015-2019 година.
Ръководни принципи при провеждането на управленската ми
политика ще бъдат:
 Открито, прозрачно и експертно управление;
 Законосъобразност и целесъобразност при зачитане на морала и
обществените очаквания;
 Диалогичност и партньорство с представителите на различните
институции, бизнеса, НПО и др.;
 Финансова стабилност и дисциплина;
 Ефективност на инвестициите с фокус върху конкретни резултати и
добавена стойност;
Основните приоритети на водената от мен политика през следващите
четири години са изведени от визията за развитие на Общината, залегнала в
„Общински план за развитие 2014-2020 г.“, а именно: провеждане на активна
политика с цел постигане на конкурентни условия за живот, бизнес и
просперитет на местната общност в община Долна Митрополия и се изразяват в
следното:
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Приоритет 1: Развитие на икономическа среда, насърчаваща
предприемаческия дух, свободната конкуренция и развит пазар;
Приоритет 2: Подобряване качеството на средата в общината и
повишаване привлекателността й като туристическа дестинация;
Приоритет 3: Стабилно управление в полза на местната общност;
Успешната реализацията на тези приоритети ще бъде пряко свързана с:
 Ефективно изпълнение на мерки, съответстващи на политиките на ЕС
за социално-икономическо сближаване и на регламентите на Структурните
фондове и прилагане на подход на интеграция и съгласуваност между
отделните секторни направления в развитието на общината и нейната
територия;
 Отчитане на целите и приоритетите на основните планови и
стратегически документи на местно, регионално и национално за периода 20142020 г.;
 Рационално
използване
на
наличният
кадрови
потенциал,
съществуващите ресурси и специфични особености и тенденции в развитието
на региона за увеличаване равнището на социално-икономическо развитие на
общината.
ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на икономическа среда, насърчаваща
предприемаческия дух, свободната конкуренция и развит пазар
Отчитайки основните приоритети, заложени в Стратегията за
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж на „Европа 2020“ и основните
стратегически цели, залегнали в Общинския план за развитие 2014-2020,
работата на Община Долна Митрополия в областта на икономическото
развитие през следващите четири години ще бъде насочена към:

Изпълнение на широк кръг от дейности, подкрепящи запазването и
разширяването на местния бизнес, привличане на инвестиции и създаването на
нови работни места; Разработване и прилагане на целева общинска програма за
насърчаване и подкрепа развитието на малките и средни предприятия;
Провеждане на регулярни срещи с бизнеса за информиране относно
изпълнението на общински проекти;

Насърчаване на инвестициите, свързани с технологичното
обновление в предприятията, с цел създаването на трайни работни места Цялостната общинска политика ще бъде ориентирана към съхраняване и
развиване на наличния потенциал чрез прилагане на адекватна политика по
данъчно третиране, качествено административно обслужване, изграждане и
поддържане на съвременна общинска инфраструктура;
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Изготвяне на план за устройство на индустриална зона в гр. Долна
Митрополия и привличане на инвестиции за нейното развитие при наличие на
интерес от страна на бизнеса;

Стимулиране на публично частните партньорства и подпомагане на
бизнес организациите, работещи в подкрепа на местния бизнес;

Създаване на Консултативен съвет по икономическо развитие към
Кмета на общината като орган за взаимодействие между местната власт и
бизнеса;

Развитие на качествена базисна инфраструктура на територията на
община Долна Митрополия - пътна, енергийна, образователна и ИКТ
инфраструктура като основен фактор за привличане и задържане на
инвеститори;

Изпълнение на мерки в областта на енергийната ефективност и
ефективно използване на възобновяеми енергийни източници;

Насърчаване и подпомагане на бизнеса за разработване на проекти
по ОП „Иновации и конкуретноспособност“, ОП “Развитие на човешките
ресурси”, ОП „Конкурентоспособност на българската икономика” и
Програмата за развитие на селските райони за инвестиции в структурно и
технологично обновяване, привличане и инвестиции в нови производства с
висока добавена стойност, енергоспестяващи технологии и др.;

Активно маркетиране на потенциала на общината, като място за
живот и бизнес, основно чрез изграждане на системен образ,
разпространяването му и по - активна роля на администрацията, основно в
чужбина – хоризонтални програми на ЕС; финасовия принос на Норвежка
програма и Европейско икономическо пространство;

Представяне и рекламиране на възможностите за бизнес в общината
пред външни инвеститори – Създаване и промотиране на специализиран
интернет портал в рамките на общинския уебсайт, в който да бъде публикувана
подробна статистика за общината, нейният инвестиционен профил,
административните процедури и др.;

Провеждане на информационни кампании и информационни дни в
партньорство с бизнес подкрепящи организации с цел рекламиране
възможностите на Общината и представяне на маркетинговия й профил;

Привличане на финансов ресурс чрез участие на общината в
проекти по ТГС и Транснационално сътрудничество (ИНТЕРРЕГ и Югоизточна
Европа) за организиране на обучения за представителите на бизнеса и на
мероприятия, свързани с обмяна на опит, иновационни практики и технологии;

Стимулиране развитието на земеделието и животновъдството –
Изготвяне и прилагане на Стратегия за местно развитие в община Долна
Митрополия с приоритет в областта на земеделието; Насърчаване и подкрепа на
зърно производителите и животновъдите, съдействие при организирането на
обучения за млади фермери;
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Предприемане на действия за изграждане и експлоатация на
специализирана инфраструктура: Зърнен терминал с прилежащи складови
площи на р. Дунав при с. Байкал;

Създаване на Местна инициативна група с цел привличане на
финансов ресурс за изпълнение на дейности по подхода „Водено от общностите
местно развитие” (ВОМР) на „Програмата за развитие на селските райони 20142020“ за подкрепа на бизнес инициативи и стимулиране на предприемачество –
за целта учредихме съвместно с община Долни Дъбник Местна инициативна
група с участието на представители на бизнеса и на неправителствените
организации. За тази цел кандидатствахме с проектно предложение и през
м.декември 2015 г. бе подписан тристранен договор между Министерство на
земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и Община Долна
Митрополия за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка
19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 год.
ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване качеството на средата в общината и
повишаване привлекателността й като туристическа дестинация
Община Долна Митрополия и през следващите четири години ще
провежда последователна политика за модернизация на базисната
инфраструктура и подобряване качеството и достъпа до услуги, определящи
стандарта на живот на населението. Акцентът в управленската ни политика ще
бъде поставен върху реализацията на проекти, свързани с:
1.

Подобряване състоянието и развитие на инфраструктурата


Реконструкция на водоснабдителната мрежа в населените места
и изграждане на канализация в градовете:

Изпълнение на проектите, свързани с изграждането на
канализационна и реконструкция на водопроводната мрежа в гр. Долна
Митрополия и гр. Тръстеник като част от проект: „Интегриран воден цикъл
Плевен – Долна Митрополия“ – реализацията им ще се осъществи през 2016 г.
по обявената процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG16M1OP002-1.006 “Изпълнение на ранни ВиК проекти” на
Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“

Продължаване на дейностите по рехабилитация на водопроводната
мрежа в селища на общината с осигуряване на финансиране на инвестиционни
проекти по ПРСР 2014-2020 г.;

Осигуряване на алтернативни водоизточници в населените места
при които е налице недостиг на питейна вода;
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Разширяване и модернизация на пътната и улична
инфраструктура:

Продължаване на доброто взаимодействие с Областна
администрация и държавните институции за провеждане на съвместна политика
за реконструкция на второкласните и третокласни пътища;

Ежегодна рехабилитация на общинските пътища със средства от
общинския бюджет;

Основен ремонт на голяма част от общинска пътна мрежа при
одобрение на проектни предложения и осигуряване на финансиране по
Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България с
цел осигуряване на по-добри условия за удобен, безопасен и икономичен
транспорт на пътници и товари и за осигуряване на по-добри връзки към
транспортните мрежи TEN –T. За целта вече са разработени и са внесени по
програмата проекти за рехабилитация на следните общински пътища: Път
PVN1041 Подем – Рибен; Път PVN2046 - до с. Биволаре; Път PVN3044 - до с.
Божурица; Път Горна Митрополия – Староселци и разширение на мост в
с.Горна Митрополия;

Продължаване на процеса по поетапен ремонт и реконструкция на
уличната мрежа в населените места – предвиждаме една част от улиците да
бъдат ремонтирани при изграждането на ВиК мрежите, а за друга – като се
осигури финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 2020 г.;

Подобряване на достъпността с градски транспорт до общинския и
областен център в рамките на агломерационният ареал;

Въвеждане на система за регистриране и контрол по
възстановяването на настилките след аварийни или други ремонти от различни
експлоатационни дружества (ВиК, енергоснабдяване, ТК, кабелни мрежи);

Ефективно управление на дейностите по обезвреждане,
преработка и депониране на твърдите битови отпадъци:

Закриване и рекултивация на общинското депо в гр. Долна
Митрополия;

Изграждане на инсталация за компостиране на зелени и/или
биоразградими битови отпадъци, в това число и доставка на съоръжения и
техника за разделно събиране на зелени и/или биоразградими битови отпадъци

Оптимизиране на системата за контрол върху изхвърляне, събиране
и извозване на битовите и строителни отпадъци;

Поддържане на площадките в селищата за депониране на
биоразградимите отпадъци;

Изграждане на работеща система за разделно събиране на опаковки
и отпадъци от опаковки в общината;
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg
Page 5

5

Програма за управление на Община Долна Митрополия 2015 г. – 2019 г.


Периодично почистване на локални замърсявания с битови
отпадъци около населените места в община Долна Митрополия;

Организиране на съвместни проекти с неправителствения сектор,
насочени към повишаване на екологичната култура на населението –
информационни кампании, семинари, кръгли маси и др.
Реализиране на мерки за повишаване на енергийната
ефективност
Съвременните норми в строителството, икономическата конюнктура и
нормативната база налагат нови стандарти и предизвикателства, които следва
да намерят отражение в конкретни инициативи на местната власт с оглед
повишаване на енергийната ефективност във всички сфери. За целта ще
извършим следното:

Актуализиране на стратегията и плана за действие за подобряване
на енергийната ефективност и намаляване на енергийната зависимост чрез
използване на алтернативни и/или възобновяеми източници на енергия;

Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление подмяна на мощности без влошаване на качеството на осветяване и въвеждане
на гъвкави/икономични режими на работа в отделни участъци. Посредством
привличане на външен ресурс ще се търси възможност за изпълнение на
мониторинг на състоянието и потреблението, което ще доведе до превантивни
действия при отстраняване на проблеми и установяване на преразход;

Въвеждане на нов подход, ориентиран към програмиране на
дейностите по енергийна ефективност и въвеждането на енергоспестяващи
системи за отопление, осветление и др., както и използването на устойчиви
финансови схеми за реализацията на пакета от мерки в съответните програмни
документи;

Продължаване на дейностите, свързани с извършването на
обследване за енергийна ефективност на общинския сграден фонд и
последващо изпълнение на предвидените енергоефективни мерки чрез
осигуряване на финансиране както от общинския бюджет, така и от национални
и Европейски програми;

Подкрепа и активно партньорство на собствениците и техните
сдружения при реализирането на мерки за повишаване на енергийната
ефективност в многофамилните жилищни сгради и за осигуряване на
финансиране от национални и европейски програми за енергийна ефективност.



Благоустрояване и озеленяване на откритите пространства –
тротоари, площади, терени за озеленяване, детски площадки, паркове и
градини:

Възстановяване на силно амортизираните тротоарни настилки и
изграждане на нови по установените най-интензивни пешеходни потоци;
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Реконструкция и обновяване на площадните пространства в найголемите населени места от общината; Възстановяване на съществуващи и
създаване на паркови пространства- чрез осигуряване на финансиране по
Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.;

Изграждане на места за отдих и забавления и спорт на открито на
млади хора и деца с обособяване на специализирани кътове за практикуване на
различни спортове;

Изграждане и възстановяване на детски и спортни площадки,
съгласно изискванията на НАРЕДБА № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и
реда за устройството и безопасността на площадките за игра;

Насърчаване на местната инициатива при изграждане и поддържане
на детски площадки и други съоръжения. Общината ще предоставя финансова
или материална помощ (строителни материали, съоръжения - люлки,
катерушки и др.) за подобряване на пространството. Чрез стимулиране на
участието на хората, които пряко ще ползват подобренията не само ще се
постигне по-висока ефективност на използване на средствата, но и по-висока
обществена съпричастност, по-сериозна поддръжка, и по-сериозно участие при
опазването на съоръженията;

Осветяване и изграждане на система за видео наблюдение на
паркове и детски площадки с цел както за повишаване на пригодността им за
ползване от гражданите и естетическия им вид, така и като фактор за опазване
на изградените вече съоръжения;

Изработване и изпълнение на дългосрочна Общинска програма за
залесяване и озеленяване във всички населени места на общината – ще
продължим да кандидатстваме за проектно финансиране с цел системно
залесяване на пустеещи общински терени;

Текущо почистване и облагородяване на гробищните паркове,
предприемане на бързи действия за тяхното разширяване при необходимост.
2.
Подобряване качеството на образованието и създаване на
благоприятна среда за реализация на младото поколение
Образованието следва да се разглежда като основен инструмент за
икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот за всеки.
Предучилищното и училищното образование в община Долна Митрополия има
своите традиции и достойнства, които следва да бъдат съхранени и доразвити.
За целта в настоящия мандат ще продължим усилията си за:

Обновяване и модернизиране на базата на училищата и детските
градини чрез включването им в проекти, финансирани от Европейския съюз и
други източници; изграждането на адаптирана архитектурна среда в тях за
интегрирано обучение на деца и ученици със специални образователни
потребности;
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Основен ремонт на съществуващите физкултурни салони и
изграждане на спортни площадки на открито или спортни съоръжения в
дворовете на учебните заведения; Изграждане на съвременни дворни
пространства в детските заведения, отговарящи на нормативните изисквания;

Продължаване на мерките, свързани с реализирането на програма
„Сигурност“ в учебните и детски заведения, която включва:





Видео наблюдение в училища и детски градини;
Програма за превенция на агресията;
Програма за превенция на наркотични зависимости;
Програма безопасност на децата на пътя.


Провеждане на активна политика, свързана със здравословното
хранене на децата в детските заведения и училищата;

Закрила, развитие и стимулиране на децата с изявени дарби;

Осигуряване на равен достъп до образование и социална
интеграция и усъвършенстване системата на работа с деца от рискови групи;
Организиране на форми за развитие на творческите таланти;

Създаване на условия за реализация на задължителното училищно
обучение и образование; Подкрепяне на инициативите, целящи повишаване на
образованието на отпадналите от училище и тяхната трудова реализация;

Използване на европейското финансиране по начин, който
допринася за повишаване на качеството на образователния процес (повишаване
на квалификация на преподавателския персонал, подобряване на материално –
техническата база, внедряване на мерки за енергийна ефективност на сградите
на образователните заведения, инициативи за осмисляне на свободното време
на учениците и др., въвеждане на интегрирани форми на обучение, изпълнение
на мерки за превенция на отпадане от училище и др.);

Гарантиране на финансова и организационна подкрепа за
провеждане на състезания и олимпиади на училищно и общинско ниво.
3.
Подобряване качеството на социалните и здравни услуги,
интегриране на групи в социална изолация и малцинствени групи
Община Долна Митрополия ще продължи да води активна политика в
социалната сфера, която предполага целенасочени интервенции за оказване на
социална подкрепа и за решаване проблемите на хора в неравностойно
социално положение, като за целта ще извършим следното:

Разработване и приемане на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги в община Долна Митрополия за периода 2016 – 2020 г. и
търсене на възможности за финансиране на предвидените социални услуги по
национални и европейски програми;
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Осигуряване на финансиране по Програмата за развитие на
селските райони 2014 – 2020 за реконструкция и модернизация на материално
техническата база на Домашен социален патронаж и Дом за стари хора – с.
Горна Митрополия;

Подобряване и усъвършенстване на услугите, предлагани от
Домашен социален патронаж;

Предоставяне на социални услуги, ориентирани към най-уязвимите
социални групи чрез изпълнение на проекти по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси 2014-2020“; Предлагане на алтернативни форми на
социални услуги, предоставяни в общността в партньорството с
неправителствения сектор и други организации;

Осигуряване на възможност за социално включване на лицата с
увреждания, чрез програми, осигуряващи работни места за такива лица;
подкрепа на деца с увреждания за включване в учебните заведения;

Провеждане на активна общинска политика на пазара на труда,
ориентирана към заетост на рисковите групи и на групите в неравностойно
положение - активно участие в национални и европейски програми за
осигуряване на заетост на социално слаби, безработни лица, хора пред
пенсиониране, лица с увреждания, младежи с висше образование и др.;

Продължаване на политиката за осигуряване на достоен живот на
лицата от третата възраст – поддържане в добро състояние на материално
техническата база на Клубовете на пенсионера в населените места;
подпомагане дейността на тези клубове със средства от общинския бюджет;

Подобряване качеството на социалната услуга в съществуващата
специализирана институция – Дом за стари хора – с. Горна Митрополия;

Подпомагане на дейността на Центъра за обществена подкрепа като
форма за предоставяне на комплекс от социални услуги в общността, насочени
към подпомагане на деца и семейства в риск;

Приоритетно съдействие на ръководството на “Медицински
център” – Долна Митрополия за въвеждане на мерки за енергийна ефективност
в ползваната от тях сграда и снабдяване на центъра с модерна апаратура;

Финансова подкрепа за деца и лица с тежки здравословни,
материални и социални проблеми;

Разширяването на вече утвърдената в общината социална услуга –
„Приемна грижа” чрез задълбочаване на сътрудничеството между община
Долна Митрополия, Дирекция “Социално подпомагане” и „Център за
обществена подкрепа”.

Продължаване на политиката за поддържане на социално поносими
такси за детски ясли, детски градини и Домашния социален патронаж;

Повишаване квалификацията на здравния персонал в детските ясли
с цел гарантиране на качествени здравни услуги на най-малките; Подобряване
на материалните условия в здравните кабинети в детските заведения,
училищата и Общинския център за извънкласни дейности в с. Байкал;
гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ 39, тел./факс 064/680-704
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Осигуряване на средства от общинския бюджет за подпомагане на
хемодиализно болни, за кръводаряване, за подпомагане разходите за
погребения на всички жители от общината и др.;

Продължаване на въведената практика за финансово подпомагане
на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми, живеещи на
територията на община Долна Митрополия;

Провеждане на политика за интегриране на уязвимите и
малцинствени групи - Актуализиране на програмата за работа с тези групи;

Осигуряване на здравен медиатор за работа с представителите на
ромския етнос; подпомагане дейността на Кабинета за семейно планиране като
съвместна дейност на Българската асоциация по семейно планиране и
сексуално здраве - Плевен и община Долна Митрополия и др.

4.

Динамичен културен живот, достъпен за различни поколения

През последните години все повече нараства ролята на културата като
инструмент за обновление и развитие на община Долна Митрополия. Усилията
в предстоящите години ще бъдат насочени към подобряване състоянието на
културната инфраструктура на територията на общината посредством
развитието, обновяването и обогатяването на културния живот и създаване и
промотиране на комплексен и иновативен културен продукт, като за целта ще
извършим следното:

Продължаване на политиката за финансово обезпечаване дейността
на читалищата със средства от общинския бюджет;

Актуализиране на общинската стратегия за развитието на културата
на територията на общината;

Прилагане на комплексен подход за създаване на разнообразен
културен продукт, като се разчита и на по-широки регионални, национални и
международни измерения;

Подобряване материално техническата база на културните
институции чрез осигуряване на финансиране както по Програмата за развитие
на селските райони 2014-2020, така и по други европейски и национални
програми;

Съдействие и подкрепа на читалищните настоятелства за
привличане на средства по структурните фондове, от Националния фонд
„Култура” и други източници на алтернативно финансиране в сферата на
културата;

Продължаване на доброто сътрудничество на общината с
Плевенски обществен фонд „Читалища“ с цел разработване и реализиране на
проекти в областта на културата;
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Пълна подкрепа за обновяването и обогатяване на културния живот
– подпомагане развитието на любителското художествено творчество и на
културната дейност, осъществявана от самодейните състави в читалищата и
Клубовете на пенсионера;

Прилагане на интегриран подход при планирането и
организирането на културния календар - Организиране и провеждане на
културни мероприятия в общината - ежегоден общински преглед на
художествата самодейност, периодични издания на Общинска декада на
културата и изкуството в гр.Тръстеник като продължение на успешно
приключилия едноименен проект по ОП „Регионално развитие 2007 – 2013”;

Задълбочаване на усилията за съхраняване на културноисторическото наследство и обвързването му с възможностите за културен
туризъм.

Продължаване на действията, свързани с основен ремонт и
реконструкция на църковните храмове на територията на общината – чрез
осигуряване на финансиране както по Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020, така и по други европейски и национални програми;

5.

Развитие на местната туристическа идентичност

Развитието на туризма в община Долна Митрополия е тясно свързано със
стратегическото местоположение на село Байкал на брега на р. Дунав и
непосредствената близост на античния град „Улпия Ескус”, както и с наличието
на територията на общината на други археологически обекти. В тази връзка ще
продължим усилията си за прилагане на цялостна маркетингова политика за
популяризиране на община Долна Митрополия като туристическа дестинация,
като за целта ще заложим на следното:

Създаване на база данни за региона с подробна информация за
недвижимите културни ценности, ресурсите, атракциите и възможностите за
културен и алтернативен туризъм в общината; Разработване и прилагане на
общинска концепция за развитие на туризма и провеждане на последователна
общинска политика за популяризиране на историческите и културни обекти в
общината;

Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм
в околностите на Долна Митрополия чрез разработване и разпространение на
рекламни материали;

Осигуряване на финансиране по национални и европейски
програми за реставриране, опазване и адаптиране на недвижимите културни
ценности на територията на общината и подобряване на достъпността до
туристическите атракции;

Привличане на наши и чужди инвеститори за изграждане на
туристическата инфраструктура;
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Продължаване на археологическите разкопки на римската пътна
станция и кастел „Ад Путеа“ край село Рибен и търсене на възможност за
изграждане на Информационно посетителски център в близост до обекта - със
средства както от общинския бюджет, така и чрез осигуряване на финансов
ресурс по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg V-A България Румъния или други национални и европейски програми;

Насърчаване развитието на туристическия сектор в общината чрез
създаване на необходимите условия за изграждане, използване и повишаване
качеството на интегриран туристически продукт на база природните ресурси на
общината – Еко туризъм, културен туризъм, речен туризъм, ловен туризъм и
пр.) и създаване на доходи от осъществяване на туристическите дейности;

Утвърждаване на трансграничното сътрудничество чрез изпълнение
на съвместни проекти по Програмата за трансгранично сътрудничество Interreg
V-A Румъния-България 2014-2020 г. с цел повишаване на трансграничната
икономическа активност и създаване на условия за създаване на заетост и за
нови инвестиции, подобно на другите гранични зони в обединена Европа- по
тази програма вече сме разработили и внесли за одобрение проектни
предложения за реконструкция на общинската пътна мрежа, за укрепване на
свлачища в с.Божурица и с.Ореховица и за разработване на археологическия
обект „Ад Путеа“ край село Рибен.

6.

Създаване на добри условия за спортни занимания

Основна цел на провежданата от община Долна Митрополия политика
през следващите четири години ще бъде разширяване и модернизиране на
спортните база на територията на общината и привеждане на съществуващите
спортни обекти и съоръжения в съответствие с националните и международни
стандарти.
Конкретните ни усилия в тази област ще бъдат фокусирани върху:

Планиране по приоритетност на основните ремонти и
реконструкции на съществуващата спортна база и изграждането на нови
спортни съоръжения чрез осигуряване на финансови средства както от
общинския бюджет, така и от национални и европейски програми;

Оказване на съдействие на спортните клубове за подготовка и
управление на проекти и ефективно използване на възможността за
кандидатстване по проекти към Министерството на младежта и спорта за
реконструкция на спортната база и подобряване на специфичното оборудване
на съответния спорт;
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Използване на възможностите за допълнително финансиране на
спортните клубове и реконструкция на спортната база (Програма “Младеж”,
Програма "Спорт за деца в свободното време", Структурните фондове и др.),
включително и чрез техническа помощ от Общината (съдействие за подготовка
и управление на проекти);

Реконструкция и модернизация на спортните бази в учебните
заведения и доближаването й до утвърдените стандарти на страните от ЕС;
Поетапно обособяване на спортни площадки на територията на учебните
заведения;

Усъвършенстване на въведения механизъм за финансово
подпомагане дейността на спортните клубове, регистрирани като юридически
лица с нестопанска цел.
7.
Осигуряването на безопасна и здравословна среда на живот –
по-добра сигурност на гражданите на общината:

Продължаване на въведената политика на активен диалог и
сътрудничество с органите на реда и съдебната система;

Усъвършенстване и разширение на изградената система за видео
наблюдение в населените места от общината с цел превенция и намаляване на
престъпленията;

Доизграждане на система за видео наблюдение на сградите на
учебни заведения, детски градини и прилежащите им площи - с цел опазване
живота и здравето на децата, както и имуществото от престъпни посегателства
и вандалски действия;

Актуализиране и усъвършенстване на системата за информация и
управление на риска по време на наводнение в община;

Реализация на превантивни действия в населените места за
предпазване от рискове при природни явления и бедствия – осигуряване на
финансиране от структурните фондове за укрепване на съществуващите
свлачища в с.Божурица и с.Ореховица; Текущо почистване на дерета и канали в
границите на населените места и ремонт на съществуващите към тях защитни
съоръжения с цел предпазване от наводнения.
ПРИОРИТЕТ 3: Стабилно управление в полза на местната общност
Прилагането на принципите за добро, открито и експертно управление ще
бъде водещо в работата на ръководената от мен администрацията. През
настоящия мандат ще насочим усилията си към:
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1.
Провеждане на разумната политика за стабилност на
общинските финанси
За запазване на постигнатата финансова стабилност на общината и през
следващите четири години ще продължим въведената политика за ефективно
управление на общинските финанси, изразяващо се в следните конкретни
мерки:

Провеждане на разумна приходна политика, съобразена с
възможностите и потребностите на населението, при спазване на принципа на
солидарност;

Ефективно и икономично разпределение на разходите и
финансовите ресурси, при спазване на строга бюджетна дисциплина, ефикасно
и законосъобразно разходване по приоритети на бюджетните средства за
инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване, социални
дейности, култура;

Повишаване на събираемостта на приходите от местни данъци и
такси и установяване им в реални размери, чрез извършване на насрещни
проверки на фирми и граждани;

Формиране на съществена част от общинския бюджет, чрез
привличане на средства от Европейските фондове с професионално подготвени
проекти;

Ползване на дългови финансови инструменти за осъществяване на
приоритетните инфраструктурни проекти на общината, които съчетани със
средства по Оперативните програми ще допринесат за възстановяване и
поддръжка на местната инфраструктура (пътна мрежа, ВиК, достъп до ИКТ и
др.);

2.

Ефективно управление на общинската собственост

 Правилно и ефикасно управление на частната общинска собственост с
цел повишаването на собствените приходи в общинския бюджет;
 Актуализиране и поддържане на публични онлайн регистри на:
 общинската собственост /частна и публична/, обвързан с картния
материал на ГИС портала на Община Долна Митрополия;
 на незастроените терени в строителни и извън строителни граници, с
техните характеристики, предназначение и статут.
 на разпоредителните сделки с общинско имущество.
 Подобряване на контрола върху изпълнението на договорените условия
в реализираните сделки по Закона за общинската собственост;
 Подобряване на контрола върху ползването на земеделските земи от
общинския поземлен фонд и санкциониране на неправомерните ползватели;
Възстановяване на унищожените общински мери;
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 Актуализация на местната нормативна уредба за управление и
разпореждане с общинската собственост и общинския поземлен фонд;
 Въвеждане на механизми за стимулиране на животновъдството,
зеленчукопроизводството и създаването на трайни насаждения в общината;
 Поддържане на публичен онлайн регистър на земите – общинска
собственост /общински поземлен фонд/, за провокиране на интерес от страна на
земеделски производители и инвеститори.
3.
Усъвършенстване работата на общинската администрация и
подобряване на административния капацитет
Непрекъснатото подобряване на работата на общинска администрация за
реализиране на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и
бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост ще
продължи да бъде сред основните приоритети на Община Долна Митрополия.
За целта ще работим за:
 Укрепване на административната структура на общината, с цел
подобряване организацията и качеството на дейностите;
 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;
 Внедряване на набор от интелигентни IT системи: за управление на
човешки ресурси /гъвкава система, която автоматизира управлението на всички
дейности по планиране, наемане, организация, оценяване, развитие, заплащане
и комуникации на човешките ресурси/; за управление на проекти /възможности
за цялостно планиране, контрол и отчитане на проекти и портфолио от
проекти/; за управление на договори /ефективно обвързване на изпълнението на
проектите със сключените договори за целите на мониторинга и управлението/;
за управление на целия жизнен цикъл на обществени поръчки и др.;
 Модернизиране на съществуващите архивни помещения и създаване на
цялостен електронен архив на документите на Община Долна Митрополия;
Внедряване на софтуери за управление на процесите, свързани с архивните
единици, осигуряващи възможност за връзка между електронен документ и
физически оригинал, както и достъп до цифровизираните документи;
 Повишаване ефективността на общинската администрация чрез
усъвършенстване управлението на човешките ресурси и подобряване на
административния капацитет;
 Изработване на план-програма за обучение и развитие на умения в
общинската администрация за повишаване мотивацията за работа и
подобряване на социалния климат в общината;
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 Привличане на качествени специалисти и млади хора в общинската
администрация, включително и чрез използване на всички възможни
механизми за осигуряване на допълнително заплащане;
 Пълноценно използване на капацитета на съществуващите служители и
подобряване на управлението на човешките ресурси чрез повишаване на
квалификацията на служителите;
 Подобряване качеството на човешките ресурси в общинската
администрация чрез тематични обучения; Използване на възможностите на
Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 г. за подобряване
капацитета на администрацията.

4.
услуги

Повишаване качеството на предлаганите административни

За да посреща реалните потребности на гражданите и на бизнеса по всяко
време и на всяко място Община Долна Митрополия ще продължи да повишава
качеството на административните услуги със средствата на съвременни
информационно-комуникационни технологии, като за целта ще реализираме
следното:
 Модернизиране на административното обслужване чрез поетапно
внедряване и предлагане на електронни услуги;
 Изграждане на връзка между административната деловодна система на
Община Долна Митрополия и порталите на областна администрация и други
държавни структури с цел обмен на данни за предоставяните електронни
административни услуги;
 Инсталиране на WEB модул на деловодната система в кметствата и
осигуряване на отдалечен достъп до административните услуги, предоставяни
от Община Долна Митрополия;
 Въвеждането на система за обслужване „Единен номер за
административни услуги”, представляващ единен централен пункт за свързване
между гражданите и общинската администрация, който би обхванал единен
общ телефонен номер, единен електронен пощенски адрес и страница в
глобалната мрежа (www), посредством които всеки гражданин или бизнес
субект би могъл по прост начин да се свърже с Община Долна Митрополия по
всички въпроси - от съобщението за изсипани отпадъци в парка или повреда
във водоснабдяването до получаването на разрешение за строеж;
 Разработване на модул за онлайн справки за данъчни и неданъчни
задължения на гражданите и въвеждането на система за онлайн плащане на
данъци и такси;
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 Провеждане на кампания за популяризиране на предоставяните
административни услуги и повишаване информираността на потребителите;
 Повишаване компетентността на служителите от ЦИУГ, чрез
самообучение и обучението им от страна на служителите от специализирана
администрация с оглед по-детайлно запознаване със спецификата на
извършваните услуги, преписките и създавана документация;
 Усъвършенстване на системата за регистрация и контрол на
документооборота; разработване на маршрути за движение на документите,
свързани с представянето на услугите; Създаване на електронен архив на
входящите и изходящи документи;
 Разработване и прилагане на интегрирани услуги, на базата на
основния принцип на Закона за електронното управление за еднократно
предоставяне и многократно използване на данни и единна среда за обмен на
документи.
 Разширяване и усъвършенстване на Системата за управление на
качеството на услугите и на Системата за постоянен вътрешен контрол и одит;
 Усъвършенстване на внедрената Географска информационна система
(GIS), с цел подобряване на качеството на административното обслужване в
експертните области: кадастър, устройство на територията и общинска
собственост.
5.
Политика на откритост и прозрачност в работата на
администрацията
И през следващите четири години ще продължим въведената политика на
активен диалог с гражданите на общината като за целта ще работим за:
 Поддържане на високо ниво на прозрачност в действията на
общинската администрация чрез информиране за решенията и действията на
общинската администрация в “реално време”- основно чрез Интернет
страницата на Общината, провеждане на ежегодни събрания в населените
места, пресконференции и прессъобщения в регионалните медии, поддържане
на „горещ” телефон за връзка на гражданите с общината и др.
 Усъвършенстване на системата за подаване на сигнали и жалби, в това
число и оплаквания от работата на служители на общината, както и въвеждане
на ефикасен механизъм за проверка на статуса на подадени оплаквания,
заявления и/или въпроси към общинската администрация;
 Използване на различни форми (анкети, събрания и др.) за допитване
сред гражданите по важни общински теми;
 Провеждане на периодични срещи и общоселски събрания на
управленския екип с гражданите по наболели проблеми в населените места от
общината;
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 Решаване на важни за общността въпроси чрез публични обсъждания,
общи събрания, референдуми. Организиране на публични обсъждания на
бюджета и други важни за развитието на местната общност дейности, с
активното участие на НПО и общински младежки структури;
 Ефективно взаимодействие с държавните структури по решаването на
значими и актуални за развитието на общината проблеми.

Настоящата Програма за управление на Община Долна Митрополия за
мандат 2015 г. - 2019 г. по своята същност представлява един динамичен
документ, чието реализиране в съответствие с изискванията на Закона ще бъде
отчитано всяка година. С оглед на това тя следва да се разглежда като един
отворен документ, като средство за диалог с централните и регионални власти и
потенциалните инвеститори, както при решаването на текущи и оперативни
задачи на местната изпълнителна власт, така и за осъществяване на настоящи и
бъдещи инвестиционни намерения.
Успешното изпълнение на заложените приоритети и цели ще бъде
подкрепено с разработването на успешни проекти, търсещи финансиране по
структурните фондове на ЕС, инструментите за трансгранично и
транснационално сътрудничество и по донорски програми на правителства и
международни организации.
Приета от Общински съвет – Долна Митрополия тя ще остане постоянна и
непроменлива в стратегическата си насоченост, но отворена и гъвкава по
отношение на проектите, които ще търпят актуализация при промяна в
състоянието на социално – икономическите процеси на средата.

С уважение:
Поля Цоновска
Кмет на Община Долна Митрополия
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