ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА СРОКА
НА МАНДАТ 2015 – 2019 г.
съгласно изискванията на чл. 44 ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

НА Г-Н ДИМИТЪР ДИМИТРОВ, ИЗБРАН ЗА КМЕТ НА
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ
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ПЕРСПЕКТИВИ ЗА
СЛЕДВАЩИТЕ ЧЕТИРИ
ГОДИНИ ПРЕД ОБЩИНА
ЕТРОПОЛЕ
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Настоящата Програма за управление на Кмета на Община Етрополе e
разработена в съответствие с изискванията на чл. 44 ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2015 – 2019 година.
Тя е средносрочен планов документ и съдържа основите цели, приоритети, дейности,
сроковете за изпълнение и очакваните резултати за период от 4 /четири/ години.

В тази Програма е включена предизборната платформа на г-н Димитър
Димитров, която бе представена пред избирателите, и в която са включени поети
ангажименти към жителите на общината.
Предвижда се управлението на Община Етрополе да бъде отворено към
националната политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни
основи за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните
програми на ЕС. В тази връзка и в изпълнение на законодателството, регламентиращо
местната власт, Програмата е насочена към провеждането на последователна и
настойчива политика за привличане на допълнителни финансови ресурси от
Европейските фондове, което
ще позволи подобряването
на местната
инфраструктура,
осигуряването на
по-добра, по-съвременна и
качествена
образователна, здравна и социална среда.
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Програмата е съобразена с функциите и правомощията на Кмета на Общината,
съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро
управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от ЕС и в
съответствие с Общинския план за развитие на Община Етрополе 2014-2020 г. Тази
Програма е в съответствие с правото и реалната възможност на гражданите на
общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от чл. 17 на ЗМСМА.
Тя е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.

Програмата за управление поставя основни задачи пред
администрацията:
1. Планиране и разходване на публичните средства по приоритети: инфраструктура и
благоустрояване, образование, екология, култура, здравеопазване, спорт, туризъм и
социални дейности;
2. Активно усвояване на европейските средства за реализацията на проекти при
упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение и гарантиране на
устойчивост и постигане на европейски стандарти;
3. Ефективно управление на общинска собственост;
4. Реализиране на успешни и прозрачни форми на партньорство с бизнеса и създаване
на условия за нови частни инвестиции;
5. Активно партньорство с държавата и успешните общини в страната.

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Обединяване на наличните и привличане на нови ресурси за превръщане на
Община Етрополе 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:

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;

Подобряване на инфраструктурата – чиста природа, устойчиво развитие на
населените места;

Превръщане на Етрополе в динамичен, сигурен, търговски и духовен център;
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Диалог с гражданите, разширяване на възможностите за участието им в процеса
на вземане на решения;

Усъвършенстване на системата за комплексни административните услуги на
гражданите и бизнеса;

Развитие на добър административен капацитет.

Основни принципи:







Спазване на закона, зачитане на морала;
Ефективни действия и резултати;
Активен диалог с гражданите и бизнеса за развитието на общината ;
Отговорно отношение към проблемите на населените места и на гражданите;
Прозрачност, отговорност и контрол при управлението на общинската собственост;
Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при разходването на
общински бюджет.

ПРИОРИТЕТИ

I. ПОДОБРЯВАНЕ ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ НА НАСЕЛЕНИЕТО.
ІІ. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА МОДЕРНА, НАДЕЖДНА И
АДЕКВАТНА
НА
ПОТРЕБНОСТИТЕ
ОБЩИНСКА
ИНФРАСТРУКТУРА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.
ІІІ. СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ПРОСПЕРИРАЩА
ИКОНОМИКА.

МЕСТНА

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.
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Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на
административното обслужване.

Мярка I.3. Развитие на гражданското общество; опазване на обществения
ред.

Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система.
Мярка I.5. Подобряване на здравното обслужване.
Мярка I.6. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични
социални групи.

Мярка I.7. Развитие на културата и спорта.
Мярка I.8. Инвестиране в младите хора и стимулиране на активното им
участие в социално-икономическия живот на общината. Организиране на
инициативи за осмисляне на свободното време.

№

Дейности по изпълнение
на приоритет I

Срок на
изпълнение

Очаквани
резултати

Мярка I.1. Реализиране на програми за повишаване на заетостта и
адаптиране към новите изисквания на пазара на труда.
I.1.1.

Участие в национални програми 2015 – 2019 г.
за заетост.

I.1.2.

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

2015-2019 г.

Намаляване на
трайната безработица,
намаляване на броя на
лицата, получаващи
социални помощи,
подпомагане на
младите хора за
тяхната трудова
реализация,
подпомагане на
инвалидите,
пенсионерите и др.
Осигуряване на
заетост, намаляване на
трайната безработица и
осигуряване на доходи
за гражданите.
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Мярка I.2. Повишаване на административния капацитет и подобряване на
административното обслужване.
I.2.1.

Участие на служителите от
общинска администрация в
програми за обучение и
семинари.

2015-2019г.

Повишена
квалификация на
служителите. Споделен
опит.

I.2.2.

Въвеждане на комплексно
административно обслужване.

2015-2019г.

Подобрено
административно
обслужване –
административните
услуги ще се
осигуряват служебно в
рамките на основната
услуга, която е заявена.

I.2.3.

Публично обсъждане на
проектите за изменение в
действащите Наредби на
територията на Община
Етрополе.

2015 – 2019 г.

Направените
изменения в наредбите
ще допринесат за по –
качествено
обслужване.

Мярка I.3. Развитие на гражданското общество; опазване на обществения
ред.
I.3.1.

Провеждане на публични
обсъждания по приоритетни
въпроси, касаещи интересите и
безопасността на населението.

2015 – 2019 г.

Участие на гражданите
в местното
самоуправление.

I.3.2.

2015 – 2019 г.
Делово сътрудничество и
диалог с институциите при
бедствия, аварии и кризи Община, РУ на МВР , РСПБЗН,
Общинска ветеринарна служба,
РЗИ и др.

Предотвратяване и
недопускане на кризи.

I.3.3.

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

2015 – 2019 г.

Намаляване и
ограничаване на
престъпленията от и
срещу учащите, и др.
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Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система.
I.4.1.

Поддържане на адекватна
училищна мрежа и мрежа на
детските градини в Община
Етрополе.

2015 - 2019

Стимулиране на
учениците и
семействата им да
живеят на територията
на общината.

I.4.2.

Подобряване на енергийната
ефективност на Професионална
гимназия, гр. Етрополе и
общежитието към нея.

2015 - 2019

Подобряване
техническата
характеристика на
сградния фонд на
училището.

I.4.3.

Подобряване на енергийната
ефективност на ОУ „Христо
Ботев“, Етрополе – основна
сграда, малка сграда и сграда
до Часовниковата кула.

2015 - 2019

Подобряване
техническата
характеристика на
сградния фонд на
училището.

I.4.4.

Подобряване на енергийната
ефективност на ЦДЯ
„Патиланци“ – основна сграда и
кухненски блок.

2015-2019 г.

Подобряване
техническата
характеристика на
сградния фонд на
детската ясла.

I.4.5.

Доставки на оборудване и
2015 – 2019 г.
обзавеждане в детските градини
в община Етрополе /външно
финансиране/.

Подобряване на
материалнотехническата база.

I.4.6.

„Обновяване на детски
площадки в гр. Етрополе“ с 3
подобекта:

Подобряване на
жизнената среда.

2015 –2019 г.

-Детски площадки в ЦДЯ
„Патиланци“;
- Детски площадки в ЦДГ
„Слънчице“;
- Детски площадки в ЦДГ
„Звънче“.
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Мярка I.5. Подобряване на здравното обслужване.
I.5.1.

Подкрепа за осигуряване
ефективното функциониране на
МБАЛ „Проф. д-р „Александър
Герчев“- Етрополе“ ЕООД.

2015 - 2019 г.

Повишаване
качеството на
лечебната,
диагностичната
дейност и добра
осигуреност с
квалифициран
персонал.

I.5.2.

Развиване на дейности свързани 2015- 2019 г.
с профилактики и промоция на
здраве.

Намаляване
заболеваемостта на
населението.

I.5.3.

Подобряване здравните услуги
в детски ясли, детската млечна
кухня, целодневните детски
градини и училища.

2015-2019 г.

Недопускане
присъствието на болни
деца в детските
заведения и
осигуряване на добра и
качествена храна.

I.5.4.

Подкрепа от Община Етрополе
при реализиране на различни
здравни програми и проекти.

2015 - 2019 г.

Подаряване на
здравословните
условия на
населението.

Мярка I.6. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични
социални групи.
I.6.1.

Поддържане дейността на
„Обществената трапезария“ и
разширяване на обхвата й.

2015 - 2019 г.

Подобряване
качеството на живот на
лица и семейства в
Община Етрополе, чрез
задоволяване на
потребностите им от
храна.

/външно финансиране/

I.6.2.

Разширяване обхвата на
Домашен социален патронаж и
създаване на център за
почасови услуги към него.

2015 - 2019 г.

Получаване на
адекватни,
разнообразни услуги от
по-голям брой
граждани.

I.6.3.

Кандидатстване по Оперативна
програма „Развитие на

2015 - 2019 г.

Предоставяне на
достойни услуги,
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човешките ресурси“ за
предоставяне на услугите
„Социален асистент“,
„Домашен помощник“ и „Личен
асистент“.

свързани с
подобряване и
подпомагане живота и
ежедневието на хора от
специфични социални
групи.

I.6.4.

Поддържане дейността и
подобряване качеството на
работа в „Център за социална
рехабилитация и интеграция“.

2015 - 2019 г.

Подобряване
качеството на живот на
потребителите.

I.6.5.

Подпомагане на дейността и
подобряване качеството на
работа в „Център за обществена
подкрепа“.

2015 - 2019 г.

Постигане на добри
резултати при работа с
потребителите на
услугата.

I.6.6.

Поддържане дейността и
подобряване качеството на
грижи в „Дом за стари хора“.

2015 - 2019 г.

Осигуряване и
поддържане на достоен
живот, близък до
семейната среда.

I.6.7.

Подпомагане дейността на
„Здравния медиатор“.

2015 - 2019 г.

Осигуряване достъп до
здравни услуги на лица
от малцинствени
групи.

I.6.8.

Подпомагане на лица с
увреждания при провеждане на
спортни състезания, фестивали
и различни културни и
обучителни мероприятия.

2015- 2019 г.

Преодоляване на
психологични бариери
пред хората с
увреждания.

I.6.9.

Участие в програми,
осигуряващи работни места за
лица с увреждания.

2015-2019 г.

Интеграция на
безработицата при
лицата с увреждания.

2015 – 2019 г.

Подобрени
характеристики на
сградния фонд.

2016-2019 г.

Подобрено качество на
живот на социално
уязвими групи.

I.6.10. Подобряване на материалнотехническата база на
социалните заведения, клубове
на пенсионера и хора с
увреждания в общината.

I.6.11. Подкрепа за реализиране на
дейностите, заложени в
Общинската стратегия за
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развитие на социалните услуги
в Община Етрополе 2016-2020г.

Мярка I.7. Развитие на културата и спорта.
I.7.1.

Запазване, насърчаване и
развитие на разнообразието от
различни форми на културни
дейности, практики и услуги
/туристически походи, спортни

2015-2019 г.

Създаване на условия
за културна и
обществена дейност.

2015-2019 г.

Развиване на
целенасочена и
последователна
културно-просветна
дейност и съхраняване
на уникалните местни
традиции и обичай,
характерни за Община
Етрополе.

дни, състезания, турнири,
организиране на обучения,
конференции, кръгли маси по
актуални въпроси и проблеми, и
др./.

I.7.2.

Насърчаване съхраняването и
развитието на нематериалното
културно наследство чрез:
1.Запазване разнообразието от
възстановки на традиционни
народни празници, обреди и
обичаи в културния календар на
Община Етрополе /Богоявление, Пеене на
пръстени, Етрополска
литературно-музикална зима,
Свети Атанас, Празник на
етрополските зетьове,
Петровден – Празник на гр.
Етрополе, Младежки фестивал,
Коледа и Нова година и др./.
2.Запазване традиционните
чествания от националния
календар, свързани с
годишнини и национални
официални празници:
Гибелта на Васил Левски,
Освобождението на България от
османско владичество,
Гергьовден, Ден на славянската
писменост, на българската
просвета и култура, Ден на
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детето, Ден на Съединението на
България, Ден на
Независимостта на България,
Освобождението на Етрополе
от османско владичество, Ден
на народните будители.
3.Представяне творби на
бележити автори – срещи –
дискусии с известни и
утвърдени творци.
4.Представяне живота и делото
на бележити автори, писатели,
литературни критици, с
наредени витрини в
библиотеката в НЧ „Т. Пеев1871“.
5.Подпомагане и
популяризиране творческите
изяви на професионалните и на
любителските състави за
фолклор.
6.Стимулиране на творческите
изяви и участието в културните
процеси на етносите.
7.Поддържане на контактите с
побратимените градове с цел
засилване на икономическите,
социални и културни връзки.
8.Подпомагане дейността на
читалищата на територията на
общината и поддържане на
тяхната база.

Мярка I.8. Инвестиране в младите хора и стимулиране на активното им
участие в социално-икономическия живот на общината. Организиране на
инициативи за осмисляне на свободното време.
I.8.1.

Проучване на възможностите за
въвеждане на стипендии за
обучение на специалисти, от

2015 – 2019 г.

Привличане на
специалисти за
здравеопазването и
12

които се нуждае общината.

други проблемни
дейности.

I.8.2.

Насърчаване и подпомагане на
2015 – 2019 г.
сътрудничеството между
здравните специалисти,
младежки и спортни
организации за утвърждаване на
здравословен начин на живот.

Възпитание на
младежта към
здравословен начин на
живот.

I.8.3.

Предлагане на услуги за
2015 – 2019 г.
разширяване на знанията, опита
и уменията на млади хора за
приобщаване към ценностите на
гражданското общество,
културата, изкуството,
безопасността на движение по
пътищата и за предотвратяване
на противообществените
прояви.

Повишени
възможности за
осмисляне свободното
време на младите хора

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.
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Мярка II.3. Доизграждане и модернизация на енергийна инфраструктура,
търсене и разработване на алтернативни енергийни източници.

Мярка II.4. Регулиране и усъвършенстване на процесите на
териториалното устройство.

Мярка II.5. Съхраняване и опазване на природните дадености и околната
среда.

Мярка II.6. Усъвършенстване управлението на отпадъците.

№

Дейности по изпълнение на
приоритет II

Срок на
изпълнение

Очаквани
резултати

Мярка II.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане на
нова техническа инфраструктура.
II.1.1.

„Осъществяване на пътна връзка
от бул. „М. Искър“ до бул.
„Руски“.

2015 – 2019 г.

Реконструирани
пътища.

II.1.2.

Ремонт на мостови съоръжения по 2015 – 2019 г.
второкласна и третокласна РПМ.

Ремонтирани
мостови
съоръжения.

II.1.3.

Изработване на инвестиционен
проект за Рехабилитация на
общински улици и
кандидатстване за външно
финансиране.

2015-2019 г.

Изготвяне на
проект и внасяне за
кандидатстване за
финансиране по
мярка 7.2. от ПРСР.

II.1.4.

Ремонти на общински местни
пътища и пътни съоръжения.

2015 – 2019 г.

Ремонтирани
общински местни
пътища и пътни
съоръжения.

II.1.5.

Ремонти на улична мрежа.

2015 – 2019 г.

Ремонтирана
улична мрежа.

II.1.6.

Благоустрояване на център на

2015-2019 г.

Благоустроен
център и крайните
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град Етрополе и покрайнините.

квартали.

Мярка II.2. Осигуряване на достатъчно и качествено водоснабдяване;
реконструкция и изграждане на канализационни мрежи.
II.2.1.

Пред инвестиционно проучване за 2015-2019 г.
изграждане на ПСПВ – Етрополе
и изработване на проект за
комплексна инвестиционна
инициатива.

Изработване на
проект за
изграждане на
ПСПВ – гр.
Етрополе и внасяне
за финансиране в
МРРБ.

II.2.2.

Изготвяне на инвестиционен
2015-2019 г.
проект „Реконструкция и
рехабилитация на част от
второстепенните клонове на В и К
мрежа - Етрополе”.

Изработване на
работен проект за
реконструкция и
рехабилитация на
неподменените
водопроводни
клонове в гр.
Етрополе и внасяне
в ПРСР за
финансиране.

II.2.3.

Изготвяне на инвестиционен
проект „Реконструкция и
рехабилитация на гл.
водопроводни клонове на с.
Брусен, общ.Етрополе.

2015 – 2019 г.

Изработване на
работен проект за
реконструкция и
рехабилитация на
неподменените
водопроводни
клонове в с. Брусен
и внасяне в ПРСР за
финансиране.

II.2.4.

„Реконструкция на вътрешни
водопроводни клонове на
територията на гр. Етрополе“,
включващ следните участъци:

2015 – 2019 г.

Национално
финансиране от
Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на
околната среда.

- Част от водопроводен клон 14
висока зона по бул. „Дандевил“ с
дължина 75 м.
- Част от водопроводен клон 17
висока зона по бул. „Дандевил“ с
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дължина 79 м.
- Част от водопроводен клон 20
висока зона по бул. „Дандевил“ с
дължина 73 м.
- Част от водопроводен клон 21
висока зона по бул. „Дандевил“ с
дължина 72 м.
- Част от водопроводен клон 24
висока зона по ул. „Каменица“ с
дължина 135 м.
- Част от водопроводен клон 28
висока зона по ул. „М. Проданов“
с дължина 56 м.
- Част от водопроводен клон
висока зона по бул.
„Кърчишница“ с дължина 468 м.
- Част от водопроводен клон 129
средна зона по ул. „Ив.
Канджаков“ с дължина 222 м.
- Част от водопроводен клон 130
средна зона по ул. „С. Румянцев“
с дължина 129 м.
- Част от водопроводен клон 131
средна зона по ул. „Ленин“ с
дължина 122 м.
- Част от водопроводен клон
средна зона по бул.
„Кърчишница“ с дължина 384 м.“

II.2.5.

„Реконструкция на участъци от
главни канализационни клонове
на територията на гр. Етрополе“,
включващ следните участъци:
- Участък смесена канализация,

2015 – 2019 г.

Национално
финансиране от
Предприятие за
управление на
дейностите по
опазване на
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част от гл. клон I по бул.
„Дандевил“ и ул. „Каменица“;

околната среда.

- Участък смесена канализация,
част от гл. клон I по ул. „Ленин“;
- Участък смесена канализация,
част от гл. клон II по ул. „С.
Румянцев“ и ул. „Ив. Канджаков“;
- Участък смесена канализация,
част от гл. клон V по бул.
„Кърчишница“;
- Участък смесена канализация,
част от гл. клон II по бул.
„Партизански“.

Мярка II.3. Доизграждане и модернизация на енергийна инфраструктура,
търсене и разработване на алтернативни енергийни източници.
II.3.1.

Създаване на благоприятна среда
за доизграждане и модернизация
на енергийната инфраструктура.

2015-2019 г.

Доизградена
енергийна
инфраструктура.

II.3.2.

Административна сграда на
община Етрополе;

2015-2019 г.

Подобряване на
енергийната
ефективност.

II.3.3.

Административна сграда на два
етажа на бул. „Г. Димитров“, гр.
Етрополе.“ Саниране и смяна на
дограмата.

2015-2019 г.

Подобряване на
енергийната
ефективност.

Мярка

Регулиране
териториалното устройство.
II.4.1.

II.4.

и

усъвършенстване

Изработване на общ устройствен
план /ОУП/ на Община Етрополе

2015-2019 г.

на

процесите

на

Изработен ОУП на
територията на
Община Етрополе

Мярка II.5. Съхраняване и опазване на природните дадености и околната
среда.
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II.5.1.

Подобряване и поддръжка на
2015-2019 г.
състоянието на зелените площи и
останалите обществени територии
в населените места в по-добър
вид.

Чисти и
поддържани
обществени
територии.
Осигурена
привлекателна и
здравословна
околна градска
среда.

II.5.2.

Провеждане на разяснителни
кампании сред населението за
повишаване и обогатяване на
екологичната култура.

2015-2019 г.

Висока екологична
култура.

2015-2019 г.

Подобряване на
жизнената среда.

Ежегодно провеждане на екокампании и инициативи с активно
участие на гражданите – Деня на
Земята, Еко седмица за пролетно
почистване, Глобална седмица без
пътно транспортни произшествия
и други.

II.5.3.

„Корекция на коритото на р.
Ябланица в 3 участъка“.

Мярка II.6. Усъвършенстване управлението на отпадъците.
II.6.1.

Привеждане в съответствие с
нормативните изисквания на ЗУО
на депо за БО- Етрополе
/рекултивация/, след одобрено
външно финансиране. Закриване
и рекултивация на
съществуващото депо в
/местността „Правешки връх“ / с
финансиране от ПУДООС

II.6.2.

Въвеждане на система за разделно 2015 – 2019 г.
събиране на отпадъците в град
Етрополе.
Създаване на площадка за
доброволно предаване на
отпадъци и система за разделно

2015-2019 г.

Изпълнени
изисквания на ЗУО

1.Намаляване на
общото количество
отпадъци,
депонирани на
Регионално депо Ботевград.
2.Реализиране на
18

събиране на био-разградими
отпадъци.

II.6.3.

Изграждане на площадка за
събиране, оползотворяването и
обезвреждането на строителни
отпадъци от ремонтни дейности,
образувани от домакинствата на
територията на Общината.

икономия от
пониженото общо
количество отпадък
и включване на
разделно събрания
отпадък в
рециклиране и др.
2015 – 2019 г.

Предотвратяване
образуването на не
регламентирани
сметища.

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. Адекватно управление на финансовите ресурси на общината.
Мярка III.5. Ефективно управление на собствеността на община Етрополе.
Мярка

Максимално използване
предоставят европейските фондове.

III.6.

на

възможностите,

които

Мярка III.7. Развитие на туристическия потенциал на общината.
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Мярка III.8. Ефективно трансгранично сътрудничество.

№

Дейности по изпълнение
на приоритет III

Срок на
изпълнение

Очаквани
резултати

Мярка III.1. Подобряване на информационното обслужване на местните
селскостопански производители.
III.1.1.

Провеждане на разяснителни
кампании.

2015-2019 г.

Информирани
земеделски
производители и
стопани.

Мярка III.2. Активна политика за промоция потенциала на общината и
привличане на външни инвестиции
III.2.1. Публикуване и поместване в

2015-2019 г.

пресата и на интернет
страницата на общината на
свободните имоти/ сгради,
терени, дворни места, земи,
язовири, помещения/ с
предложение за инвестиционни
намерения.

Информираност на
външни и местни
инвеститори за
потенциала на
общината.

Мярка III.3. Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на
предприемаческите умения. Активно местно партньорство. Разрастване на
местния бизнес в перспективни малки и средни предприятия.
III.3.1. Поддържане на оптимално
функционираща интернет
страница на общината.

2015-2019 г.

III.3.2. Насърчаване на диалога между
представители на бизнеса и
бюрото по труда за намиране на
оптимално решение в търсенето
и предлагането на пазара на
труда.

2015-2019 г.

Лесен и бърз достъп
до обществена
информация за
бизнеса,
прозрачност.
Подобряване на
комуникацията
между ресорните
институции.
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Мярка III.4. Адекватно управление на финансовите ресурси на общината.
III.4.1. Приемане на ясни приоритети и

2015- 2019 г.

Ефективно
управление на
общинския бюджет.

2015- 2019 г.

Максимално
ограничаване на
разходите с
еднократен ефект.

2015 – 2019 г.

Подобряване и
повишаване на
събираемостта им с
цел осигуряване на
стабилност и ръст.

2015- 2019 г.

Осигурени
допълнителни
средства за
осъществяване на
общинските
дейности.

2015- 2019 г.

Прозрачност в
управлението.

2015 – 2019 г.

Добра местна власт.

реално изпълними цели,
свързани със стабилизиране на
общинския бюджет.

III.4.2. Осигуряване на прецизност при
изразходване на финансовите
средства от общинския бюджет с
цел постигане на устойчив
резултат.

III.4.3. Изпълнение на планираните
собствени приходи и търсене на
възможности за увеличаване
постъпленията от тях.

III.4.4. Стимулиране на граждански
инициативи за привличане на
допълнителни средства от
външни източници.

III.4.5. Отговорност за въвеждането на
антикорупционни процедури.

III.4.6. Месечно публично отчитане
какво и как е похарчено от
общинския бюджет.

Мярка III.5. Ефективно управление на собствеността на община Етрополе.
III.5.1. Приемане на Стратегия за

2016 г.

Създадена
макрорамка на
цялостната визия по
управлението на
общинската
собственост.

2015 – 2019 г.

Конкретизиране на
мерките за постигане
на целите за
управление на

управление на общинската
собственост за мандата на кмета.

III.5.2. Приемане на Програма за
управление на имотите
общинска собственост.
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собствеността, както
и осигуряване на
публичен достъп.

Мярка III.6. Максимално използване на възможностите, които предоставят
европейските фондове.
III.6.1. Повишаване квалификацията на

2015 – 2019 г.

Висококвалифициран
административен
капацитет и
увеличен дял на
одобрените за
финансиране
проекти.

2015 – 2019 г.

Изградени ефективни
партньорства.

служителите, пряко заети в
дейността чрез участие в
обучения и семинари.

III.6.2. Привличане на подходящи
партньори за кандидатстване
по програми на ЕС с цел
максимално усвояване на
средства от ЕФ.

Мярка III.7. Развитие на туристическия потенциал на общината.
III.7.1. Обновяване на маркировката и

2015-2019 г.

Създаване на
атрактивни
туристически
съоръжения и
маршрути.

2015-2019 г.

Поддържане на
контакти с
представители на
бизнеса и
туристическия
бранш.

възстановяване на туристически
съоръжения на eкопътеките и
маршрутите в Община
Етрополе.

III.7.2. Поддържане дейността на
Консултативния съвет по
туризъм – провеждане на срещи
с представители на
туристическия бранш за
обсъждане на въпросите и
проблемите свързани с туризма
в Община Етрополе.

III.7.3. Провеждане на туристическия 2015 – 2019 г.
празник “Свети Атанас”.

III.7.4. Организиране на фотоконкурси
и участие в медийни кампании с
цел популяризиране
забележителностите на

2015 – 2019 г.

Привличане на
повече туристи.
Постигане на по –
голяма популярност
на Община Етрополе.
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Етрополския край.

III.7.5. Организиране и участие в

2015 – 2019 г.

туристически борси.

Популяризиране на
традициите,
обичайте и културно
– историческото
наследство на
Община Етрополе.

Мярка III.8. Ефективно трансгранично сътрудничество.
III.8.1. Участие в съвместни

2015-2019 г.

Повишена
възможност за
решаване на
общински и над
общински проблеми.

2015-2019 г.

Реконструкция на
Централен градски
площад „Девети
септември“, гр.
Етрополе – 2-ри етап.

трансгранични международни
прояви и форуми.

III.8.2. „Етрополе и Бела Паланка –
атрактивни места за отдих и
туризъм“ съвместно с Община
Бела Паланка, Сърбия.

Предвидени дейности:
реконструкция на Централен
градски площад „Девети
септември“, гр. Етрополе – 2-ри
етап.

За реализирането на основните цели, залегнали в Програмата за управление е
необходимо всички заедно общинска администрация, кметовете на населените места,
представителите на местното самоуправление в лицето на общинските съветници да
изградим по между си атмосфера на уважение, толерантност и добро взаимодействие,
което ще доведе до ускоряване развитието на Община Етрополе и превръщането и в
модерна и силна Eвропейска Община.

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ
Кмет на Община Етрополе
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