ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА ЕТРОПОЛЕ ЗА СРОКА
НА МАНДАТ 2019 – 2023 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
РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ № 114- МИ ОТ 28.10.2019 ГОДИНА
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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 2019 – 2023 година.
Тя е средносрочен планов документ и съдържа основите цели, приоритети, дейности,
сроковете за изпълнение и очакваните резултати за период от четири години.
Управленската програма е отворен документ, който може да бъде дописван в
процеса на изпълнение.
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
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;

Диалог с гражданите, разширяване на възможностите за участието им в процеса
на вземане на решения;

Усъвършенстване на комплексно-административните услуги на гражданите и
бизнеса;

Развитие на добър административен капацитет.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
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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
общинския 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 МЕСТНА
ИКОНОМИКА.

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; опазване на обществения
ред.
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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.

№

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 2019 – 2023 г.
за заетост.

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.

I.1.2.

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

Осигуряване на
заетост,намаляване на
трайната безработица и
осигуряване на доходи
за гражданите.

2019 – 2023 г.

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

2019 – 2023 г.

Повишена
квалификация на
служителите. Споделен
5

семинари.

I.2.2.

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

опит.
2019 – 2023 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.

2019 – 2023 г.

Участие на гражданите
в местното
самоуправление.

I.3.2.

Делово сътрудничество и
диалог с институциите при
бедствия, аварии и кризи Община, РУ на МВР, РСПБЗН,
Общинска ветеринарна
лечебница,РЗИ и др.

2019 – 2023 г.

Предотвратяване и
недопускане на кризи.

I.3.3.

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

2019 – 2023 г.

Намаляване и
ограничаване на
престъпленията от и
срещу учащите, и др.

I.3.4.

Разширяване на системата за
видеонаблюдение.

2019 – 2023 г.

Подобряване на
сигурността,
обществения ред и
предотвратяване
битовата престъпност.

Мярка I.4. Оптимизиране на образователната система.
I.4.1.

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

2019 – 2023 г.

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

I.4.2.

Подобряване на енергийната
ефективност на Професионална

2019 – 2023 г.

Подобряване
техническата
характеристика на
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гимназия, гр. Етрополе

I.4.3.

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

I.4.4.

Доставки на оборудване и
обзавеждане в детските градини
в община Етрополе.

I.4.5.

„Изграждане на детски
площадки за игра в Детска
градина „Слънчице“, УПИ I за
детски дом, кв. 63 по плана на
гр. Етрополе, Община
Етрополе“.

сградния фонд на
училището.
2019 – 2023 г.

Подобряване
техническата
характеристика на
сградния фонд на
училището.
Подобряване на
материалнотехническата база.

2019 – 2023 г.

Подобряване на
жизнената среда.

Мярка I.5. Подобряване на здравното обслужване.
I.5.1.

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

2019 – 2023 г.

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

I.5.2.

Организиране и съдействие за
дейности, свързани със
здравословни профилактики.

2019 – 2023 г.

Намаляване
заболеваемостта на
населението.

I.5.3.

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

2019 – 2023 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

2019 – 2023 г.

Подаряване на
здравословните
условия на
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здравни програми и проекти.

населението.

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

„Осигуряване на топъл обяд на
територията на община
Етрополе“.

2019 - 2020

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

I.6.2.

„Модел за нова патронажна
грижа за възрастни хора и лица
с увреждания в Община Елин
Пелин и Община Етрополе“.

2019 – 2023 г.

Разширяване на
спектъра от социални
дейности и услуги,
осъществявани в
домашна среда под
формата на дневна
социална и здравна
грижа с фокус –
гъвкави подкрепящи
услуги за повече хора.

I.6.3.

„Интеграция в общността“.

2019 – 2023 г.

Повишаване
качеството на живот,
социалното включване
и намаляване на
бедността, както и
трайната интеграция на
наймаргинализираните
общности,
включително ромите,
чрез реализацията на
комплексни мерки.

I.6.4.

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

2019 – 2023 г.

Подобряване
качеството на живот на
потребителите.

I.6.5.

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

2019 – 2023 г.

Постигане на добри
резултати при работа с
потребителите на
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подкрепа“.

услугата.

I.6.6.

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

2019 – 2023 г.

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

I.6.7.

Подпомагане дейността на
„Здравния медиатор“.

2019 – 2023 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.

2019 – 2023 г.

Преодоляване на
психологични бариери
пред хората с
увреждания.

I.6.9.

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

2019 – 2023 г.

Интеграция на
безработицата при
лицата с увреждания.

2019 – 2023 г.

Подобрени
характеристики на
сградния фонд.

2019 – 2020 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
развитие на социалните услуги
в Община Етрополе 2014-2020
г.

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

Запазване, насърчаване и
развитие на разнообразието от
различни форми на културни и
спортни дейности, практики и
услуги /туристически походи,
спортни дни, състезания,
турнири, организиране на
обучения, конференции, кръгли
маси по актуални въпроси и

2019 – 2023 г.

Създаване на условия
за културна и спортна
дейност.
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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 и др./

2019 – 2023 г.

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

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
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
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наредени витрини в
библиотеката в НЧ „Т. Пеев1871“.
5.Подпомагане и
популяризиране творческите
изяви на самодейните
колективи и школи.
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.

I.7.2.

„Реконструкция на спортна
площадка в кв. 177 по плана на
гр. Етрополе“

2019 – 2023 г.

Подобряване
качеството и средата
на живот посредством
реконструирана
спортна
инфраструктура.

Мярка I.8. Инвестиране в младите хора и стимулиране на активното им
участие в социално-икономическия живот на общината.
I.8.1.

Проучване на възможностите за
въвеждане на стипендии за
обучение на специалисти, от
които се нуждае общината.

2019 – 2023 г.

I.8.2.

Насърчаване и подпомагане на
2019 – 2023 г.
сътрудничеството между
здравните специалисти,
младежки и спортни
организации за утвърждаване на
здравословен начин на живот.

Привличане на
специалисти за
здравеопазването и
други проблемни
дейности.
Възпитание на
младежта към
здравословен начин на
живот.
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I.8.3.

Предлагане на услуги за
2019 – 2023 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.

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.
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№

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.

Ремонт на Републикански Път II37 (Етрополе-Златица-Пирдоп).

2019 – 2023 г.

Повишаване
качеството на
икономическия и
социален живот на
населението от
общината, съкратен
достъп до други
населени места и
повишен комфорт
на пътуването.

II.1.2.

Ремонт на Републикански път III3701 – (Етрополе-Ямна-Черни
Вит).

2019 – 2023 г.

Подобрен достъп до
населените места от
общината.

II.1.3.

Ремонти на общински пътища и
пътни съоръжения.

2019 – 2023 г.

Ремонтирани
общински пътища и
пътни съоръжения.

II.1.4.

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

2019-2023 г.

Реконструирани
пътища.

II.1.5.

„Рехабилитация на улици в гр.
Етрополе“, вкл. следните обекти:

2019 – 2023 г.

-„Рехабилитация на ул. „Стефан
Караджа“
-„Рехабилитация на ул.
„Г. Михайлов“
-„Рехабилитация на ул.
„Московска“
-„Рехабилитация на ул. „Васил
Левски“
-„Рехабилитация на ул. „Максим
Горки“

Разширяване и
трайно подобряване
на състоянието на
пътната
инфраструктура.

-„Рехабилитация на ул. „Любен
13

Каравелов“
-„Рехабилитация на ул. „Марийка
Гаврилова“
-„Рехабилитация на ул. „Ген.
Столетов“
-„Рехабилитация на ул. „Тодор
Пеев“
-„Рехабилитация на ул. „9-ти
септември“

II.1.6.

Рехабилитация на бул.
„Александър Стамболийски, гр.
Етрополе“.

2019 – 2023 г.

Подобряване
качеството и
условията на живот
чрез осигуряване на
достъп до всички
възлови точки чрез
изградена нова
пътна
инфраструктура.

II.1.7.

„Основни ремонти
/рехабилитация/ на общински
улици – ул. „Китка“,

2019 – 2023 г.

Разширяване и
трайно подобряване
на състоянието на
пътната
инфраструктура.

ул. „Поповец“ и ул. „Йорданка
Николова“.

II.1.8.

Реконструкция, модернизация и
изграждане на нова визия на
Малкия пазар /неделен пазар/.

2019 – 2023 г.

Подобряване
визията на
централна градска
част.

II.1.9.

Изграждане на Дом на покойника.

2019-2023 г.

Извършване на
траурни ритуали и
поклонения.

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

„Изготвяне на
прединвестиционно проучване и

2019 – 2023 г.

Подобряване
качеството на
14

II.2.2.

идеен инвестиционен проект за
рехабилитация на Пречиствателна
станция за питейни води – гр.
Етрополе“.

питейната вода в
град Етрополе.

„Основен ремонт и реконструкция 2019 – 2023 г.
на участъци от улични
водопроводни клонове на
територията на гр. Етрополе“, вкл.
следните участъци:

Подобряване
качеството на
питейната вода и
опазване на
околната среда чрез
минимизиране на
загубите от
водоподаването към
населението.

-Уличен водопровод 47 ср.з. по
ул. „Девети септември“
-Уличен водопровод 50 ср.з. по
ул. „Любен Каравелов“
-Уличен водопровод 77 ср.з. по
ул. „Девети септември“
-Уличен водопровод 78 ср.з. по
ул. „Максим Горки“
-Уличен водопровод 86 ср.з. по
ул. „Васил Левски“
-Уличен водопровод 88 ср.з. по
ул. „Московска“
-Уличен водопровод 88а ср.з. по
ул. „Московска“
-Уличен водопровод 89 ср.з. по
ул. „Максим Горки“
-Уличен водопровод 90 ср.з. по
ул. „Григор Михайлов“
-Уличен водопровод 91 ср.з. по
ул. „Григор Михайлов“
-Уличен водопровод 92 ср.з. по
ул. „Московска“
-Уличен водопровод 93 ср.з. по
ул. „Григор Михайлов“
-Уличен водопровод 112 ср.з. по
ул. „Девети септември“
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-Уличен водопровод 113 ср.з. по
ул. „Тодор Пеев“
-Уличен водопровод 121 ср.з. по
ул. „Максим Горки“
-Уличен водопровод 122 ср.з. по
ул. „Максим Горки“

II.2.3.

„Реконструкция на водопроводна
мрежа на селата в община
Етрополе“

2019 – 2023 г.

Подобряване
качеството на
питейната вода и
опазване на
околната среда чрез
минимизиране на
загубите от
водоподаването към
населението.

II.2.4.

„Реконструкция на участъци от
улични водопроводни клонове на
територията на гр. Етрополе,
община Етрополе“, вкл. следните
участъци:

2019 – 2023 г.

Подобряване
качеството на
питейната вода и
опазване на
околната среда чрез
минимизиране на
загубите от
водоподаването към
населението.

-Част от Клон II н.з. по ул.
„Софроний“ с дължина 171 м„
-Водопроводен клон 160 н.з. по
ул. „Стефан Караджа“ с дължина
68 м„
-Водопроводен клон 13 ср.з. по
ул. „Елаците“ с дължина 131 м„
-Водопроводен клон 16 ср.з. по
ул. „Хаджийца“ с дължина 137 м„
-Водопроводен клон 17 ср.з. по
ул. „Калина Вескова“ с дължина
140 м„
-Водопроводен клон 20 ср.з. по
ул. „Сашка“ с дължина 143 м„
-Водопроводен клон 21 ср.з. по
ул. „Малка баба“ с дължина 140
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м„
-Водопроводен клон 65 ср.з. по
ул. „Христо Ботев“ с дължина 196
м„
-Водопроводен клон 68 ср.з. по
ул. „Марко Марков“ с дължина
200 м„
-Водопроводен клон 69 ср.з. по
ул. „Георги Бенковски“ с дължина
133 м„
-Водопроводен клон 72 ср.з. по
ул. „Христо Смирненски“ с
дължина 102 м„
-Водопроводен клон 73 ср.з. по
ул. „Христо Смирненски“ с
дължина 80 м„

2020 – 2023 г.

-Водопроводен клон 76 ср.з. по
ул. „Марко Марков“ с дължина
109 м„
-Водопроводен клон 80 ср.з. по
ул. „Георги Бакалов“ с дължина
81 м„
-Водопроводен клон 83 ср.з. по
ул. „Генерал Столетов“ с дължина
254 м„
-Водопроводен клон 98 ср.з. по
ул. „Пролетарска“ с дължина 171
м„
-Водопроводен клон 102 ср.з. по
ул. „Александър Атанасов“ и ул.
„Никола Вапцаров“ с дължина
163 м„
-Водопроводен клон 103 ср.з. по
ул. „Александър Атанасов“ и ул.
„Христо Смирненски“ с дължина
295 м„
-Водопроводен клон 105 ср.з. по
17

ул. „Асеновска“ с дължина 161 м„
-Водопроводен клон 107 ср.з. по
ул. „Христо Ботев“ с дължина 78
м„
-Водопроводен клон 108 ср.з. по
ул. „Христо Ботев“ с дължина 127
м„
-Водопроводен клон 123 ср.з. по
ул. „Г.С.Раковски“ с дължина 102
м„
-Водопроводен клон 124 ср.з. по
ул. „Г.С.Раковски“ с дължина 96
м„
-Водопроводен клон 133 ср.з. по
ул. „Млада гвардия“ с дължина 41
м„
-Водопроводен клон 135 ср.з. по
ул. „Млада гвардия“ с дължина
291 м„
-Водопроводен клон 29 в.з. по ул.
„Марко Проданов“ с дължина 66
м„
-Водопроводен клон 30 в.з. по ул.
„Сливница“ с дължина 91 м„
-Водопроводен клон 31 в.з. по ул.
„Георги Бакалов“ с дължина 198
м„
-Водопроводен клон 32 в.з. по ул.
„Мария Мишева“ с дължина 230
м„
-Водопроводен клон 33 в.з. по ул.
„Марко Проданов“ с дължина 48
м„
-Водопроводен клон 34 в.з. по ул.
„Марко Проданов“ с дължина 59
м„
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-Водопроводен клон 35 в.з. по ул.
„Батак“ с дължина 554 м„
-Водопроводен клон 36 в.з. по ул.
„Марийка Гаврилова“ и ул.
„Чертиград“ с дължина 234 м„
-Водопроводен клон 37 в.з. по ул.
„Мар. Гаврилова“ и ул. „Пролет“
с дължина 225 м„
-Водопроводен клон 38 в.з. по ул.
„Пролет“ с дължина 128 м„
-Водопроводен клон 39 в.з. по ул.
„Пролет“ с дължина 58 м„
-Водопроводен клон 40 в.з. по ул.
„Марийка Гаврилова“ и ул.
„Свищи Плаз“ с дължина 218 м„
-Водопроводен клон 41в.з. по ул.
„Свищи Плаз“ с дължина 54 м„
-Водопроводен клон 43в.з. по ул.
„Марийка Гаврилова“ с дължина
65 м„
-Водопроводен клон 45 в.з. по ул.
„Марийка Гаврилова“ с дължина
197 м„
-Водопроводен клон 49 в.з. по ул.
„Марийка Гаврилова“ с дължина
101 м„
-Водопроводен клон 53 в.з. по ул.
„Марийка Гаврилова“ с дължина
98 м„
-Водопроводен клон 60 в.з. по
тупик на ул. „Китка“ с дължина
95 м„

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

Доизграждане и модернизация на

2019 – 2023 г.

Доизградена
енергийна
19

енергийната инфраструктура.

инфраструктура.

II.3.2.

Административна сграда на
община Етрополе.

2019 – 2023 г.

Подобряване на
енергийната
ефективност.

II.3.3.

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

2019 – 2023 г.

Подобряване на
енергийната
ефективност.

II.3.4.

„Рехабилитация и модернизация
на селищните системи за улично
осветление в населените места на
територията на община
Етрополе“.

2019 – 2023 г.

Повишаване на
енергийната
ефективност чрез
технологично
обновление и
модернизиране на
системите за
външно изкуствено
осветление в
населените места на
територията на
общината.

Мярка II.4. Регулиране и усъвършенстване на процесите на
териториалното устройство.
II.4.1.

Изработване на общ устройствен
план /ОУП/ на Община Етрополе.

2019 – 2023 г.

Изработен ОУП на
територията на
Община Етрополе

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

Подобряване и поддръжка на
2019 – 2023 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

Висока екологична
култура.

2019 – 2023 г.
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повишаване и обогатяване на
екологичната култура.
Ежегодно провеждане на екокампании и инициативи с активно
участие на гражданите – Денят на
Земята, Седмица на гората,
пролетно почистване, „Да
изчистим България“ и др.

II.5.3.

„Корекция на речните корита на
река Ябланица и река Малък
Искър в определени участъци.“

2019 – 2023 г.

Ограничаване на
рисковете от
наводнения чрез
прилагане на
устойчиви мерки за
борба с
наводненията.

II.5.4.

„Създаване на система за
предотвратяване и ранно
предупреждение при опасност от
наводнения“.

2019 – 2023 г.

Предотвратяване на
наводненията и
намаляване на
щетите, причинени
от наводнения.

II.5.5.

„Намаляване на опасността от
горски пожари на територията на
община Етрополе“.

2019 – 2023 г..

Увеличаване на
площите на
общината с
превантивни
дейности срещу
горски пожари, в
резултат на което
ще се подобри
запазването на
биологичното
разнообразие,
управлението на
водите и почвите.

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

Закриване и рекултивация на
съществуващо депо в местността
„Правешки връх“ с финансиране
от ПУДООС.

2019 – 2023 г.

Разширение и
модернизация на
инфраструктурата,
осигуряваща чиста
и здравословна
21

околна среда.

II.6.2.

Въвеждане на система за разделно 2019 – 2023 г.
събиране на отпадъците в град
Етрополе.
Създаване на площадка за
доброволно предаване на
отпадъци и система за разделно
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.

2019 – 2023 г.

1.Намаляване на
общото количество
отпадъци,
депонирани на
Регионално депо Ботевград.
2.Реализиране на
икономия от
пониженото общо
количество отпадък
и включване на
разделно събрания
отпадък в
рециклиране и др.
Предотвратяване
образуването на не
регламентирани
сметища.

МЕРКИ И ДЕЙНОСТИ
ПО ПРИОРИТЕТ ІII
„СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕРНА И ПРОСПЕРИРАЩА МЕСТНА
ИКОНОМИКА”

Мярка III.1. Активна политика за промоция потенциала на общината и
привличане на външни инвестиции.

Мярка III.2. Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на
предприемаческите умения. Активно местно партньорство. Разрастване на
местния бизнес в перспективни малки и средни предприятия.

Мярка III.3. Адекватно управление на финансовите ресурси на общината.
Мярка III.4. Ефективно управление на собствеността на община Етрополе.
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Мярка III.5. Максимално използване на възможностите, които
предоставят европейските фондове.

Мярка III.6. Развитие на туристическия потенциал на общината.
Мярка III.7. Ефективно трансгранично сътрудничество.

№

Дейности по изпълнение
на приоритет III

Срок на
изпълнение

Очаквани
резултати

Мярка III.1. Активна политика за промоция потенциала на общината и
привличане на външни инвестиции.
III.1.1. Публикуване и поместване в

2019 – 2023 г.

пресата и на интернет
страницата на общината
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.2. Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на
предприемаческите умения. Активно местно партньорство. Разрастване на
местния бизнес в перспективни малки и средни предприятия.
III.2.1. Поддържане на оптимално
функционираща интернет
страница на общината.

2019 – 2023 г.

III.2.2. Насърчаване на диалога между
представители на бизнеса и
бюрото по труда за намиране на
оптимално решение в търсенето
и предлагането на пазара на
труда.

2019 – 2023 г.

Лесен и бърз достъп
до обществена
информация за
бизнеса,
прозрачност.
Подобряване на
комуникацията
между ресорните
институции.

Мярка III.3. Адекватно управление на финансовите ресурси на общината.
III.3.1. Приемане на ясни приоритети и
реално изпълними цели,
свързани със стабилизиране на

2019 – 2023 г.

Ефективно
управление на
23

общинския бюджет.

III.3.2. Осигуряване на прецизност при

общинския бюджет.
2019 – 2023 г.

Максимално
ограничаване на
разходите с
еднократен ефект.

2019 – 2023 г.

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

2019 – 2023 г.

Осигурени
допълнителни
средства за
осъществяване на
общинските
дейности.

2019 – 2023 г.

Прозрачност в
управлението.

изразходване на финансовите
средства от общинския бюджет с
цел постигане на устойчив
резултат.

III.3.3. Изпълнение на планираните
собствени приходи и търсене на
възможности за увеличаване
постъпленията от тях.

III.3.4. Стимулиране на граждански
инициативи за привличане на
допълнителни средства от
външни източници.

III.3.5. Отговорност за въвеждането на
антикорупционни процедури.

III.3.6. Месечно и тримесечно публично 2019 – 2023 г..

Добра местна власт.

отчитане какво и как е
похарчено от общинския
бюджет.

Мярка III.4. Ефективно управление на собствеността на община Етрополе.
III.4.1. Приемане на Стратегия за

2019 – 2023 г.

Създадена
макрорамка на
цялостната визия по
управлението на
общинската
собственост.

2020 г.

Конкретизиране на
мерките за постигане
на целите за
управление на
собствеността, както
и осигуряване на
публичен достъп.

управление на общинската
собственост за мандата на кмета.

III.4.2. Приемане на Програма за
управление на имотите
общинска собственост.
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Мярка III.5. Максимално използване на възможностите, които предоставят
европейските фондове.
III.5.1. Повишаване квалификацията на

2019 – 2023 г.

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

2019 – 2023 г.

Изградени ефективни
партньорства.

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

III.5.2. Привличане на подходящи
партньори за кандидатстване по
програми на ЕС с цел
максимално усвояване на
средства от ЕФ.

Мярка III.6. Развитие на туристическия потенциал на общината.
III.6.1. Обновяване на маркировката и

2019 – 2023 г.

Създаване на
атрактивни
туристически
съоръжения и
маршрути.

2019 – 2023 г.

Поддържане на
контакти с
представители на
бизнеса и
туристическия
бранш.

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

III.6.2. 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.6.3. Провеждане на туристическия 2019 – 2023 г.
празник “Свети Атанас”.

III.6.4. Организиране на фотоконкурси

2019 – 2023 г.

Постигане на по –
голяма популярност
на Община Етрополе.

2019 – 2023 г.

Популяризиране на
традициите,
обичайте и културно

и участие в медийни кампании с
цел популяризиране
забележителностите на
eтрополския край.

III.6.5. Организиране и участие в
туристически борси.

Привличане на
повече туристи.
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– историческото
наследство на
Община Етрополе.

Мярка III.7. Ефективно трансгранично сътрудничество.
III.7.1. Участие в съвместни

2019 – 2023 г.

Повишена
възможност за
решаване на
общински и над
общински проблеми.

2019 – 2023 г.

Облагородяване на
туристически
дестинации чрез
доставка на парково
оборудване;
разработване на
съвместни
туристически пакети;
организиране на
посещения на
водещи туристически
дестинации в община
Етрополе и община
Бела Паланка от
журналисти и
туроператори.

2019 – 2023 г.

Организиране и
провеждане на
Международен
фолклорен фестивал
и Фестивал на
духовата музика в гр.
Етрополе;
организиране и
провеждане на
Празника на
баницата в гр. Бела
Паланка; закупуване
на музикални
инструменти,
фолклорни костюми
и сценично

трансгранични международни
прояви и форуми.

III.7.2. „Туризъм без граници –
развитие на съвместен
туристически продукт между
община Етрополе и община Бела
Паланка“.

III.7.3. „Културата и традицията ни
свързват“.

26

оборудване.

III.7.4. „Съвместни инициативи за

2019 – 2023 г.

Оборудване на
спортната
инфраструктура в гр.
Бела Паланка и гр.
Етрополе;
организиране и
провеждане на
състезания по
баскетбол, стрийтбол
и футбол за младежи
от двете общини;
организиране на
съвместни семинари,
дискусии и кръгли
маси.

2019 – 2023 г.

Осигуряване на
подходяща градска
инфраструктура за
спортни и
развлекателни
дейности чрез
възстановяване на
зелените системи в
община Етрополе и
община Бела
Паланка.

насърчаване на спорта и
здравословния начин на живот“.

III.7.5. „Възстановяване на градските
зелени зони в гр. Етрополе и гр.
Бела Паланка – 2-ри етап“.
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