ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ОБЩИНА ВРАЦА
2008 - 2011 година
Програмата за управление на Община Враца отразява основните цели, приоритети и дейности
на общинската администрация, които ще бъдат реализирани през предстоящия четири годишен
период.
Представената визия за управлението на Община Враца се основава на приетите дългосрочни
програми за развитието на общината, приети с решения на Общинския съвет и законите на Република
България.
ВИЗИЯТА за развитието на общината - „Община Враца – модерна и преуспяваща, с високо
качество на живот, основан на устойчиво развитие на икономиката” - се стреми да отрази желанието и
волята на местната власт, населението и бизнеса, в края на стратегическия период Община Враца да
се превърне в привлекателно място за работа и живеене, да привлича значими инвестиции, да бъде с
качествено подобрена и обновена инфраструктура, да развива конкурентоспособна икономика
основана на знанието, да се включи успешно в новите социално-икономически условия след
членството на България в Европейския съюз и да се постигне значително по-високо ниво и качество
1
на живота.
ОСНОВНА ЦЕЛ:
ВРАЦА – ИКОНОМИЧЕСКИ, КУЛТУРЕН И ТУРИСТИЧЕСКИ ЦЕНТЪР НА СЕВЕРОЗАПАДНА
БЪЛГАРИЯ

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
• Открито управление;
• Публичност и гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетни
средства;
• Прозрачност при управление и разпореждане с общински активи;
• Социален диалог и отговорно отношение при решаването на проблеми от обществена
значимост;
• Партньорство с бизнеса, НПО и публичния сектор.
УСТРОЙСТВЕНО ПЛАНИРАНЕ

Приоритет: Изработване на нов Общ устройствен план на гр. Враца

1.Устройствено зониране на градските райони и тенденции за бъдещо развитие на града;
създаване на нови урбанизирани територии – вилна зона „Врачански лозя”.
2.Изграждане на рампи и приспособяване на общественият транспорт към потребностите на
хората в неравностойно положение.
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3.Поетапно изпълнение на първия етап на проекта за водния цикъл с цел пълна реконструкция
на градската водоснабдителна и канализационна мрежа/вкл. кварталите/.

4.Поетапно изпълнение и на втория етап от проекта за водния цикъл до язовир „Ср. Бара” –
изграждане на магистралния водопровод.
5.Пълна реконструкция на уличното осветление в града със съвременни методи за управление,
което да се осъществява със соларни батерии /слънчеви колектори/.
6.Започване и поетапно изграждане на газификацията на града.

7.Съгласувано с всички експлоатационни дружества в края на мандата основните и найнатоварените от трафика улични платна и тротоари да бъдат основно рехабилитирани и да
придобият съвременен вид.
8.Участие в опертивна рограма на МРРБ за реконструкция на ІV класна пътна мрежа между
селата.
9.Подмяна на всички указателни табели в града и кметствата за безопасност на движението и
естетиката на градската среда и реконструкция на улиците в селата.
10.Поетапно въвеждане на „Синя зона” в града уреголиране паркирането и осигуряване
спокойствие на гражданите.
11.Участие в оперативна програма на МРРБ за разширяване тролейбусната мрежа и
подновяване на тролейбусния прак с нови тролей и реконструкция на на съществуващата таква
мрежа и депото.
Срок: 2008 – 2011 г.
Очаквани резултати: Осигуряване на по-добри условия за по-бързо и безопасно
предвидвижване на гражданите. Постигане на нов стандарт в развитието на градската среда.
Приоритет: Изработване на подробни устройствени планове на отделните райони.
1. Актуализация на подробните устройствени планове.
2.Поетапно ремонтиране на детските градини, училища и детски ясли с цел до края на мандата
със собствени средства и Средтва от Оперативните програми, те да бъдат напълно обновени.
3.Поетапно извършване на реконструкция и модернизация на богатата спортна база на града.
4.Проектиране и изграждане на „Старчески дом за лежащо болни”.
5.Проектиране и изграждане на съвременен покрит базар в града.
6.Проектиране и изграждане на нова спортна зала.
7.Координация на плановите ремонти на инфраструктурата от страна на експлоатационните
предприятия и Община Враца в съответствие с Общия устройствен план.
8.Реализация на програми за енергийна ефективност на обществените сгради. Проектите да са
насочени към саниране на общинските училища, здравните заведения, детските ясли и други
обществени сгради.
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9.Създаване на подземен кадастър, съвместно с Агенция по кадастъра и експлоатационните
дружества /чрез програми на Европейския съюз/, както в града тала и в селата.
10. Общината да прави проекти, с които да усвоява средтва по фондовете и Оперативните
програми
11.Предприемане стъпки за актуване на спортните имоти в Община Враца.
Срок за изпълнение: 2008 – 2011 г.
Очаквани резултати: Ускоряване на процедурите по съгласуване и изпълняване на
инвестиционни проекти. Повишаване енергийната ефективност на сградния фонд на Общината
и промишлените предприятия. Повишаване ефективността на инвестициите в градската среда.
Подобряване на средата и осигуряване на терен за публични нужди. Въвеждане на ред в
строителството и опазване на зелените площи

АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ

ОТКРИТА КЪМ ГРАЖДАНИТЕ И КОМПЕТЕНТНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
Приоритет: Изграждане и укрепване на системата за предоставяне на публични услуги на
гражданите и бизнеса.
1. Сравняване на картотечните регистри с локална база данни “Население” и актуализация на
масивите. Допълване на масива “Семейни регистри” с електронно изображение.
2. Създаване на локална база данни “Население” в кметствата.
3. Стартиране на комплексни услуги за административно обслужване между Общинска
администрация – Враца и Областна администрация – Враца.
4. Създаване на база данни ”Наказателни постановления” и работа с модул „Наказателни
постановления” на програма „АКСКТЪР” с цел увеличаване на събираемостта по тях.
5. Стартиране на ”Едно гише за Икономически дейности” – интегрирана услуга за бизнеса.
6. Предоставяне на юридически консултации за граждани в информационния център.
Срок: 2008 – 2010 г.
Очаквани резултати: По-добро съхраняване и по-компетентно обслужване на гражданите.
Скъсяване сроковете и улесняване достъпа на гражданите до предлаганите услуги.Увеличаване
събираемостта по издадените наказателни постановления.
Приоритет: Повишаване административния капацитет на общинската администрация и
оптимизиране на структурата ù.
1. Прилагане на гъвкави и иновативни техники в управлението и дейността на общинската
администрация:
 Анализиране на настоящото състояние на мотивацията в общинската администрация.
 Обобщаване на основните мотивационни фактори.
 Определянето на индивидуалните мотиватори в процеса на управленско общуване.
 Подобряване на системата за атестиране на държавния служител.
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Укрепване на капацитета на правното обслужване в Община Враца, включително чрез
допълнителни консултантски кантори. С цел по-добра защита на интересите на Община
Враца.

Срок: 2008 г.
Очаквани резултати: Промяна в цялостния подход за утвърждаване на нов стил на работа в
общинската администрация, съответстващ на новите европейски изисквания.
Приоритет: Работа с кметствата.
1. Компютъризиране на кметствата.
2. Осигуряване на интернет връзка в кметствата.
3. Изграждане на модел на координация и взаимодействие между кметствата и Общинска
администрация и прилагане на положителни практики.
4. Организиране на ежегодни срещи с жителите на малките населени места в общината
съвместно с експерти от общинската администрация, общински съветници и социални
партньори.
Очаквани резултати: 2008 – 2009 г.
Очаквани резултати: Подобряване качеството на административното взаимодействие между
кметствата и общинския център. Подобряване на комуникационните възможности на
административните центрове в малките населени места. Осигуряване на по-добро, навременно
и точно административно обслужване. Улесняване на достъпа на жителите на малките населени
места до компетентна информация по конкретни казуси.
Приоритет: Развитие на адекватна и ефективна вътрешна система за финансово управление и
контрол в общинската администрация
1. Усъвършенстване на системата за планиране, снабдяване и разходване на материални
ценности.
 Преминаване към фирмено почистване на административната сграда.
 Обновяване на автомобилния парк.
 Подмяна на телефонната централа с нова АТЦ.
 Максимално активно използване на услугите на мобилните оператори за нуждите на
Община Враца.
Срок: 2008 - 2009 г.
Очаквани резултати: Разумно, икономично и ефикасно планиране, разходване и отчитане на
общински средства.
Приоритет: Разширяване на прякото участие на гражданите и неправителствените организации.
1. Установяване на полезни контакти с неправителствените организации и партньорства при
реализацията на проекти и програми.


Публични обсъждания и проучване на обществените нагласи и мнения по важни въпроси
за бъдещето на общината – Стратегическите планове за развитие, съставяне и
изпълнение на общинския бюджет, стимули за развитие на икономиката и туризма,
програми за капиталови разходи, важни инфраструктурни проекти и др.



Взаимодействие с управителите на етажната собственост и Кварталните съвети при
работа в кварталите за прилагане изискванията на Закона за управление на етажната
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собственост и разясняване на възможностите за кандидатстване по програми за саниране
на жилищни кооперации.
2. Пълна отчетност и прозрачност в работата на местната власт пред гражданите на община
Враца чрез:


приемни дни на кмета – ежеседмични срещи с граждани;



приемни дни на ръководството на общината - ежеседмични срещи с граждани;



подържане на открита телефонна линия по „горещи” въпроси;



оповестяване и публикуване проекта за Общинският бюджет и Отчета за неговото
изпълнение на страницата на Общината в Интернет;



изграждане на публични регистри за разпореждането с общинска собственост и
свободнитетерени на територията на общината;



периодични проучвания на удовлетвореността на гражданите от административното
обслужване в Общината и публикуване на резултатите;



публикуване в Интернет и на специално табло изпълнението и решенията на Общинския
съвет;
публично отчитане дейността на Общината два пъти годишно;




назначаване на общинските служители след провеждане на публично оповестени
състезателни процедури/конкурси/;



издаване на публичен бюлетин с редовна информация за общината.

3. Сътрудничество между местната власт и медиите.


Осигуряване на редовен и качествен поток от информация за дейността на Община Враца
и нейното ръководство, чрез предоставяне на актуална и точна информация.



Привличане на медиите като партньор при реализацията на конкретни инициативи – при
провеждането на традиционни чествания, празници и тържества, организиране на
тематични конкурси, публични обсъждания на важни за обществеността проблеми и др.



Използване на обществения авторитет на медиите и включването им в различни
инициативи за гарантиране прозрачността в управлението – Обществен съвет за борба с
корупцията, редовна информация за сигналите на откритата телефонна линия и мерките
по тях.



Организиране на медийни кампании по конкретни теми: „Община Враца – открита,
отговорна и с етично поведение”, „Превръщане на пустеещата общинска собственост в
местен капитал”, „Враца – желана туристическа дестинация”, екологични акции,
популяризиране на безплатните профилактични програми и културни мероприятия и др.



Организиране на тематични/разяснителни срещи с граждани, общински съветници,
неправителствени организации, други институции, медии, фокус-групи и др.



Ежеседмичен редовен брифинг „На кафе с Кмета”.



Организиране на тематични пресконференции – по повод стартирането на проекти,
провеждането на чествания, годишнини и др.



Изнесени пресконференции – за представяне
инвестиционната програма на Общината и др.

резултатите

от

изпълнението

на
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Разширяване на сътрудничеството с администраторите на най-популярните регионални
сайтове в глобалната електронна мрежа.

4.Изготвяне на Комуникационна стратегия, която да изгради разбирането за открито управление и
взаимодействие с гражданите и неправителствения сектор.
Срок: 2008 – 2011 г.
Очаквани резултати: Постигане на по-широко обществено разбиране и участие на в процесите
на вземане на решения и изграждане на партньорства. Изграждане на доверие от страна на
местната общност и повишаване на организационната ефективност и отговорност на общинската
администрация пред гражданите.

ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА

Икономическата политика на общината е насочена към създаване на нови, разширяване и
оптимизация на вече съществуващите общински фирми в услуга на гражданите.Нейната основна цел
е привличане на максимален брой инвестиции в общината и включително по програмите на ЕС.
Приоритет:Създаване на благоприятен инвестиционен климат .
1.Подкрепа на малките и средни предприятия.
2.Увеличаване на инвестиционната привлекателност, включително чрез системата на местните
данъци и такси.
3.Изграждане на икономически зони и създаване на бизнес мрежи за международно
трансгранично сътрудничество.
4.Укрепване на общинския капацитет за подпомагане на бизнеса и развитие на партньорствата –
усъвършенстване и развитие на управленските общински структури с държавните, регионални и
областни институции; с неправителствени организации в областта на бизнеса, социалната
дейност, културата и изкуството; с регионалните структури на синдикатите и др.
5.Посредничество и лобиране на Общината за подпомагане на местни бизнес инициативи,
конкуриращи такива на външни инвеститори или на сектори силно развити в съседните общини.
6.Привличане на инвестиции в областта на високите технологии


Враца – домакин на международни и европейски икономически форуми.

ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ

Целите на общинския бюджет и необходимите решения за постигането им са в съответствие с
определените приоритети на общината. Бюджетът на общината се разработва в съответствие с
приетата финансова политика на Община Враца. Общинският бюджет се съгласува със заместниккметовете, ръководителите на дирекции и разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен.
Разходите за капиталови вложения се планират по предварително съгласувани проекти със
Заместник-кмета по устройство на територията и строителството, Директора на дирекция „Устройство
на територията, строителство и екология”, съответно началник-отдели, началник-сектори и експерти
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от дирекцията и разпоредители с бюджетни кредити от по-ниска степен отделно от текущите разходи.
Програмата за капиталови разходи се обсъжда с общинските съветници, кметове, заместник-кметове,
ръководителите на специализираните дирекции и разпоредителите с бюджетни кредити от по-ниска
степен. Разработените по приоритети бюджетни заявки за текущите разходи се представят в
дирекция „Бюджет и финанси” придружени с необходимата аргументация. В Дирекция „Бюджет и
финанси” се извършва анализ и оценка на прогнозните приходи в частта „местни приходи”, анализ и
оценка на заявените разходи за ФРЗ осигурителни вноски и текуща издръжка. Бюджетът се
разработва съгласно изискванията на МФ. След уточняване параметрите на бюджета с ръководството
на общината и общинските съветници се предоставя възможност на желаещите представители от
местната общност за запознаване с проекта и обсъждането му. Кметът на общината внася в
общинския съвет проект за решение, относно приемане бюджета на общината. Гарантира се
прозрачност при изпълнение бюджета на общината; реализират се възможности за мониторинг от
страна на гражданите. Осигурява се прозрачност, относно състоянието и управлението на общинската
собственост.Общината ще работи върху изработване на кредитен рейтинг и търсене на най-добрите
условия при работа с банковите институции.

УПРАВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
Предвид важната функция на публичната общинската собственост
за цялото население
основният ангажимент на Общината е да стопанисва имотите публична общинска собственост, което
изисква Общината да бъде финансово стабилна и обезпечена.За това е необходимо освен усвояване
на средства по програмите по Структурните фондове, да се увеличат и собствените приходи на
общината
Основна задача в дейността на отдел ОС е увеличаване приходите в бюджета на общината чрез
ефективно управление и разпореждане с имотите частна общинска собственост.
Приоритет : Рационално и ефективно управление на общинската собственост
1.Разработване стратегия за предоставяне на концесии имоти, публична общинска собственост –
язовири, паркинги, минерални извори, газификация и други.
Срок: 2009 г.
Очаквани резултати: Ефективно стопанисване и управление на публичната общинска собственост
2.Разработване на жилищна стратегия на базата на:



анализ и паспортизация на наличния жилищен фонд
анализ на структурата на картотекираните като нуждаещи се от жилища граждани

Срок :2008 г.
Очаквани резултати: Систематизиране на действията по осигуряване на общински жилища
3.Изготвяне на изменения в наредбата за условията и реда за управление и разпореждане с
общинския жилищен фонд
Срок: 2008 г.
Очаквани резултати: Социално справедливо разпореждане с общинския жилищен фонд
4.Изготвяне на общинска програма за подобряване на жилищните условия на ромската общност
въз основа предвижданията на националната програма за подобряване на жилищните условия.
Срок: 2008 год.
Очаквани резултати: Начало на решаване на жилищните проблеми на ромската общност
5.Разработване стратегия за рационално управление на не жилищните имоти частна общинска
собственост
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актуализация на регистъра на отдадените под наем не жилищните имоти частна общинска
собственост
реорганизация на процедурата за отдаване под наем на общински поземлени имоти за
поставяне на гаражни клетки
стриктен контрол относно събираемостта на наемите

Срок: 2008 г.
Очакван резултат: Повишаване приходите в общинския бюджет от наеми
Приоритет : Разпореждане с частната общинска собственост в интерес на общината
1.Изготвяне програма за разпореждане с общинско имущество
 продажба на обекти частна общинска собственост
 учредяване на вещни права върху общинска собственост
Срок: 2008 – 2011 г.
Очаквани резултати: Осигуряване финансова обезпеченост за инициативите на общината във
връзка с изграждане на инфраструктурата, социалните дейности и други.
Приоритет : Отчет /инвентаризация/ на общинската собственост
1.Издирване на имоти станали общински на различни основания и съставяне на Актове за
общинска собственост в това число на общинските земеделски земи и гори.
 Усъвършенстване системата за отдаване на билбордове под наем с цел реклама за подобро управление на процеса в общината.
Срок: 2009 год.
Очаквани резултати: Подпомагане развитието на бизнеса, осигуряване на работни места,
разширяване материалната база за здравеопазване, култура, спорт, туризъм и други социални
дейности във връзка жилищна политика
Приоритет : Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие и засилване
на контрола
1.Организиране и провеждане на конкурси за управители на търговските дружества
2. Създаване на ново общинско дружество”Паркинги и гаражи”.
Срок:2008 г.
2.Разработване на бизнес програми за развитие на търговските дружества.
Срок: до м.март всяка година
Очаквани резултати: Общинските дружества да работят на пазарен принцип с оптимална печалба,
като едновременно с това гарантират изпълнение функциите на дейността си
Приоритет :Контрол на търговската дейност на територията на община Враца
1.Синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на търговията в съответствие с
европейските норми.
Срок:2009 г.
Очаквани резултати: Създаване на условия за привеждане на търговската дейност на територията
на общината в съответствие с европейските норми и стандарти с цел защита на потребителските
права на гражданите
2.Териториално преструктуриране на амбулантната търговия в съответствие с наредбата за
преместваемите обекти
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Срок:2011г.
Очаквани резултати: Въвеждане на дисциплина в търговията на открито
3.Подобряване координацията на работа на общинската администрация с
Търговските фирми и външни ведомства
Срок: 2011 г.
Очаквани резултати: Повишаване контрола и отчетността
Приоритет: Ефективно управление и стопанисване на земите общинска собственост в
землищата на Община Враца
1.Актуализация на картотеката на земите и горите общинска собственост чрез издирване на нови
имоти придобили статут на общински.
Срок: 2011 г.
Очаквани резултати: Увеличаване на приходите от управление и разпореждане със земеделски
земи
2.Координиране на работата на Община Враца с Общинска служба по Земеделие и гори Враца,
Държавен фонд земеделие, Разплащателна агенция и други структури на МЗП.
Срок 2011 г.
Очаквани резултати: Създаване на условия за синхронизиране работата на Община Враца със
структурите на МЗП.
Приоритет : Подобряване на бизнес средата в областта на земеделието
1.Разработване на програма за работа със земеделски кооперации, арендатори и земеделски
стопани осъществяващи дейността си на територията на община Враца
Срок: 2011 г.
Очаквани резултати: Създаване на по добра бизнес среда в областта на земеделието

МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

Приоритет: Доизграждане и усъвършенстване на системата и организацията за събиране на
местните данъци и такси
1. Внедряване на напълно нова информационна система за обслужване на местните данъци и
такси и оптимизиране на работните процеси, която да работи стабилно и да покрива
изискванията за подаване на информация за всички данъци и такси които се отчитат в
данъчната сметка на задължените лица от общината.
2. Да се модернизира управлението като свърже в реално време всички звена , намаляване на
времето за ревизии и проверки, да скъсява времето, необходимо за обслужване на
данъкоплатци и спестява време и разходи и за двете страни –администрация и граждани и
фирми.Част от услугата да бъде възможността за проверка на размера на данъците и таксите
по интернет.
3. Интернет страницата да бъде богат източник на информация с публикуваната законова
база, срокове и инструкции.
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Срок:2009-2011г.
Очаквани резултати:
 Повишаване на събираемостта от местни данъци, такси, глоби и имуществени
санкции
 Стимулиране на доброволното изпълнение за погасяване на публичните общински
задължения, основано на високо обществено доверие посредством напомнящи
телефонни обаждания, съобщения, срещи.
 Повишаване на данъчната култура, включваща и разясняване на правата и
задълженията на страните
 Изпълнение на общинската политика по събиране на местни данъци и такси и
поддържане на стабилност на постъпленията в местния бюджет .
Очаквания на гражданите и фирмите: Физическите и юридическите лица разчитат на прецизност в
работата на администрацията, а като клиенти – очакват акуратност, точност,
и
професионализъм.Удовлетворението на тези изисквания ще подобри качеството на обслужване и ще
спомогне за изграждане на по-добър имидж на организацията като цяло.

СЕЛСКО СТОПАНСТВО

Приоритет: Опазване на природните ресурси и защита на околната среда.
1. Методическа помощ за земеделски производители, които искат да се занимават с екологично чисти
продукти.
Приоритет: Подобряване качеството на живот и разнообразяване на възможностите за заетост
в селските региони.
1.Разработване на проекти за:
 подобряване на инфраструктурата, водоснабдяването и озеленяването на
населените места;
 изпълняване на социални дейности – обслужване на самотни хора;
 залесяване на наклонени терени, подложени на ерозия;
 оказване на консултантска помощ в разработването на проекти, които касаят
развитието на нови работни места.
Приоритет: Превръщане на селското стопанство в суровинна база на икономиката.
1. Въвеждане на съвременни технологии в производството, изграждане на аграрни структури от
европейски тип.
2. Разработване на проекти за развитие на биологичното земеделие и подпомагане на
предприемачите за развитие на алтернативни производства в селското стопанство, създаване
на еко-ферми и тържища за селско стопанска продукция;
3. Подпомагане на малки семейни и кооперативни предприятия, което би помогнало за
създаване на по-примамливи условия за работа в селското стопанство.
4. Максимално използване на земеделските фондове и помощи от ЕС за обновяване на
машинния парк с нови модерни и високоефективни машини и съоръжения.
Приоритет: Опазване на горския фонд и изкуствените водоеми.
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1. Опазване на общинските гори, възстановяване на горските масиви, чрез залесяване на
всички свободни и годни за целта площи и търсене на строга наказателна отговорност за умишлено
причинени горски палежи, с цел добив на дървесина и незаконна сеч;
2. Подобряване на видовото разнообразие;
3. Ефективно използване на язовирите в общината за спортен риболов и туризъм;
Срок: 2008 – 2011 г.

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Стратегическа цел на Здравеопазването на населението в Община Враца е осигуряване на
достъпна и качествена услуга на европейско ниво.
Приоритет е подобряване достъпа до гарантирани здравни услуги чрез:
1.Изработване на общинска програма за доказано социално слаби и не участващи в
осигурителната система;
2.Подобряване достъпа до здравни грижи на хората с увреждания;
Приоритет е
обслужване чрез:

подобряване

взаимодействието

между

извънболничното и

болничното

1.Оптимизиране инфраструктурата на болничното и извънболничното здравеопазване;
2.Развитие на система от лечебни заведения - долекуване, продължително лечение и
възстановяване;
Приоритет е повишаване качеството и ефективността на здравните услуги в общинските
лечебни заведения чрез:
1.Прилагане и изпълнение на медицински стандарти и въвеждане системи за управление на
качеството;
2.Изграждане на система за безопасност на пациентите, съгласно европейските изисквания;
3.Повишаване информираността на гражданите за здравословен начин на живот;
4.Разработване и изпълнение на програми за борба със социално значими заболявания;
5.Подобряване качеството на живот на хората с хронични заболявания, ментални увреждания и
лицата в неравностойно положение;
Приоритет Повишаване качеството на детското и училищно здравеопазване чрез:
1.Въвеждане на система на мониторинг на здравето на учениците;
2.Повишаване на квалификацията на медицинските специалисти работещи в училищата,
детските градини и ясли;
3.Въвеждане на профилактични програми;
4.Осигуряване достъп до качествена специализирана и стоматологична помощ;
5.Осигуряване на средства за масов спорт и туризъм;
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6.Разработване на програма за борба срещу употреба на наркотици;
7.Разработване на програма насочена срещу агресията в училищата;
Приоритет: Подобряване качеството и ефективността на здравни услуги за хората от „третата
възраст” чрез:
1.Общодостъпна специализирана доболнична и болнична помощ;
2.Разкриване на хосписи;
3.Разкриване на домове за хора с физически и ментални увреждания;
4.Разкриване на хоспис за нуждаещи се от палиетивни грижи;
Приоритет:Осигуряване
здравеопазване чрез:

на

финансова

устойчивост

на

общинската

система

за

1.Усъвършенстване на механизмите за финансиране на болнична и доболнична помощ;
2.Преструктуриране на лечебни заведения на базата на общинска здравна карта;
3.Оптимизиране на лечебните заведения за специализирана извънболнична помощ според
нуждите на населението;
4.Работа по оперативната програма на МРРБ – социална и здравна инфраструктура.
5.Стартиране на приватизацията в сферата на здравеопазването в Община Враца,
съобразена със законодателството, при гарантирано запазване на възлови болнични и
доболнични здравни заведения общинска собственост;

Срок за изпълнение: 2008 – 2011 г.

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Целта на Община Враца е формиране на социална политика, съответстваща на националните
и европейски изисквания, отговаряща на потребностите на населението. Усилията са насочени към
възрастните и беззащитни хора, болни и самотни, в невъзможност сами да се справят с битовите си
проблеми; хората в неравностойно положение, социално слабите и многодетни семейства.
Вниманието е към тези хора, при които чувството за непотребност и изолация е силно изразено и
заслужават повече грижи.
Приоритет в социалната политика на Общината са и децата, лишени от родителски грижи,
деца и възрастни с увреждания, деца в риск и в неравностойно положение.
Стратегическа цел в социалната политика на Община Враца е съхранение на достойнството
на отделния гражданин и подобряване на качеството на живот на хората от уязвимите групи.
Приоритет: Разработване на програма за развитието на социалните услуги на територията на
Община Враца чрез:
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1.Развитие на социални услуги и за деца и хора в неравностойно положение;
2.Усъвършенстване на социалните услуги за възрастни хора и хора с увреждания;
Приоритет : Развитие на нови социални услуги в община Враца чрез:
1.Разкриване на Защитени жилища, Социални трапезарии, Дневни центрове за възрастни и
деца, Центрове за обществена подкрепа;
Приоритет:Повишаване квалификацията
методиките на страните на ЕС чрез:

на

социалните

работници

в

съответствие

с

1.Непрекъснато и продължително обучение на работещите в социалната сфера;
Приоритет:Максимално използване на потенциала на неправителствените организации, като
фактор за въвеждане на нови съвременни модели за социално обслужване.
Приоритет:Разширяване на дейността по специалните транспортни услуги за хора с
увреждания, които не могат да ползват стандартни транспортни услуги или страдат от по-тежки
увреждания, които не позволяват използването дори на пригоден обществен транспорт чрез:
1.Разширена система за транспорт „От врата до врата” за хора с тежки двигателни и
множествени увреждания;
Приоритет: Осигуряване на достъпна градска среда, чрез максимално използване на
европейските оперативни програми и прилагане на принципите за постигане на достъпна околна
среда за хора с увреждания, възрастни хора и родители с малки деца.
Приоритет: Община Враца съвместно с бизнеса, синдикатите, неправителствените организации
и Бюрото по труда да създадат центрове за квалификация и преквалификация на кадри в
различни сфери на икономиката.
Срок за изпълнение:2008 – 2011 г

ЕКОЛОГИЯ

Приоритет: Управление на отпадъците.
1. Създаване на ефективна система за управление на отпадъците на регионален принцип;
2. Развитие на действащи публично-частни партньорства.

3. Закриване и рекултивиране на нерегламентираните селски сметища.
4. Почистване на замърсените с битови и строителни отпадъци територии край населените места.
5. Нови контейнери и високоефективни сметовозни машини.
6. Благоустрояване на площадките за сметосъбиране в населените места.
7. Създаване на ефективна система за разделно събиране на отпадъците.
8. Кандидатстване по ПУДОС за разширяване на деретата за отпадъци и разработване стратегия
за изграждане на завод за отпадъци по модерна и икологична технология.
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Срок :2008 – 2011 г.
Приоритет: Подобряването на градската среда
1. Значително увеличаване на „зеления” бюджет на общината.
2. Благоустрояване на градската среда.
3. Увеличаване на озеленените площи за широко обществено ползване и качествено подобряване
на състоянието им.
4. Благоустрояване и оборудване с паркови съоръжения на озеленените площи за ограничено
ползване – детски градини, училища, болнични заведения, вътрешно-квартални градинки и др.
5. Особено внимание към озеленените площи със специално предназначение - най-вече
гробищните паркове.
6. Поставяне на съвременни тоалетни на ключови места в града.
Срок :2008 – 2011 г.
Приоритет:Цялостно решаване на проблема с бездомните кучета
1.Създаване на регистър на домашните любимци.
2.Овладяване популацията на бездомните кучета на територията на Община Враца, чрез
специално разработена стратегия, която да се приеме от Общинския съвет.
Срок :2008 – 2011 г.

ТУРИЗЪМ
ОБЩИНА ВРАЦА – ЧАСТ ОТ ДЕСТИНАЦИЯ ЕВРОПА!
Обща цел: Развитие и утвърждаване на гр. Враца като конкурентна и привлекателна
дестинация, предлагаща качествен туристически продукт на вътрешния и международен пазар.
Приоритет: Развитие на туризма като водещ отрасъл на икономиката;
1.Повишаване на конкуретнтоспособността на бизнеса в областта на туризма





Разработване на програма за повишаване на конкурентоспособността на бизнеса;
Създаване на бизнес клъстери в туризма;
Създаване на публично-частни партньорства в туризма;
Усъвършенстване на нормативната уредба свързана с туризма.

2.Изграждане на подходяща туристическа инфраструктура и атракции




Разработване на природни, културни и исторически атракции;
Развитие на съпътстващата туристическа инфраструктура;
Възстановяване и обновяване на планински хижи;
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Изграждане на допълваща дребномащабна техническа инфраструктура.

3.Създаване и развитие на туристически продукти
 Инвентаризация и оценка на туристическите ресурси,
средства и услуги;
 Разработване на Стратегия за развитие на туризма 2008 – 2013;
 Изграждане на туристически-информационен център.
4.Маркетинг на дестинацията




Разработване на рекламна стратегия за популяризиране на общината;
Създаване регионални марки;
Повишаване на осведомеността и провеждане на кампании.

5.Развитие на човешките ресурси в туризма



Създаване и укрепване на общински учебен център (колеж) по туризъм;
Работа с браншови и продуктови сдружения.

6.Стратегия за развитие на туризма във Врачански балкан, чрез подобряване на инфраструктурата




Подобряване на водоснабдяването
Въстановяване на пътищата
Нов модерен лифт до Балкана/Пършевица, Леденика/.

Срок за изпълнение:2008 – 2011 г.
Очаквани резултати:Възраждане на сектор туризъм и повишаване качеството на туристическия
продукт, развитие на екологичния и културния туризъм.Насърчаване инвестицийте – Спа центрове,
хотели, спортни комплекси, мини голф игрища и др.
Приоритет: Оползотворяване на оперативните програми и др. фондове за развитие на Община
Враца;
1.Създаване на програмен и проектен капацитет на общинско ниво;




Сформиране на екип и квалификация на кадрите;
Разработване на програма за усвояване на средствата по оперативните програми;
Поддържане на висока проектна готовност – идейни и технически проекти;

2. Развитие на партньорства и публично-частни партньорства – проучвателни, проектантски,
консултантски, мениджърски и др.



Конкурси, преговори и рамкови договори за публично-частни партньорства в сферата на
конкретните оперативни програми;
Партньорства по проекти на др. организации.

Срок за изпълнение:2008 – 2011 г.
Очаквани резултати:Да се повиши рязко способността на местните власти усвояват
предоставените средства от Европейския съюз.
Приоритет: Развитие на спорт и младежки дейности;
1.Подпомагане развитието на масовия спорт и спорта в училищата;



Изготвяне на Стратегия за развитие на спортната база;
Разработване на програма за развитие на масовия и училищния спорт;
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Усъвършенстване организацията и качеството за провеждане на традиционните за
Община Враца туристически прояви;

2.Развитие на високото спортно майсторство;
3.Подпомагане на младежки дейности и инициативи.
Срок за изпълнение:2008 – 2011 г.
Очаквани резултати:Активно включване на младите хора в обществения живот.Популязиране
на европейско сътрудничество в областта на младежката сфера.
Приоритет: Партньорство с гражданското общество;
1.Подкрепа за институционално укрепване и изграждане капацитета на местни НПО;
2.Развитие на партньорства;




Партньорства за подобряване на социалната интеграция на малцинствата и уязвимите групи,
подкрепа за толерантността в обществото и др.
Партньорства с НПО за засилване на прозрачността и превенция на корупцията;
Развитие на публично-частни партньорства - социално предприемачество, подобряване на
социалните услуги и др.

Срок за изпълнение:2008 – 2011 г.
Очаквани резултати:Да се осигури сътрудничество и единодействие между държавата,
местната власт, бизнеса, НПО и обществеността.
Приоритет: Разширяване и укрепване на международното сътрудничество
1.Разработване на програма за междообщинско и регионално сътрудничество;
2.Побратимяване с други градове от Европейския съюз
3.Участие в съвместни проекти за устойчиво развитие на региона
Срок за изпълнение:2008 – 2011 г.
Очаквани резултати:Интеграция, инвестиции, културен обмен и обмяна на добри практики

РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА В ОБЩИНА ВРАЦА

Модернизиране на образователната система в община Враца в съответствие с новите
изисквания за приобщаване към европейската общност и световните образователни стандарти.
Приоритет: Разработване на политики за осигуряване на равен достъп до качествено
обучение и образование
1. Разработване на Общинска програма за оптимизиране на мрежата от детски и учебни
заведения
2. Кандидатстване с проекти по структурните фондове на ЕС и Националните програми на МОН
3. Създаване на средищни училища като ефективни модели за качествено обучение и
образование
4. Преобразуване на самостоятелните ЦДГ в малките населени места във филиали на ЦДГ в
град Враца
5. Разработване на Общинска програма за модернизиране на сградния фонд и МТБ в
училищата, детските градини и обслужващите звена
6. Демократично разпределение на капиталовите разходи за ремонти и стимулиране на
ефективните управленски модели
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Срок: 2008 г.
Очаквани резултати: Интегрирани голям брой деца и ученици с увреждания и от етнически
малцинства в детските и учебни заведения

Приоритет: Генериране на образователните потребности в дългосрочен план, максимален
обхват, привличане и задържане на децата в училище
1. Създаване на работна група за картотекиране на деца до 16-годишна възраст, необхванати в
училище, деца без адресна регистрация и деца, отпаднали от училище
2. Разработване на Общинска програма за максимален обхват, привличане и задържане на
подлежащите на обучение в училище
3. Осигуряване на целодневна организация и столово хранене в максимален брой училища
4. Разработване и кандидатстване по проекти за извънкласни, извънучилищни дейности и
организиране свободното време на учениците
Срок: 2008 г.
Очаквани резултати: Налице са ефективни усилия и практика от страна на детските и учебни
заведения да издирват, децата и учениците, подлежащи на обучение
Приоритет: Безопасност, здраве и превенция на вредните влияния
1. Осигуряване на денонощна физическа охрана и СОД в учебните заведения
2.Провеждане на профилактичните прегледи на персонала, зает в системата на образованието
3. Изготвяне Оценка на риска на учебните заведения и обслужващите звена
4. Увеличаване режийните в детските ясли и градини
5. Разработване на Общински план за обучение на децата и учениците в симулативни действия
по гражданска защита
6. Разработване на Общински план за превенция на вредните влияния и антиагресия
7. Организиране на безплатни стоматологични прегледи за децата и учениците по график един
път в годината
8.Възстановяване на плувните басейни в детските градини и училищата в комплекс „Дъбника
Срок: 2008 г.
Очаквани резултати:Осигуряване превенция на здравето на децата и грижа за тяхната
безопасност.

Приоритет: Интеграция на деца със специални образователни потребности и на деца от
етнически малцинства
1. Разработване на Общинска програма за интеграция на деца със специални образователни
потребности и деца от етнически малцинства
2. Квалифициране на необходимия брой учители във всички училища за работа с интегрирани
ученици и на учители за придобиване на езикови компетенции за работа с деца от етнически
малцинства
3. Организиране на достъпна архитектурна среда за обучение на деца и ученици със специални
образователни потребности в детските и учебни заведения
4. Създаване на дарителски фонд за осигуряване на безплатни специални учебници и учебни
помагала за деца със затруднения и безплатни учебници и учебни помагала за деца от етнически
малцинства в затруднено финансово състояние
5. Разработване на система от мерки за работа с родителите на деца и ученици със специални
образователни потребности и от етнически малцинства
Срок: 2008 г.
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Очаквани резултати:Интеграция на деца със специални нужди в нормална социална среда.

Приоритет: Стимулиране на водещи детски градини, училища, ученици с изявени дарби,
учители и директори с принос в образователната система
1. Разработване на Общинска програма за насърчаване на ученици с изявени дарби, училища,
учители и директори с принос в образователната система
Срок: 2008 – 2010 г.
Очаквани резултати:Стимулиране на ученици, учители и училища с принос в образователната
система
Приоритет: Разработване на политики за „учене през целия живот”
1. Създаване на общински център за „учене през целия живот”
Срок: 2008 г.
Очаквани резултати:
Приоритет: Диалог и сътрудничество между Общинска администрация, ПК по образование,
РИО - Враца, МКБППМК, Общински социален комплекс, Агенция за закрила на детето детски,
учебни заведения и обслужващи звена и Учителските синдикати
1. Подписване на Общински колективен трудов договор за системата на образование
2. Създаване на училищни съвети като орган за контрол и подпомагане развитието на учебните
заведения
3. Иницииране от страна на Община Враца на работни срещи и форуми за обсъждане
проблемите и бъдещите насоки за развитие на образованието с участие на всички социални
партньори от правителствения и неправителствен сектор
Срок: 2008 – 2009 г.
Очаквани резултати: Добра координация и съгласуваност между институциите

Приоритет: Финансиране на детските, учебните заведения и обслужващите звена в условията
на делегиран бюджет, публични и частни инвестиции
1. Въвеждане на системата за делегирани бюджети
2. Реализиране на собствени приходи от учебните заведения
3. Разработване и изпълнение на програма за квалификация на управленски и административен
персонал за съставяне и управление на делегиран бюджет
Срок:2008 – 2009 г.
Очаквани резултати: Децентрализиране на системата на финансиране на учебните заведения

Приоритет: Квалификация, преквалификация и кариерно развитие на човешките ресурси в
образованието
1. Квалифициране на групите и комитетите по условия на труд и училищните комисии по
безопасност на движението по пътищата в учебните заведения и обслужващите звена.
2. Финансиране на проекти, насочени към изграждане на общински учителски колегии по
културно – образователни области.
3.Кандидатстване по оперативни програми на МРРБ за подобрчване инфраструктурата в
образованието.
Срок: 2008 – 2010г.
Очаквани резултати: Развитие на човешките ресурси.
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Приоритет: Създаване на висше учебно заведение по туризъм и стопанско управление
1. Разработване на регионална образователна политика за изграждане и развитие на ВУЗ или
филиал на реномиран европейски ВУЗ.
2. Обновяване и развитие на базата на Ученическия комплекс чрез частни инвестиции и
публично-частни партньорства.
Срок:2008 – 2009 г.
Очаквани резултати:Повишавне качеството на човешките ресурси и стимулиране на
инвестиции в региона.
Приоритет: Мониторинг, контрол и отчетност на качеството и ефективността в организацията и
управлението на детските градини, училищата и обслужващите звена
1. Разработване на Общинска програма за мониторинг, контрол и отчетност на качеството и
ефективността в организацията и управлението на детските градини, училищата и обслужващите
звена.
Приоритет: Да се осъществи връзка между училищата и бизнеса , която да определя подготовката на
кадри според потребностите на обществото.
Срок: 2008 – 2011 г.
Очаквани резултати:

КУЛТУРА

Основен приоритет: Запазване и развитие на духовността, културните институти и творчески
съюзи, повишаване ефективността на дейността им, популяризиране на техния художествен
продукт в страната и чужбина и продължаване дейностите за постигане на високо
професионално ниво на всички културни изяви.
1. Повишаване на интереса и приобщаване на гражданите на Враца към културните събития.
2. Създаване на траен интерес към културния живот в града сред младите хора.
3 .Анализирайки състоянието на културата в последните години, се налага изводът, че все
повече държавата се оттегля от финансиране на държавните културни институти. В тази връзка ще
се работи за търсене на финансиране от алтернативни източници. Културните институти и творчески
съюзи ще работят за набиране на допълнителни средства чрез създаване на открити сцени,
съвместна дейност с фондации и неправителствени организации и участия в проекти. Ще се търсят
източници за самофинансиране – създаване на копия на експонати, консултантски и експертни услуги,
концерти и рекламни материали. Повишаване ролята на регионалните културни институти в културния
живот на общината.
Срок: 2008-2011 г.
Очаквани резултати: Повишаване на интереса към продукта на културните институти и към
културните събития в страната и чужбина
Приоритет: Работа за нов смисъл, съдържание и идеи в честването на местните и
национални празници, културни и обществени прояви и запазване на високото професионално
ниво на утвърдените изяви.
1. Ще се търсят възможности за международно участие в културните изяви – празници,
фестивали и форуми, както и за участие на врачански състави в прояви в чужбина. Ще се работи за
подновяване на културните връзки със състави от побратимените градове.
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3. Основни прояви в културния календар на Община Враца:
 Ботеви дни, които се провеждат под патронажа на президента на Р България
 Национален фестивал на малките театрални форми
 Международен младежки музикален форум
 Международен фолклорен фестивал “Врачанска пролет”
 Национален конкурс за млади изпълнители “Дико Илиев”
 Национален пленер за ученици “Врачанска есен”
 Пролетен фолклорен празник
 Графити фест
 Празник на старата градска песен “Мара Врачанка”
 Художествени изложби /включително и на Общата художествена изложба “Земята на Ботев”
и литературни прояви
 Национални и регионални културни празници
Срок: 2008-2011 г.
Очаквани резултати: Постигане на високо качество на културните събития и изяви
Приоритет: Създаване на Обществен консултативен съвет по култура
1. Участие на широк кръг представители на врачанските творци и общественици за
разглеждане на важни въпроси, свързани с развитието на културата
Срок: 2008-2011 г.
Очаквани резултати: Включване на гражданите в управлението на културните процеси и
развитие на гражданското общество.
Приоритет: Съхраняване и доразвиване на ценностната система на българина чрез
богатството на фолклора и популяризиране дейността на бележити врачани от близкото
минало, на творци и общественици с принос в националната ни култура и политическа история
1. Включване на младите хора в дейността на читалищата и фолклорните формации
2. Чрез участие в различни проекти да се осигурят средства за издаване на книги, брошури,
дипляни и други печатни материали, свързани с краезнанието и историческото наследство.
3. Популяризиране чрез рекламни материали, специализирани издания и медиите
дейността
и постиженията на културните институти и творчески съюзи.
Срок: 2008-2011 г.
Очаквани резултати: Създаване на траен интерес към културната ни история и бележити
личности
Приоритет: Подпомагане дейността на Клуба на дейците на културата /КДК/
1. Съдействие за осигуряване на база и средства за развитие дейността на КДК
Срок: 2008-2009 г.
Очаквани резултати: Възстановяване на добра клубна дейност и създаване на възможности
за неформално общуване на врачанските творци
Приоритет: Читалищата в Община Враца да се запазят и доразвиват като центрове на
разнообразна културна дейност и поддържане и развитие на самодейността.
1. Насърчаване участието на фолклорни и други творчески състави и групи в национални и
международни културни програми.
2. Работа по проекти на неправителствени институции
3. Приобщаване на младите хора по селата към дейността на читалищата
Срок: 2008-2011 г.
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Очаквани резултати: По-добро качество на продукцията на читалищата и утвърждаването им
като самобитни културни институти
Приоритет: Поддържане в добър вид паметниците на признателността
1. Чрез участие в проекти и набиране на дарения да се осигурят допълнителни средства за
поддържане на паметниците на признателността и паметниците на културата. Ще се поддържа връзка
с Националния институт за паметниците на културата /НИПК/ към Министерство на културата.
2. Включване на младите хора в инициативи за поддържане на паметниците
Срок: 2008-2011 г.
Очаквани резултати: Спиране на посегателствата върху паметниците на признателността и
патриотично възпитание на младите хора
Приоритет: Създаване на самостоятелна художествена галерия
1. Осигуряване на подходящо помещение за художествена галерия
2. Създаване на фонд от творби от проведените симпозиуми и пленери
Срок: 2008-2010 г.
Очаквани резултати: Създаване на по-големи възможности за изява на врачанските
художници
Приоритет: Да се работи в посока на реконструкция или ново строителство на обредни
зали
1. Да се търсят възможности за нова ритуална зала за сключване на граждански бракове
2. Да се направят съвременни обредни зали и в двата гробищни парка
Срок: 2008-2009 г.
Очаквани резултати: Подобряване качеството на двете услуги

Приоритет: Обновяване и попълване фондовете на Регионалните културни институти
1. Чрез участия в проекти и други допълнителни възможности да се осигурят средства за
системно попълване фонда на Регионална библиотека “Христо Ботев”
2. Системно попълване фонда на художествената галерия към Регионален исторически музей.
Срок: 2008-2011 г.
Очаквани резултати: Задоволяване на културните потребности на гражданите и повишаване на
информираността им
Приоритет: Разширяване на културното сътрудничество с побратимените на Враца
градове от Сърбия и Черна гора, Румъния, Беларус, Украйна, Франция, Уелс, Полша,
Великобритания и др.
1. Създаване на качествен културен продукт, който може да се представи в чужбина
2. Осъществяване на междукултурен обмен
3. Съвместно участие по програми на Европейския съюз, отнасящи се до културата
Срок: 2008-2011 г.
Очаквани резултати: Повишаване качеството на културните събития и възможности за
културен обмен и повишаване интереса на културните
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Всички задачи, поставени пред Община Враца в областта на развитие на културата, ще търсят и
намират своето решаване чрез експертни предложения и решения, чрез широко обсъждане на важни
обществени въпроси, чрез иновационни практики в областта на културата и сътрудничество с
творческите съюзи, а също така и чрез участие в оперативните програми на МРРБ за подобряване
инфраструктура на читалища, театър и др.

ОБЩЕСТВЕН РЕД И ГРАЖДАНСКА БЕЗОПАСНОСТ

Приоритет:Постигане на сигурна среда за живот на гражданите на община Враца
1. Общественият ред и безопасността на гражданите на територията на град Враца ще се
обезпечават съвместно от органите на Министерство на вътрешните работи и от специализирана
структура на община Враца, натоварена с функции по опазване на обществения ред – Общинска
полиция “ВРАЦА”.
2. Кандидастване по оперативна програма на МРРБ за изграждане на цялостна система за
видеонаблюдение.
Срок: 2008 – 2011 г.
Очаквани резултати: Общинската полиция ще обезпечава обществения ред и ще се грижи за
безопасността на гражданите на обществените места, общинските сгради, училищата, парковете –
общинска собственост и др.Осигуряване сигурност на гражданите.
ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ФИЗИЧЕСКОТО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТА

Програмата спорт е разработена в съответствие със заложените цели и дейност в
Националната програма за развитие на физическо възпитание и спорта в Република България.
Постигането на целите на програмата изисква активни действия, обединяване на усилията и
осъществяване на взаимодействие на Държавната агенция и спорта /ДАМС/ общински администрации
и спортни организации.
Приоритет:Подобряване спортните бази в град Враца/след като станат общинска собственост/.
1. Участие в проекти по Еврофондове и Оперативните програми
2. Увеличаване бюджета на спорта.
Срок:2008 – 2011 г.
Очакван резултат:Създаване по – добри условия в тренировъчния процес на спортните
клубове и участие на изявени спористи от Общината в Европейски и Световни първенства и
Олимпийски игри.
Приоритет:Осигуряване на достъп до спортна база и квалифицирани и спортни специалисти за
децата, желаещи да участват в спортни занимания.
1.Разширяване на обхвата и създаване на мотивация в децата за участие в спортни занимания,
с оглед подобряване физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно използване на
свободното им време.
2.Предизвикване на интерес с децата за системни занимания със спорт и предоставяне на
възможност на треньори в спортни клубове за селекция на деца с перспективи за спортно развитие.
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3.Използване възможностите на спорта, като превенция срещу нетолерантността, насилието,
употребата на цигари, алкохол и наркотици.
4.Осигуряване на достъп за участие в спортни занимания на децата с увреждания и в
неравностойно положение.
Срок:2008 – 2011 г.
Очаквани резултати: Подобряване на физическата дееспособност, повишаване на
здравословния статус , двигателна култура и социалната адаптация на младите хора с помощта на
неформалното образование чрез спорт в свободното време на младите хора;
Приоритет:Осигуряване условия и предпоставки за развитието на футболната игра.
1.Подобряване на материално-техническата база.
2.Осигуряване на необходимия финансов ресурс за тренировъчна и спортносъстезателна
дейност на отборите на ОФК „Ботев”.
3.Създаване на условия за привличането на частни инвестиции и развитие на публичночастните партньорства.
Срок:2008 – 2011 г.
Очаквани резултати: Развитие на футболните клубове
професионалните футболни групи.

в Общината и бъдещо участие в
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