ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА
ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕЗ МАНДАТ 2015-2019
Настоящата Програма за управление на кмета на община Стражица е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2015-2019г. Тя е
средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности за изпълнение и очакваните резултати за период от 4 години.
При подготовката на документа са взети под внимание националните и регионални стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми за развитие на община Стражица, приети от Общински съвет
Стражица.
Тя е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса на изпълнение.
Всички заложени приоритети и дейности ще бъдат отчитани пред Общинския
съвет и обществеността до 31 януари след изтичане на съответната година.
Основните принципи, на които е основана Програмата са прозрачност, откритост и диалогичност в управлението, отговорно отношение към проблемите на
хората в общината, активно използване на Европейските фондове и други възможности за финансиране.

Основните насоки за бъдещо развитие на община Стражица
са:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Икономическо развитие на община Стражица
Социална политика на община Стражица
Здравна политика на община Стражица
Политика за младите хора в община Стражица
Подобрени административни услуги
Инфраструктура и транспорт в община Стражица
Екология в община Стражица
Образование в община Стражица
Култура в община Стражица
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10.Обществен ред и сигурност в община Стражица
11.Развитие на селата в община Стражица

Икономическо развитие на община Стражица
Стратегическа цел
Осигуряване на пазарна среда за стимулиране на свободната конкуренция и
равнопоставеност на всички субекти на икономическия пазар с цел повишаване
на стратегическите инвестиции на територията на община Стражица и стимулиране на местния бизнес.
Технологична модернизация и въвеждане на иновации в земеделския
и промишления сектор.
Дейности:
- Подпомагане чрез прилагането на подхода „Водено от общностите местно
развитие“ (ВОМР) създаването на нови предприятия в хранително-вкусовата
и дървопреработвателната промишленост
- Подпомагане чрез прилагането на подхода ВОМР създаването на нови и модернизиране на съществуващи растениевъдни и животновъдни стопанства.
1. Стимулиране на зеленчукопроизводството, овощарството и животновъдството.
Дейности:
- Подпомагане създаването на нови и разширяване на съществуващи овощни,
трайни и зеленчукови насаждения.
2. Повишаване атрактивността на индустриалната зона и привличане на инвеститори.
Дейности:
-Изготвяне на маркетингова стратегия на индустриалната зона.
-Извършване на дейности за маркетинг на индустриалната зона.
По-добро и ефективно управление на бюджетните средства и повишаване на
местните приходи в общинския бюджет.
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Повишаване събираемостта на просрочените парични задължения от фирмитедлъжници на общината.
Максимално и целево усвояване на средствата от европейските фондове,
както и от други източници на финансиране, при пълна прозрачност и контрол.
Осигуряване облекчен достъп на местния бизнес до общинското ръководство с
цел по-бързо представяне на проблемите на местния бизнес и по-бързото им
решаване. Създаване на добра бизнес среда за развитие и просперитет.

Социална политика на община Стражица
Стратегически цели:
Анализ на трудовата заетост в общината и разработване на общински програми
за квалификация, преквалификация и трудова заетост на безработни хора.
Поддържане на социално поносими такси за детски ясли, детски градини и домашен социален патронаж.
Съдействие за отпускане помощи за болни, възрастни в крайно тежко материално положение.
Осигуряване на общински жилища за социално слаби и определяне критерии за
подбор на крайно нуждаещите се, с цел настаняване в тях на най-нуждаещите
се.
Участие в съвместни проекти с неправителствени организации за адаптация и
социализация на лицата с увреждания.
Максимално използване на европейските програми и проекти за осигуряване и
развитие на грижите в домашна среда и изграждане на център за интегрирани
грижи.
СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ
1. Предоставяне на услуга „Личен асистент” и „Домашен помощник” по проект
„Независим живот”, финансиран по „Оперативна програма за развитие на човешките ресурси“ (ОПРЧР). Осъществява подкрепа на самостоятелността на
потребителя и на участието му в дейности, съобразени с неговите интереси и
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възможности. Услугата подпомага поддържането и развиването на силните
страни на потребителя.
2. Предоставяне на социална услуга в Център за обществена подкрепа (ЦОП),
който е комплекс от социални услуги в общността за деца и семейства в риск,
насочени към предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции.
3. Предоставяне на социална услуга Център за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ)- комплекс от социални услуги в общността за възрастни, деца
и семейства в риск. Услугата е мобилна и ще се ползва от потребители от цялата община.
4. Предоставяне на социална услуга Защитено жилище за хора с физически увреждания - услуга в общността насочена към лица с физически увреждания.
5. Предоставяне на социална услуга Защитено жилище за хора с умствена изостаналост услуга в общността насочена към лица с физически увреждания.
6. Подобряване условията в пенсионерските клубове и другите социални клубове.
7. Създаване общинско социално предприятие за осигуряване на трудова заетост на хората с увреждания.
8. Разработване проекти за европейско и национално финансиране за трудова
заетост на хора с ниски доходи, безработни лица, младежи до 29 г. и хора над
50-годишна възраст.
9. Предоставяне на услуги на деца и семейства за Ранна интервенция на уврежданията, по проект финансиран по ОПРЧР.

Здравна политика на община Стражица
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО - ОСНОВЕН ПРИОРИТЕТ ЗА СИГУРНОСТТА И
СПОКОЙСТВИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ
1. Работа в посока да увеличение доходите на медицинските специалисти в
училищното и детското здравеопазване;
2. Подобряване материалната база в детски ясли чрез външно финансиране или
от общинския бюджет.
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3. Основен ангажимент ще бъде да обновим и модернизираме здравните кабинети в детските градини и училищата;
4. Поддържане и функциониране на Детска млечна кухня.
5. Привличане на медицински специалисти и общо практикуващи лекари в Община Стражица.
6. Предоставяне на медицинска рехабилитация чрез ЦСРИ.

Политика за младите хора в община Стражица
Стратегическа цел
Насърчаване на раждаемостта, получаване на добро образование, грижа за
младите семейства и съдействие за професионалната реализация в Община
Стражица.
МЛАДИТЕ ХОРА
СТРАЖИЦА.

–

НАЙ-ГОЛЯМОТО

БОГАТСТВО

НА

ОБЩИНА

1. Създаване на Младежки общински съвет и младежки организации в общината.
2. Продължаване дейностите ни за насърчаване на младите хора от малките населени места за да се включват в различни младежки инициативи.
3. Насърчаване на младежки обмен, доброволчество и други дейности в сферата
на младежта.
4. Създаване на необходими условия за спорт и младежка активност във всяко
населено място на община Стражица.
5. Специална подкрепа ще окажем на младите хора, които искат да организират
сами или да участват в различни младежки и доброволчески кампании за толерантност, против насилието, антидискриминационна политика, борба със зависимостите и др.
6. Разработване на дългосрочна общинска стратегия за развитие на младежките
дейности.
7. Увеличаване възможностите за трудова заетост на младите хора и задържането на техния потенциал в община Стражица.
5

Подобрени административни услуги
Стратегическа цел
Развиване на модерна и отворена към граждани и бизнес администрация.
Дейности:
- Въвеждане на нови и подобряване на съществуващи услуги, вкл. интегриране
и електронизация.
- Въвеждане на интелигентно регулиране, вкл. действия за намаляване на административната тежест.
- Езиково обучение и професионална квалификация на служители на общинска
администрация.
- Създаване на електронни архиви в общината.
Насърчаване на общностното развитие на територията на база на сътрудничество и широко партньорство.
Дейности:
- Подобряване на процеса за провеждане на обществени консултации.
- Осигуряване на по-добра публичност, отчетност и информираност за работата на местната власт.
- Продължаване на подкрепата на местната инициативна група - МИГ Лясковец-Стражица.
- Обмен на опит с чуждестранни общини и въвеждане на добри практики за
местно управление и развитие.

Инфраструктура и транспорт в община Стражица
Стратегическа цел
Изграждане на нова и модернизиране на съществуваща инфраструктура, осигуряваща достъпност и по-добри условия за живот.
Дейности:
- Рехабилитация и ремонт на общински пътища.
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- Ремонт на улици в населените места на общината.
- Реконструкция и подмяна на довеждащ водопровод за с. Бряговица (от ПС
„Джулюница” -до връзка с вътрешна водопроводна мрежа).
- Рехабилитация на водопроводната
Стражица.

мрежа в населените места от община

- Ремонт/обновяване/оборудване на училищата в общината, спортните площадки и физкултурните салони към тях.
- Ремонт/оборудване/обзавеждане на ОУ с. Кесарево.
- Ремонт/обновяване/оборудване на детските градини в общината, вкл. на дворните пространства към тях.
- Ремонт и обновяване на стадиона в гр. Стражица.
- Ремонт и обновяване на спортна зала гр. Стражица.
- Ремонт и модернизиране на техническата база в областта на културата.
- Ремонти и подобряване на енергийната ефективност на общински сгради.
- Подобряване на енергийната ефективност на уличното осветление в населените места.
- Ремонт на сгради в които се предоставят социални услуги.
- Изграждане, реконструкция, ремонт на общински обекти в сферата на здравеопазването и прилежащите им пространства.
- Закриване и рекултивация на общинското депо в гр. Стражица.
- Подобряване на критична инфраструктура (свлачища, дерета, брегове на реки
и др.) и дейности за преодоляване на последици от бедствия, аварии и катастрофи.
Подобряване облика и свързаността между населените места.
Дейности:
- Изграждане и ремонт на тротоари в населените места.
- Рехабилитация на съществуващ парк в УПИ ІV, кв.102 , гр.Стражица, обл.
В.Търново"- ІІ-ри етап („Дендрология на градски парк”).
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- Благоустрояване на паркове, зелени площи и зони за отдих.
- Изграждане на нови, обновяване и обезопасяване на съществуващи детски и
фитнес площадки.
- Ремонт и обновяване на централни части и площади.
- Подобряване на транспортната осигуреност на територията.
- Подобряване сигурността на гражданите, чрез инвестиции във видеонаблюдение и други дейности.

Екология в община Стражица
Стратегическа цел
Превръщане на община Стражица в екологично чисто място за живот.
Околната среда е един от най-ценните активи, който следва да бъде грижливо
защитаван и опазван с оглед бъдещите ползи от него. За да запазим природните
ресурси и подобрим екологичното състояние, следва да осигурим устойчиво
развитие не само от социално - икономическа, но и от екологична гледна точка.
Подобряването, запазването и възстановяването на естествената околна среда и
развитието на екологичната инфраструктура е сред основните стратегически
цели на Община Стражица.
Реализирането на тази цел ще доведе до подобряване качеството на живот на
населението на общината и оттам до повишаване на възможностите за инвестиции в нейната икономика.
Това налага необходимостта от предприемането на мащабни инвестиционни
мерки през следващите четири години в сектор околна среда
Целите за реализиране на екологичната политика са:
- Принос за здравословна околна среда;
- Подобрено качеството на живот на населението и повишено качеството на услугите;
- Развита екологична инфраструктура с цел постигане на съответствие с европейското и националното законодателство в областта на околната среда.
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- Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци. Разделно събиране
и рециклиране на отпадъците
- По-зелен град
- Участие в национални кампании за почистване
- Ограничаване популацията на бездомните животни

Образование в община Стражица
Стратегическа цел
Обновяване и развитие на материалната база на училищата и детските градини
на територията на общината с цел подобряване на съществуващите условия и
изграждане на успешна местна образователна политика.
Характеристика
Образованието като част от управленската програма на община Стражица заема
едно от водещите места в нея, тъй като е приоритет и на национално ниво.
Всички насоки за действие са свързани с осигуряване на равен старт и възможност за качествено и интегрирано образование.
Населението на община Стражица е мултиетническо, като голяма част от децата и учениците са билингвистични, говорещи различни майчини езици, което е
предпоставка за недоброто познаване и владеене на българския език при постъпването им в първи клас.
Вследствие на миграционните процеси и ниската раждаемост се очертава тенденция към намаляване броя на населението, съответно броя на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст.
Висок е делът на децата необхванати в образователната система като една част
не посещават редовно учебни занятия, а останалите са отпаднали от училище
по социално-икономически причини.
Интегрираното обучение включва дейности по: осигуряване на допълнителна
педагогическа работа, осигуряване на условия за съвместно обучение и възпитание на деца и ученици с различен етнически произход, работа с родителите за
осъществяване на образователната интеграция на децата и учениците, работа
свързана със запознаване и запазване на културната идентичност на етносите.
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Образователната интеграция е процес, при който децата и учениците от етнически малцинства се обучават в съответствие с българското законодателство
като се прилагат разнообразни методи и форми на работа с деца, ученици и родители от всички етнически групи.
Насоките за действие трябва да бъдат насочени към:
- Осигуряване на всяко дете и ученик равен достъп до качествено образование.
- Предприемане на мерки за намаляване на броя на отпадащите деца и
ученици от образователната система.
- Привличане на допълнителни средства за развитие на образованието по
програми и проекти.
- Оптимизиране на общинската училищна мрежа, отговаряща на социално-икономическото развитие на общината.

Култура в община Стражица
Стратегическа цел
Издирване, съхраняване и популяризиране на националното и автентичното материално и нематериално културно наследство в селищата на община Стражица
за идните поколения, подобряване на културната инфраструктура с модернизация и благоустрояване на материалната база.
В община Стражица съществуват движими и недвижими културни ценности,
като културно-историческото значение на голяма част от тях все още не е изследвано.
Основна задача е актуализацията и оценката на културно-историческото наследство, определяне на научната стойност и неговото популяризиране и опазване, което е предпоставка и за развитие на алтернативни форми на туризъм.
Реконструкция и ремонт на обществени, религиозни сгради и паметници с местно историческо и културно значение
Необходимо е разширяването на музейната сбирка с нови експонати от местни
краеведи, изследвания и др. и превръщането ѝ в самостоятелна общинска музейна сбирка и включването ѝ в националния регистър. Да се даде възможност
нa жителите и гостите на общината да се запознаят с културно-историческото
наследство на общината и региона.
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В сферата на движимото културно наследство, община Стражица разполага с
богат фонд от творби, които се съхраняват и експонират в изложбената зала. С
проекта по трансграничното сътрудничество „Румъния-България 2014-2020” се
предвижда реконструкция и модернизация на сградата на галерията и превръщането ѝ в културен център.
Културната дейност на територията на общината се извършва основно от читалищата. Има добре изградена читалищна мрежа, която се състои от 16 читалища в 16 населени места. Те заемат голям дял от културната инфраструктура на
общината и са място за общуване, участие на населението в различни творчески
занимания от различни възрастови, етнически и социални групи. Ключов фактор, който затруднява превръщането на читалищата в атрактивна среда за съвременна култура, социализация между населението и поколенията и за разнообразяване на начина на живот като цяло е незадоволителното състояние на материално-техническата база, която се нуждае от сериозна рехабилитация и модернизация. Недостатъчната държавна субсидия изисква алтернативни възможности за осигуряване на средства за ремонт, саниране и естетизиране на читалищните сгради с участие в различни проекти по мерки 313 и 323 с участието
на МИГ Лясковец-Стражица. Други дейности подобряващи работата на читалищата продължават да са приоритет - осигуряване на Интернет достъп и компютъризация на читалищата, провеждане на фестивали и други дейности по запазване на културните традиции и обичаи, стимулиране на самодейността, подкрепа на самодейните състави за участие в регионални, национални и международни състезания и конкурси, подновяване и обогатяване на читалищния библиотечен фонд.
Културната политика на общината цели включването на всички групи от населението без оглед на възраст, пол, социален статус или етническа принадлежност за изграждане на общност запазила духовните ценности от миналото и
адекватна социална и културна реализация и интеграция в мултикултурна Европа. Нашата културна идентичност би се запазила само с активното включване
на младите хора в културната политика и обществения живот.
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Обществен ред и сигурност в община Стражица
Стратегическа цел
Превръщане на община Стражица в сигурно място за живот и строго спазване
на правилата за движение, опазване на обществения ред и строги правила за
опазване и защита на личното и обществено имущество.
- Опазване на реколтата на земеделските стопани при сезонно прибиране,
съвместно със служителите на РУ „Полиция“ гр. Стражица.
- Безкомпромисна борба с корупцията в община Стражица.
- Поставяне на камери за наблюдение на възлови места в общината с цел
пълен контрол на нарушенията от недисциплинирани водачи на пътни
превозни средства и нарушители на обществения ред.
- Инвестиции с цел подобряване безопасността на движението.

Развитие на селата в община Стражица
Стратегическа цел
Повече внимание за всички селища в общината и осигуряване на необходимите
услуги на селското население
- Ефективно усвояване на средства по европейските програми при пълна
прозрачност и контрол.
- Възраждане и развитие на селскостопанския сектор.
- Откриване на нови работни места.
- Изграждане на канализация и асфалтиране на улиците.
- Почистване и обезопасяване на коритото на реките, които минават през
територията на селата.
- Обновяване на материалната база на училищата, детските градини,
здравните служби, читалищата.
- Активна подкрепа за развитието на образованието и спорта.
- Предоставяне на социални услуги: домашен социален патронаж, грижа за
болни и възрастни хора.
- Любезно и професионално административно обслужване на гражданите.
- Изграждане на депа за биологични отпадъци.
- Почистване и поддръжка на гробищните паркове.
- Залесяване и поддържане на паркове и градини.
- Поощряване на раждаемостта по селата.
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- Ремонт на пенсионерски клубове.
- Участие на певчески и танцови състави на национално и международно
признати фестивали.
- Запазване на уникалните традиции и обичаи на българското село.
- Възраждане на духовността.
Уважаеми съграждани,
Четиригодишната програма за управление на община Стражица за мандат 20152019 г. е стратегически документ, чиято цел е да маркира основните и найважни моменти в работата на ръководения от мен екип през този период. Програмата не е самоцелна. Тя е отворена за допълнения в процеса на нейното изпълнение от всички граждани на общината.
Поставили сме си конкретни цели, които да работят дългосрочно за постигането на достоен стандарт на живот на всеки един гражданин на община Стражица.
Най-важното, което ни предстои през следващите месеци, е да спечелим и реализираме максимално много проекти, да осигурим свеж финансов ресурс за
дългосрочните инвестиционни цели, които сме си поставили.
Убеден съм, че в края на мандата ни, ще бъдем пример за просперираща община, в която грижата за гражданите е поставена на първо място, като приоритет и
цел. Целта ни е община Стражица да се утвърди като привлекателно място за
бизнес и инвестиции, с модерна и енергийно ефективна инфраструктура. Желанието ни е общината да е с богат културен и спортен календар и с атрактивни
туристически продукти.

Румен Павлов
Кмет на община Стражица
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