ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
MUNICIPALITY of GLAVINITSA
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
DISTRICT SILISTRA
____________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
Период 2016г. – 2019г.

Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница

____________________________________________________________________________________________________________________________
7630 гр.ГЛАВИНИЦА, ул.”ВИТОША” №44
тел. (08636) 20 40, 22 84, 22 64
факс: 22 58
7630 GLAVINITSA, ”VITOSHA”Str. 44
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
MUNICIPALITY of GLAVINITSA
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
DISTRICT SILISTRA
____________________________________________________________________________________________________________________________

ОБРЪЩЕНИЕ НА КМЕТА
Уважаеми съграждани,
Програмата за управление на Община Главиница за мандат 2016г. - 2019г. в основната си
част е базирана на предизборните ми ангажименти към жителите на Общината, на законовите
задължение на всеки Кмет и разбира се на „Общинския план за развитие на Община Главиница
2014-2020г.” от 2013г.
Мотивиран съм да променя голяма част от статуквото в управлението на Общината ни с
една основна цел, която всъщност е визията ми за развитие на Община Главиница:
„Община с европейски облик, качествено изградена и поддържана техническа
инфраструктура, широко обхватни социални услуги и сигурен бизнес климат, развиващ
се административен капацитет, стабилно и прозрачно управление”
Тази програма може да се определи и като „пътна карта” - движейки се по нея през
следващите години, смятам, че ще постигнем общите ни цели, а именно стабилизиране
финансовото състояние на Общината, подобряване качеството на живот в населените ни места,
т.е. просперираща във всички сфери Община Главиница.
Разбира се, програмата е документ с отворен характер и винаги може да бъде допълвана
и развивана в процеса на работа. За да бъде качествена местната ни политика, аз съм длъжен да
бъда в диалог с Вас - населението на Община Главиница и своевременно да предприемам мерки
във връзка с вашите потребности.
При реализиране на програмата за управление аз и моят екип ще продължим успешното
сътрудничество с Националното сдружение на общините в Република България, Сдружението
на председателите на Общински съвети, други сдружения и неправителствени организации,
както и ще развием партньорства с различни градове от Европейския съюз.

Уважаеми общински съветници,
Осъзнавам високи очаквания на нашите съграждани и поемам отговорност да работя за
развитието и по- доброто бъдеще на община Главиница. Вярвам, че заедно ще се справим с
проблемите и трудностите, и ще бъдем удовлетворени от резултатите, които ще постигнем с
общи усилия.
Неждет Джевдет
Кмет на Община Главиница
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Планът за развитие на община
Главиница 2014 - 2020 е начална точка за
насочване на усилията на общинското
ръководство

и

е

дългосрочно

и

стратегическо планиране на целите за
устойчиво развитие, като приоритетните
оси са:
1. Повишаване

на

жизнения

стандарт
2. Изграждане
Основни принципи и ценности

и поддържане

на

инфраструктурни мрежи
3. Възстановяване

 Управление концентрирано към

конкурентоспособността

нуждите на гражданите

на

икономиката

 Ефективно финансово управление
От друга страна Програмата за

 Оптимизиране на разходите
 Върховенство на закона

управление на общината за периода на
мандата е средносрочен документ, в

 Почтено и прозрачно управление

който са зададени основните цели, които

 Етично поведение на администрацията

си поставяме за постигане.

 Професионална компетентност и

Визията на Община Главиница

ефективност на служителите

отразява желанието за дългосрочно и

 Подобряване на връзката между

устойчиво развитие, за създаване на по-

администрация и граждани
 Партньорство с бизнеса и

добри условия за живот на населението,
за

развитие

на

икономиката

и

увеличаване на социалните придобивки.

неправителствения сектор
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Основните приоритети в Програмата за развитие на общината за периода на
мандата

I.

Стабилизиране на финансовото състояние на Община Главиница

II.

Инвестиране и развиване на административния капацитет на общинска

администрация
III.

Конкурентоспособност, икономика и инфраструктура

IV.

Социално сближаване, съхраняване на ценностите, образование, култура,

спорт и младежки дейности

Мисията
законосъобразно
потребностите

на

всяка

местно
на

общинска

администрация

самоуправление,

гражданите

в

да

условията

работи
на

е
за

да

осъществява

удовлетворяване

свободна

от

корупция

администрация, пълна прозрачност и коректност на взаимоотношенията.
Приоритети на тази програма са съобразени с тези от Общинския план за
развитие 2014/2020г. Изключение прави единствено тежкото финансово
положение на общината, породено от неспазени срокове за изпълнение по
договор с Фонд „Земеделие”, както и пропуснати срокове за подаване на
документи за възстановяване на ДДС от реализирани европейки програми.
Общият дълг, който се оформя е малко над 4 млн. лева. Това е основното
предизвикателство за мен и моят екип. Успоредно с това, общината трябва да
продължи да бъде полезна на населението. Именно в тази връзка, първият
приоритет е финансовата стабилност, за постигане, на която предвиждаме
политика на оптимизации в различните сфери на дейност на общината.
____________________________________________________________________________________________________________________________
7630 гр.ГЛАВИНИЦА, ул.”ВИТОША” №44
тел. (08636) 20 40, 22 84, 22 64
факс: 22 58
7630 GLAVINITSA, ”VITOSHA”Str. 44
e-mail: obshtina@glavinitsa.bg

ОБЩИНА ГЛАВИНИЦА
MUNICIPALITY of GLAVINITSA
ОБЛАСТ СИЛИСТРА
DISTRICT SILISTRA
____________________________________________________________________________________________________________________________

ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ

Приоритет I
Цел 1

Стабилизиране на финансовото състояние
Оптимизиране на разхода за външни услуги и издръжка на
административните звена

1.
Събиране и извозване на твърди битови отпадъци да се извършва
от Общинското предприятие „Общински имоти и комунални дейности”
2.
Стопанисването и поддържането на уличното осветление да се
извършва от Общинското предприятие „Общински имоти и комунални
дейности”
Дейности
3.
Централизиране на изнесените общински структури в общинска
администрация
4.
Рестриктивни мерки и намаляване на разходите за различните
видове дейности на общинска администрация
5.
Оптимизация в сферата на образованието

Цел 2

Увеличаване на местните приходи
1.
Повишаване нивото на събираемост на местните данъци и такси
2.
Актуализиране на таксите и цените на административните и друг
вид услуги
Дейности
3.
Създаване на публичен регистър на общинската собственост
4.
Максимална повишение на прихода от общински поземлен и сграден
фонд

Инвестиране и развиване на административния капацитет
на общинска администрация
Професионална компетентност и ефективност на
Цел 1
административния ресурс
1.
Промяна в структурата на общинска администрация
Актуализиране на длъжностните характеристики
Дейности 2.
3.
Въвеждане на реална програма за атестиране на служителите
4.
Участия в семинари и обучения
Достъпно, своевременно и гъвкаво административно
Цел 2
обслужване
Приоритет II

Дейности

1.
2.
3.
4.

Промени в Центъра за информация и услуги на граждани
Внедряване на деловодна система за обслужване на населението
Подновяване на интернет страницата на общината
Въвеждане на прозрачен достъп до управлението на общинска
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собственост чрез интернет страницата на общината

Приоритет III
Цел 1

Конкурентоспособност, икономика и инфраструктура
Взаимоотношения с бизнеса

1. Привличане и задържане на инвеститори в секторите на растеж
/селскостопанство и свързаните с нея преработвателна промишленост/
2. Насърчаване на предприемачеството и създаване на условия за
Дейности
публично-частно партньорство
3. Насърчаване развитието на туризма
4. Иновативни концесионни условия за по- устойчиви инвестиции

Благоустрояване на населените места и комуналната мрежа
между тях

Цел 2

1. Активно участие е европейски програми за подобряване на
инфраструктурата на общината
2. Рехабилитация на пътна мрежа в и извън населени места
3. Изграждане на каменни земеделски пътища
4. Предаване на Пречиствателна станция за отпадни води –
гр.Главиница към ВиК – Силистра за стопанисване
Дейности
5. Разработване на проекти за цялостна подмяна на водопроводните
мрежи за питейна вода по населени места
6. Система за видео наблюдение в рисковите зони
7. Ремонт на административни сгради
8. Реализиране на съществуващата транспортна мрежа за превоз на
пътници в рамките на общината и разработване на нови варианти
9. Придобиване на специализирана техника за зимно почистване

Опазване на околната среда и ползване на природните и
дадености

Цел 3

1. Изграждане на кътове за отдих по населени места, възстановяване
на парковите пространства
2. Облагородяване на гробищните паркове
Дейности
3. Намаляване на нерегламентираните сметища извън населените
места
4. Почистване на изворни чешми

Приоритет IV
Цел 1

Социално сближаване, съхраняване на ценностите,
образование, култура, спорт и младежки дейности
Социални услуги и среда

1. Разработване на варианти за създаване на условия за живот на
самотните жители в трета възраст и неравностойно положение
2. Популяризиране на Дневния център за пълнолетни лица с
увреждания в с.Сокол и увеличаване на нейната посещаемост
Дейности
3. Ремонт на здравните служби и привличане на лекари в общината
4. Създаване на условия за активна и реална читалищна дейност по
населени места
5. Стимулиране на раждаемостта в общината

Цел 2

Културни дейности и съхраняване на ценностите
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1. Организиране на традиционните за община Главиница празници
2. Актуализиране на културния календар
3. Насърчаване създаването на нови културни продукти, които да
представят идентичността, уникалността и богатството на общината
4. Полагане на грижи за поддържане на културно- историческото
наследство и религиозните храмове
Дейности
5. Търсене на възможности за културен обмен и туризъм
6. Запазване и развиване на културната идентичност на
малцинствените общности
7. Осигуряване на обществен ред и сигурност

Цел 3

Подобряване на достъпа до образование и повишаване нивото на
образованост
1. Ремонтиране, обновяване и поддържане на материалната база за
предучилищно и училищно образование
2. Подготвяне на проекти за цялостни ремонтни дейности на
училища и детски градини
3. Мерки за намаляване броя на преждевременно напускащите
училище деца
4. Централизиране на предучилищното образование с делегиран
бюджет
5. Повишаване качеството на изхранване на децата и учениците в
сферата на образованието
Дейности
6. Подобряване на транспортните условия за пътуващите деца и
ученици
7. Инвестиране в педагогическия капацитет на детските градини –
обучения и квалификации
8. Редуциране на такси за посещаване на детска градина
9. Освобождаване от такси на деца от задължителната
подготвителна група
10.Създаване на професионални паралелки в средното училище
11.Подкрепа на училищните ръководства, включително и
дофинансиране на образователните дейности

Цел 4

Развитие на спорта и младежки дейности
1. Насърчаване на спортните и младежки дейности
2. Организиране на училищни състезания
Дейности
3. Поддържане на изградените спортни площадки и изграждане на
нови

Моите намерения към изпълнителната власт са сериозни и професионални.
Аз и моят екип имаме подкрепата на населението и заедно ще работим за
подобряването на условията на живот в община Главиница. Убеден съм, че
резултатът от нашите усилия ще се изрази в по- чисти и сигурни населени места,
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по- добри пътища и светли улици, повече възможности за реализация и трудова
заетост, навременно и качествено здравеопазване, добро образование и детска
грижа, повече социални услуги за хората в неравностойно социално положение,
повече грижа за възрастните и хората с увреждания.
Имаме силите и способностите да вървим уверено по пътя, който сме поели.

Неждет Джевдет: ………………
Кмет на Община Главиница
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