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ПРОГРАМИ  

Програмирането е основна техника за постигане на политики. Всяка програма  дефинира дейностите като  какво и как да 

бъде изпълнено за превръщане на Любимец  в по добро място за живеене и повишаване на  жизнения стандарт на живеещите в 

общината. 

Избора на дейности е постоянен, годишен цикличен процес с  последователност и срокове  определени от министерството 

на финансите и в частност от резултатите на Съвета за административна реформа след  2009г, чиито председател е министъра 

на финансите. Всяка дейност се утвърждава за такава в логиката на предлагане на инициативи и тяхното обсъждане от всички 

структури на гражданското общество. Периода на обсъждане и утвърждаване на инициативите в дейности,  стартира с 

изготвени анализи от специализираната администрация в конкретната област.   

ПРОГРАМА  „АДМИНИСТРАЦИЯ” 

Програма „Администрация” е основна за  изпълнение на политика законност. 

Повишаване доходите на гражданите в общината, модернизиране на икономиката и растежа са възможни само след 

създаване на убеденост за ред на обсъжданията на инициативите по всички програми. Прозрачност на взиманите решения, 

ясни  критериите и бюджет за всяка дейност. Работата  на служителите от организационната структура на общината по 

програмата е движещата сила за постигане на резултати  и  е  насочена в две посоки. Навътре, най-вече към оценка и 

повишаване  на капацитета на всеки служител , разработка на планове за обществени обсъждания по всички програми  и навън 

за организиране на обществените обсъждания.  

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се разработи динамична 

организационна структура. 

Утвърдена 

организационна 

структура 

 

28.02.2012г. 

Секретар. Директор 
”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана администрация” 

2.Да се разработи методика за 

контролинг изпълнението на 

публичните услуги. 

Утвърдена методика  

15.04.2012г. 

Секретар 

 Директор 
”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана администрация” 

3.Да се разработи методика за 

провеждане на публични обсъждания 

на инициативи.  

Утвърдена методика   

15.04.2012г. 

Секретар.  

Директор 
”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана администрация” 

4.Да се разработят индивидуални 

обучителни планове на всеки от 

организационната структура. 

Утвърдени 

индивидуални 

обучителни планове 

 

15.04.2012г. 

Секретар.  

Директор 
”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана администрация” 

5.Да се проведе обучение на ниво 

директори на дирекции за разработка 

на програми и инструменти за 

Тестове    

за успешно 

преминало 

 

15.04.2012г. 

Секретар.  

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

http://www.novapdf.com/
http://www.novapdf.com/


2 

 

прилагане. обучение.  

6.Да се разработи методика за 

подготовка на решенията предлагани 

за обсъждане в общинския съвет.  

Утвърдена методика   

30.05.2012г. 

Секретар.  

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Повишена ефективност на местното самоуправление и административния капацитет при общинската 

администрация 

 Подобрено качество и разширен обем на предлаганите услуги от общинска администрация. 

  Повишено  усвояване на средства от европейските фондове. 

 Утвърдени и регламентирани  връзки  на структурите на гражданското общество. 

 Подобрена работа по подготовка и предоставяне на качествени материали и проекти за решения от общинска 

администрация и активно участие при тяхното обсъждане в комисиите и заседанията на Общинския съвет. 

Стриктен контрол и прозрачност при изпълнението на взетите решения. 

 

ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ФИНАНСИ, ДАНЪЦИ И ТАКСИ” 

Община Любимец  полага големи усилия да изпълнява задълженията си по отношение на предоставянето на публични 

услуги с ресурсите, с които разполага. Световната финансова криза и дълговата криза в Европа задължава българското 

правителство да не поема публичен дълг и от това общините са поставени пред предизвикателство  да разширяват приходите 

си, за да изпълняват разходните си задължения. Натискът за по-голяма финансова автономност на общините произтича от все 

по-малките възможности на правителството да обезпечава обичайното по-рано ниво на публичните услуги и от нарастващото 

изискване на обществото за управление, което откликва на потребностите. 

Финансирането на общините не върви в крак с разширените им разходни отговорности. Въпреки необходимостта от 

повече местни приходи, с които да се покрият общинските задължения по отношение на текущите и инфраструктурни 

разходи, перспективата за предоставяне на по-голяма финансова автономност на общините е все още ограничена. 

Децентрализацията има две посоки от една страна увеличава  влиянието на хората върху решенията, засягащи техния 

живот и вземани от органите на властта. Това ще подобри  ефективността и отзивчивостта на местните  органите на властта, 

като въвлича гражданите в управлението и укрепва демократичния процес.  

От друга страна общинското ръководство трябва да  разбере  какви са предпочитанията на гражданите на общината , 

нейните потребности и готовността й да заплаща за публичните услуги. Политическото ръководство на общината  директно 

отговаря  пред своите избиратели – особено за ефективното използване на местните приходи.  

Натрупания опит сочи че предпочитанията на хората, които плащат за публичните услуги, се удовлетворяват най-

добре тогава, когато услугата се предоставя от най-ниското ниво на управление, което е в състояние да направи това. 

Възлагането на разходните отговорности на всяко ниво на управление е първата стъпка в подобряването на системата на 

общинските финанси и на финансовите взаимоотношения между различните нива на управление. В този процес следва да се 

отразят историята, традициите и институциите на общината , като се отчита засилващата се роля на местните предпочитания в 

осигуряването на публичните услуги. 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ  

себестойността на предлаганите 

публични услуги.  

 

Утвърден доклад. 

Разработен алгоритъм за контрол 

на себестойността по елементи.  

30.11.2012 Директор 
”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 
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2.Да се утвърди Съвет за 

разработване на програмата за 

периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени дейности.   

30.04.2012 

 

30.11.2012  

Зам.кмет.  

3.Да се организира провеждането на 

едно  публични обсъждания на 

инициативи от програмата.   

Утвърден план за провеждане на 

обсъждането. 

Проведено обсъждане.  

30.11.2012 Зам. кмет 

4.Да се организира провеждането на 

едно публични обсъждания на 

инициативи по подобряване 

визуализацията на разходната част 

на бюджета.  

Утвърден план за провеждане на 

обсъждането. 

Проведено обсъждане. 

30.11.2012 Зам. Кмет  

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Разпределение на бюджетни средства по количествени, но и по качествени показатели и характеристики. 

 Фискална  политика, местните данъци и такси съобразени  с кризата, конкретната икономическа среда в 

общината  

 Допълнителни приходи от дейността на общинската администрация, общинските фирми и звената на 

общинска издръжка. 

ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ” 

Общинската собственост и в частност общинските предприятия се предполага да бъдат постоянен източник на 

приходи за общинския бюджет и обезпечаване финансирането на  някои от общинските дейности. 

За управление на разходите и устойчивост на приходите от общинска собственост и общинските дейности  

вниманието приоритетно е  насочено към идентифициране на обема на собствеността на общината, анализ на състоянието и 

предвиждане на мерки за по-ефективно управление.  

Изводите от Междинната оценка на общинския план за развитие ни задължават да направим преглед на  подходите 

„отгоре-надолу” и „отдолу-нагоре”, с оглед осигуряването на изпълнение  със съществуващите стратегически документи 

(Регионалния план за развитие на Южен централен район за планиране 2007-2013 г., Общинската стратегия за развитие 2005-

2015 г., Общинския план за 2007-2013 г.) и със социално-икономическите партньори, ангажираност на общинската 

администрация при изпълнението й, както и реалистичност и финансируемост на предвидените дейности. Приоритетите в тези 

основни документи все пак представляват най-базисните направления (оси) на цялостното развитие на община Любимец  , 

които са едновременно фактори и основни направления на търсено въздействие за постигане на интегрирано устойчиво 

развитие.  

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ за ефективност и 

ефикасност при  управлението на 

общинската собственост като капитал   

 

Утвърден доклад. 

Разработен план от дейности 

подобряване ефективност на 

разходите до края на 2013г.  

30.06.2012 Директор 
”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетоводител 

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

 

30.04.2012 

 

30.11.2012  

Зам.кмет 

3.Да се извърши анализ на дейността на Доклад за анализ за всяко 30.07.2012 Директор 
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общинските предприятия.( продукти/ 

услуги; пазарен дял; концепция за 

развитие)  

дружество.  

Бизнес планове за всяко 

дружество.  

 

30.11.2012 

”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетовидител 

4.Да се организира провеждането на две    

публични обсъждания на инициативи от 

програмата.   

Утвърден план за провеждане 

на обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

 

30.11.2012 

Зам.кмет 

5.Да се организира провеждането на едно 

публични обсъждания на инициативи  за 

развитие на общинските предприятия. .  

Утвърден план за провеждане 

на обсъждането. 

Проведено обсъждане. 

30.11.2012 Зам.кмет  

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Извършен анализ на актуалното състояние на общинската собственост, създаден  на регистър с пълна 

информация за нейните параметри и приета дългосрочна програма за  стопанисване, управление, 

разпореждане и развитие. 

 Разработени икономически показатели за управление на  общинската собственост включително публично 

частно партньорство.  

 Създадена система за контролинг над общинските фирми по ефективност, ефикасност и качеството на работа 

и управление. 

 Изградени детски площадки, площадките за масов спорт и обектите  за спортно майсторство върху общинска 

собственост на база публични обсъждания. 

 Изградена  общинска охрана като част от системата за контролинг при използването на общинската 

собственост. 

ПРОГРАМА „ОБРАЗОВАНИЕ и КУЛТУРА” 

Нарасналото многообразие на Европейския Съюз предопределя и нарастването на значението на работата ни в 

ПРОГРАМА  „Образование и култура“ в областите, свързани с обучението, образованието, културата, спорта, младежта, 

езиковото многообразие и религиозната идентичност. Независимо от разнородността на тези теми, създадените вече в тях 

общи нишки представляват градивните елементи за постигането на благоденствие и формирането на идентичност на граждани 

на Европа. 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на участието на 

общината в европейските програми; 

„Обучение през целия живот“, „Европа за 

гражданите“, „Младежта в действие“ и 

„Култура“. 

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за действие по 

участие в програмите до края на 

2013г.  

 

30.06.2012 

Зам. Кмет  

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

30.04.2012 Зам. Кмет  
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3.Да се организира провеждането на две  

публични обсъждания на инициативи от 

подпрограма Образование.   

Утвърден план за провеждане на 

обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

 20.12.2012 Зам.кмет 

4.Да се организира провеждането на едно 

публични обсъждания на инициативи от 

подпрограма Култура.   

Утвърден план за провеждане на 

обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

 

До 20.12 

2012г. 

Зам.кмет  

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Изграден он-лайн непрекъснат динамичен и продуктивен контакт с образователните институции (полудневни 

детски градини, целодневни детски градини, основни училища, средни общообразователни училища). 

 Обновяване на сградения фонд (при необходимост), спортните площадки (целево или съфинансиране на проекти) 

и/или други оперативни разходи на образователните институции. 

 Пълен обхват на децата в детските градини и нов режим на работа  през лятото, облекчаващ родителите. 

 Разработена подпрограма „Общинска библиотека” с конкретни финансови ангажименти на Общината, обвързани 

с бюджет за нейното функциониране като културна институция. 

 Културен афиш – ежемесечни театрални представления; концерти/спектакли. 

   ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА” 

Програмата за околната среда е преди всичко подпомагане процесите на устойчиво развитие в системата “човек – 

общество – околна среда”, чрез превръщане опазването на околната среда в личен интерес на всеки. 

Устойчиво развитие е начин на използване на природните ресурси, който цели да задоволи човешките нужди като 

същевременно запазва естествения баланс в околната среда, така че тези потребности да могат да бъдат задоволявани както в 

текущия момент, така и в далечното бъдеще. Устойчивото развитие обединява два основни стремежа на обществото: 

 постигане на икономическо развитие, осигуряващо нарастващ жизнен стандарт; 

 опазване и подобряване на околната среда и за в бъдеще. 

Програмата за околна среда или устойчивото развитие има различни аспекти – управленски, икономически, екологични, 

социални. Тези два термина на  стремеж за политика и начин на живот на населението и преди всичко състояние на 

икономиката, при което се използват безотпадни технологии, залага се на използването на възобновимите суровини, разчита 

се на рециклирането като целта е експлоатацията на природните ресурси да не промяна параметрите, които влияят на 

човешкия живот 

Подпрограмите на програмата околна среда са:  

 Управление на отпадъците 

 Управление на води и канализационна мрежа. 

 Управление на енергийни мрежи и системи. 

 Управление на транспортната система. 

 Управление на земеделските земи. 

Подпрограма „Управление на отпадъците” 

Само бегъл поглед на европейското законодателство за управление на отпадъците изреден по долу, българското 

законодателство и общинската програма ни задължава да бъдем изключително внимателни: 

• Директива за отпадъците (2006/12/EС), регламентираща задължения за страните – членки да разработват планове за 

управление на отпадъците с цел постигане на целите, заложени в директивата (чл. 7).;  
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• Директива 91/689/EEC за опасни отпадъци, изменена от Директива 94/31/EC, регламентираща задължения за страните – 

членки да разработват планове – в контекста на своите общи програми за управление на отпадъци или отделно от тях – за 

управление на опасни отпадъци;  

• Директива 99/31/EC за депониране на отпадъците, регламентираща задължения за страните – членки да разработят стратегия 

за намаляване на депонираните биоразградими отпадъци; 

• Директива 2004/12/EC за опаковките и отпадъците от опаковки, изменяща Директива 94/62/ЕС за опаковките и отпадъците 

от опаковки, регламентираща задължения за страните – членки да включат специален раздел в своите планове за управление 

на опаковките и отпадъците от опаковки; 

• Регламент ЕО/1013/2006 за превоза на отпадъци. 

Отговорностите ни за събиране  на такса смет и управление на  разходите за изпълнение на публичната услуга ни 

задължава да  предложим дейности в настоящата програма за анализ  на елементите формиращи цената на услугата и 

управление на разходите за следващия програмен период 2014 – 2020г.  

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на взаимодействието 

между общинските структури от една страна и 

операторите по веригата на изпълнение на 

услугата.(търговски дружества и др. организации)  

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за изпълнение 

на договорираните отношения 

до края на 2013г.  

30.06.2012 Зам.кмет Директор 
”Обща 

администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетоводител 

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

 

30.04.2012 

 

30.11.2012  

Зам.кмет  

3.Да се организира провеждането на две публични 

обсъждания на инициативи от програмата. 

Утвърден план за провеждане 

на обсъжданията. 

Проведени обсъждания.  

 

30.11.2012 

Зам.кмет. 

4.Да се организира провеждането на едно 

публични обсъждания на инициативи за 

оползотворяване на отпадъците.  

Утвърден план за провеждане 

на обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

 

30.11.2012 

Зам.кмет 

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Община Любимец  включена в   Регионално съоръжение за обезвреждане на битовите отпадъци  с депо в 

община Харманли,  регламентирано в Национална програма за управление на отпадъците. 

 Утвърдена стратегия и план за действие към  нерегламентираните депа.  

 Разработена 25 годишна общинска програма за управление на отпадъците.   

Подпрограма „Управление на води и канализационна мрежа” 

При формулиране на основна политика за осъществяване на рационалното използване на водните ресурси, община 

Любимец   се ръководи изцяло от поставената цел за постигане на максимално съответствие между провежданата политика на 

управление на водите в страната и възприетите принципи на устойчива политика за водите на Европейската общност, 

залегнали в ДИРЕКТИВА 2000/60/ЕС. 

Приемаме възприетите принципи на директивата за водещи и при формиране и на  програмата.  
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 Пълно въвеждане на принципа “замърсителят плаща” и възвращаемост на пълните разходи за услуги във водния 

сектор,  включително разходите за опазване на околната среда и за  ресурса води;  

 Въвеждане на  икономически регулатори, целящи насърчаване на устойчивото използване на водите и водната 

среда; 

 Спазване на принципите за солидарност и зачитане на обществения интерес чрез осигуряване на съгласувани 

действия и сътрудничество на всички нива на управление; 

 Информационна обезпеченост и включване на широката общественост, включително потребителите на водни 

услуги в процесите на обсъждане и вземане на дългосрочни решения и при приемане на програми за действия; 

 Интеграция на принципите за опазване на водите и устойчивото им ползване в различни области като енергетика, 

промишленост, селско стопанство, рибовъдство, регионална политика, туризъм и др.; 

 Създаване на механизми за насърчаване използването на новите технически постижения за икономично 

потребление на води и подобряване ефективността на съществуващите водно стопански системи и съоръжения. 

Анализа и коригиращите действия   ще бъдат  само в посока на оценка на разходите за предлагане на публичната 

услуга, и възможността на гражданите на общината да упражняват контрол.   

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на взаимодействието 

между общинските структури от една страна и 

операторите по веригата на изпълнение на 

услугата. 

(търговски дружества и др. организации)  

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за 

изпълнение на 

договорираните 

отношения до края на 

2013г.  

 

30.06.2012 

Зам.кмет 

Директор 
”Обща 

администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетоводител 

Гл. специалист.  

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. 

Обсъдени инициативи с 

гражданското общество. 

Разработени дейности.   

 

30.04.2012 

 

30.11.2012 

Зам.кмет  

3.Да се организира провеждането на едно   

публични обсъждания на инициативи от 

програмата.   

Утвърден план за 

провеждане на 

обсъждането. 

Проведено обсъждане. 

 

30.11.2012 

Зам.кмет  

4.Да се организира провеждането на едно  

публични обсъждания на инициативи за 

икономии на води и/или ефективно използване 

на налични водни ресурси.  

Утвърден план за 

провеждане на 

обсъждането. 

Проведено обсъждане. 

 

30.11.2012 

Зам. Кмет  

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Изготвена   стратегия  с  годишни  програми  за  подмяна  на остарялата етернитова  водопроводна мрежа за 

всички населени места на територията на община Любимец . 

 Изградени  довеждащи колектори, пречиствателна станция и подмяна на съпътстващи водопроводи в 

Любимец.   
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 Изготвена програма за изграждане на канализационни мрежи и локални пречиствателни станции за в с и ч к и   

населени  места в общината. 

Подпрограма „Управление на енергийни мрежи и системи” 

Нарастването на енергопроизводството в световен мащаб се свързва с все по-осезаемото вредно въздействие върху 

околната среда. Енергетиката има значителен дял в отделяните серни и азотни оксиди, прах и Парникови газове в 

атмосферата. 

България се присъедини към европейските структури и в тази връзка трябва да постигне съответните изисквания по 

екологичните параметри, валидни за страните членки на ЕС. Ето защо, в рамките на Енергийната стратегия на Република 

България са предвидени комплексни мерки за предотвратяване или намаляване на вредните емисии, най-важните от които са 

мерките по енергийна ефективност, развитие на възобновяемите енергийни източници, изграждане на очистващи инсталации 

и др. 

Действията и мерките насочени към постигане на устойчиво енергийно развитие на община Любимец   са изведени от 

основните предизвикателства пред българската икономика и енергетика, а именно: висока зависимост от внос на енергийни 

ресурси и същевременно 2 пъти по-висока от средната за ЕС-25 енергийна интензивност на българската икономика, 

преизчислена през паритета на покупателната способност.  

От тази гледна точка, действията на българското правителство и в частност на общинското ръководство  са насочени към 

повишаване на енергийната ефективност, стимулиране на производството и потреблението на енергия от възобновяеми 

енергийни източници (ВЕИ), като основна част от политиката на общината  за намаляване на климатичните промени, 

поощряване развитието на ниско въглеродно производство на енергия и устойчиво оползотворяване на конвенционалните 

енергийни ресурси. 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на отговорностите на 

общинските структури към енергийните 

мрежи и системи в общините и изграждане 

на система за управление съгласно 

законодателството на страната. 

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за 

изпълнение на законовите 

изисквания  до края на 

2013г.  

30.06.2012 Зам.кмет Директор 
”Обща 

администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетоводител 

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

 

30.04.2012 

30.11.2012  

Зам.кмет 

3.Да се организира провеждането на едно   

публични обсъждания на инициативи от 

програмата.   

Утвърден план за 

провеждане на обсъждането. 

Проведено обсъждане.  

 

30.11.2012 

Зам.кмет  

4.Да се организира провеждането на две  

публични обсъждания на инициативи за 

икономии на енергии  и/или ефективно 

използване на налични енергийни ресурси.  

Утвърден план за 

провеждане на 

обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

 

30.11.2012 

Зам.кмет 

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Изработена програма от мерки за повишаване на енергийната ефективност и изпълнение на европейската програма 

20/20/20 

 Изработена подпрограма „Управление на енергийни мрежи и системи” за периода 2014-20120 г.  
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Подпрограма „Управление на транспортната система” 

Транспортният сектор оказва сериозно въздействие върху всички компоненти на околната среда. Независимо от общия 

спад на икономиката в страната, автомобилният парк продължава да нараства, като само около 10 %  от внасяните през 

годината автомобили са нови. 

В общото количество емитирани замърсители на атмосферния въздух автомобилния транспорт отделя 40 % от азотните 

оксиди, 29 % от въглеродния оксид, 12 % от неметановите летливи органични съединения (по данни за 2006 г.). 

Замърсяването на атмосферния въздух от транспорта е един от най-добре проучените случаи на въздействие върху 

околната среда и е свързано със значителни здравни последствия. По-голяма част от въздействията се проявяват в близост с 

мястото, където замърсителите се емитират. Някои от въздействията, резултат от замърсяването предизвикано от транспорта, 

стават видими едва след дълъг период от време и предизвикват глобални ефекти, например върху климата, независимо къде са 

били генерирани емисиите. 

Главните цели на общинската  транспортна политика са насочени към устойчиво развитие на пътната и железопътна 

транспортна инфраструктура от национално и международно значение, подобряване на безопасността на транспорта, 

развиване на общинската транспортна мрежа и ефективна  интеграция към националната транспортна мрежа и транспортната 

мрежа на ЕС, постигане на баланс и развитие на връзки между различни транспортни способи.  

Постигането на тези цели е предварително условие за устойчив и балансиран дългосрочен икономически растеж. 

Подобряването на съществуващата инфраструктура и развитието на транспортни връзки по направление на националните и 

транс-европейските транспортни коридори, минаващи през територията на община Любимец, ще повиши многократно 

пътническите и товарни потоци през общината. Това ще окаже непосредствен положителен ефект върху общинското 

икономическо развитие, откриване на нови работни места и подобряване на благосъстоянието. Развитието на транспорт, 

благоприятен за околната среда и изграждане на обходни маршрути на населените места ще допринесе за подобрението на 

екологичния баланс и ще подобри качеството на живот в града  и региона като цяло.  

 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на 

отговорностите на общинските 

структури към транспортната мрежа и 

изграждане на система за управление 

съгласно законодателството на 

страната. 

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за изпълнение 

на законовите изисквания  до 

края на 2013г.  

30.06.2012 Зам.кмет .     Директор 
”Обща администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетовдител. 

2.Да се утвърди Съвет за разработване 

на програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

30.04.2012 

 

 

30.11.2012  

Зам.кмет  

3.Да се организира провеждането на 

едно публични обсъждания на 

инициативи от програмата.   

Утвърден план за провеждане 

на обсъждане. 

Проведено обсъждане.  

 

30.11.2012г. 

Зам.кмет  

4. Да се организира провеждането на 

две  публични обсъждания на 

инициативи за икономии на енергии  

и/или ефективно използване на 

транспортната мрежа.  

Утвърден план за провеждане 

на обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

30.11.2012 Зам.кмет  

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 Утвърдена   нова организация за поддържане на улиците и тротоарите;  
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 Разработена програма за  управление на транспортната система. 

 

Програма „Управление на земеделските земи ” 

Въздействието на селското стопанство върху компонентите на околната среда, а оттам и върху човешкото здраве, е в 

няколко направления: 

Интензивното неконтролируемо торене с азотни торове доведе до кисели почви  на големи площи от обработваемите 

земи, увеличаване количеството на нитратите в растителната продукция и питейните водоизточници и засилване на 

еутрофикацията на водите на голяма част от реките.  

Законът за собствеността и ползването на земеделските земи, дава възможност за доброволно уедряване (комасация) на 

земеделските имоти. Комасацията се извършва по съгласие на собствениците/ползвателите на земеделските имоти в дадено 

землище или в част от него. Освен това те ще включват и други мерки за устройство на територията, свързани с напояване, 

инфраструктура и екология.  

От стартирането на поземлената реформа през 1992 г. административният потенциал на общинската администрация се 

налага да осмисли  новите си ангажименти като собственик. Оптимизирането на процеса на управление на земеделските земи 

налага нови регламентирани отношения с частните земеделски производители  и сключването на договори, които да 

подпомагат действията на общинската администрация. Необходимо е да се определят земеделски площи , които са с начин за  

трайно ползване     –пасища, мера и са в близост до населените места за :  

       изграждане на животновъдни ферми по европейски стандарт; 

 промяна на предназначението им, с оглед реализация на важни обществени мероприятия (при доказана невъзможност 

за изпълнението им по друг начин). 

 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на 

отговорностите на общинските 

структури към  земеделските 

производители и изграждане на 

система за управление на общинските 

земеделски земи съгласно 

законодателството на страната и с цел 

повишаване на приходите. 

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за изпълнение 

на законовите изисквания  до 

края на 2013г.  

Разработен план за повишаване 

на приходите.  

30.06.2012 Зам.кмет 
Директор 

”Обща 
администрация” 

Директор 
”Специализиран

а 
администрация” 

 

2.Да се утвърди Съвет за 

разработване на програмата за 

периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

30.04.2012 

 

 

30.11.2012  

Зам.кмет  

3.Да се организира провеждането на 

едно  публични обсъждания на 

инициативи от програмата.   

Утвърден план за провеждане 

на обсъждането. 

Проведени обсъждания.  

30.11.2012 Зам.кмет  

4.Да се организира провеждането на 

две  публични обсъждания на 

инициативи за развитие на 

животновъдството.  

Утвърден план за провеждане 

на обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

30.11.2012 Зам.кмет 

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 
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 Разработена програма за управление на общинските земеделски земи.  

 Разработена програма за подпомагане на земеделските производители. 

 

ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ” 

          Какво е необходимо за изпълнението на всяка една програма? На първо място организационна структура, нормативна 

уредба и план за  практически действия. Същевременно за да бъдат действията ефективни, събраната  информация за 

текущото състояние, въздействието от прилаганите мерки, тенденциите за развитие могат да се получат от преките контакти с 

получателите на публичните услуги. Тези правила особено  важат за прилагането на програма за социални дейности. 

Европейският социален модел - като система от общи ценности, норми и стандарти - е фундамент и обединително 

звено на поредица от стратегически инициативи и проекти с  национално и наднационално значение. 

Лисабонската стратегия въвежда единен метод на координация на политиките в основните социални сектори - заетост, 

заплащане, здравеопазване, образование, социално осигуряване, социална защита, антидискриминация и социално включване.  

Европейският социален модел е едно от най-големите достижения и отличителна характеристика в сравнение с 

другите интеграционни общности в света  

Той има за цел повишаване на жизнения стандарт, подобряване на условията на труд, постигане на социална сигурност и на 

равнопоставеност са. Това са и най-важните направления на социалната политика на Европейския съюз и  на 

членуващите в него страни.  

Кризата постави на изпитание  достиженията в тази политика и диалога с гражданското общество е от практическа 

важност за адаптация на модела и намиране на адекватен отговор на новите предизвикателства.  

 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на 

взаимодействието между общинските 

структури от една страна и всички 

доставчици на социални дейности.  

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за 

изпълнение на 

договорираните отношения до 

края на 2013г.  

30.06.2012 Секретар. 
Директор 

”Обща 
администрация” 

Гл. счетовдител 

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

 

30.04.2012 

 

30.11.2012  

Секретар.  

3.Да се организира провеждането на  едно   

публично обсъждане  на инициативи от 

програмата.   

Утвърден план за провеждане 

на обсъждането. 

Проведено обсъждане.  

30.11.2012 Секретар.  

4.Да се организира провеждането на едно  

публично обсъждане на инициативи за 

включване в европейски мрежи за 

социално подпомагане.  

Утвърден план за провеждане 

на обсъждането. 

Проведено обсъждане. 

 

30.11.2012 

Секретар.  

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

          Усвоени  средствата,  предоставени от държавния бюджет за социални дейности.  

 Изготвен  Регионален пакт за заетост и възможността му да кандидатства за финансиране на дейността  със 

средства от Националния план за действие по заетостта, други национални и европейски финансови 

инструменти при насърчаване на публично-частното партньорство на местно ниво. 
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 Развита  клубна  база за възрастните хора, в община Любимец.  

 Създаден регистър и подпомагане на  фирмите, които осигуряват възможности за кариерно развитие за 

младежите; 

 Организирани две трудови борси, съчетани с широки информационни кампании; 

 

ПРОГРАМА „ТУРИЗЪМ,И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ”  

Туризмът понастоящем е сред най-важните икономически сектори в България. Средният годишен ръст на приходи от 

него за последните три години е близо 20%, Даденостите на община Любимец дават възможност за развитие на  туризъм, 

основан на интересите към уникалния за общината  ландшафт, съхранената природа – флора и фауна, птиците, риболова, 

екстремните преживявания, традиционните местни занаяти и обекти на културно-историческото наследство. 

Реалистичен  подход е създаването и експлоатирането на маршрути, които включват обекти от общината и  региона и 

същевременно са свързани с действащите големи курорти, като особен акцент може  да се постави на морските курорти по 

Южното Черноморие и Родопите. 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се разработи генерален план на 

туристическите обекти , като общ 

туристически продукт/услуга. 

Утвърден генерален план 

на туристическите обекти.  

 

30.03.2013 

Зам.кмет Директор 
”Обща 

администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетовител 

2.Да се разработи генерален план на 

транспортните маршрути за видовете 

транспорт, обслужващи туризма като 

публичен продукт/услуга 

Утвърден генерален план 30.03.2013 Зам.кмет Директор 
”Обща 

администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

Гл. счетоводител 

 

3.Да се разработи  обобщаващ календар на 

събитията подпомагащи туризма. 

Утвърден календар. 

Утвърден съвет за 

управление на събития.    

30.03.2013 Зам. Кмет. Секретар.  

4.Да се разработи генерален план на парко-

места „синя зона” и методика за управление. 

Утвърден генерален план  

и методика.  

30.03.2013 Зам. Кмет Секретар.  

5.Да се разработи генерален план на стокови 

открити тържища и методика за управление.  

Утвърден генерален план  

и методика. 

30.03.2013 Зам.кмет. Секретар. 
Директор 

”Обща 
администрация” 

Директор 
”Специализирана 
администрация” 

6.Да се разработи програма за визуализация 

на символите утвърдени във вековната 

история на общински обекти и предания.  

Утвърдена програма. 

Избран ръководител на 

програмата.  

30.03.2013 Секретар. Директор 
”Обща 

администрация” 
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Директор 
”Специализирана 
администрация” 

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Разработена програма за туризъм за периода 2014-2020г.  

 Поставени  двуезични указателни табели към забележителностите в общината. 

 Възстановени традициите и маршрути на планински туризъм. 

 Проектирани  и изграждани   туристически маршрути. 

 

ПРОГРАМА „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ” 

Предизвикателството, свързано с разработването и изпълнението на програмата е   основно възрастта  на групата лица, между 

15 и 28 години, като в някои случаи, границата може да бъде разширена и да включва лица на възраст между 13 и 30 години. 

Изминали са първите пет години от старта на първото програмиране след включването ни в ЕС при това основният акцент на 

програмата е върху развитието на уменията чрез неформално обучение и насърчаване на мобилността на младите хора, както и 

включването на всички младежи, без ограничения за  произход и материално положение на родителите.Мероприятията са: 

масовия спорт, спорта в училищата, спорта за високо спортно майсторство и подобряване състоянието на спортно-

материалната база. Оставащите две години планираме да използваме за анализ на постигнатото, публични обсъждания и 

подготовка на нова програма  за периода 2014- 2020 г.  

 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на 

взаимодействието между общинските 

структури от една страна и 

специализираните спортни организации – 

спортните сдружения и клубове.  

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за изпълнение 

на договорираните отношения до 

края на 2013г.  

30.06.2012 Секретар. 
Директор 

”Обща 
администрация” 

Гл. счетовдител 

 

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество.  

Разработени дейности.   

30.04.2012 

 

 

30.11.2012  

Секретар. 

3.Да се организира провеждането на едно  

публично обсъждане на инициативи от 

подпрограма „Спорт” 

Утвърден план за провеждане на 

обсъжданията. 

Проведени обсъждания.  

30.11.2012 Секретар.  

4.Да се организира провеждането на едно   

публично обсъждане  на инициативи от 

подпрограма Младежки дейности.   

Утвърден план за провеждане на 

обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

30.11.2012г Секретар. 

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

 По добро стопанисване и използване на спортните съоръжения в общината.  

 Концесионирани общински терени за изграждане на спортни площадки и съоръжения. 

 Подкрепени  развиващи младежки спорт, клубовете по спортни и народни танци, клубове по изкуствата .  

 Изградени модерни и обезопасени детски площадки/комплекси в кварталите. 

ПРОГРАМА „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ” 
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Практиката и наблюдението на процесите в здравеопазването в България създават усещането в гражданското 

общество ,че решенията в тази област се вземат несъответно на съществуващата здравна стратегия, независимо коя е тя. Най-

често твърденията са, че това  става съобразно с политическата конюнктура и с непосредствено възникналите нужди. Много 

често тези нужди не съвпадат с нуждите на пациента като основен субект в системата на здравеопазването.  

По този начин се забавят изработването на  инструменти като здравната карта, пренебрегва се  анализа на медико - 

статистическата информация, оценката на заболеваемостта и приоритетите, които трябва да бъдат подкрепяни от 

правителствените решения. Значителна част от  обществеността твърди, че на практика процесът на вземане на политически 

решения в здравеопазването не отговаря на реалните потребности в системата, произтичащи от конкретните нужди на 

потребителите – пациентите, а се отклонява в посока на задоволяване на потребностите на вторични субекти – 

администратори, доставчици на медицински услуги и лекарства, политически кръгове, частни организации и пр. 

По-горе изложената теза за обществени настроения ни задължава да  изпълним  основна политика законност по 

предоставяне на публичната здравна услуга на територията на общината.   

 

Дейности Индикатори Срок  Отговорници 

1.Да се извърши анализ на 

взаимодействието между общинските 

структури от една страна и 

специализираните здравни заведения.  

 

Утвърден доклад. 

Разработен план за 

изпълнение на 

договорираните отношения до 

края на 2013г.  

30.06.2012  

2.Да се утвърди Съвет за разработване на 

програмата за периода 2014-2020 г.  

Утвърден съвет. Обсъдени 

инициативи с гражданското 

общество. Разработени 

дейности.   

30.04.2012 

 

 

30.11.2012  

 

3.Да се организира провеждането на две   

публични обсъждания на инициативи от 

програмата.   

Утвърден план за провеждане 

на обсъжданията. 

Проведени обсъждания.  

30.11.2012  

4.Да се организира провеждането на две  

публични обсъждания на инициативи от 

подпрограма алтернативни медицински 

дейности.  

Утвърден план за провеждане 

на обсъжданията. 

Проведени обсъждания. 

30.11.2012  

 

ОЧАКВАНИ КРАЙНИ РЕЗУЛТАТИ 

 Разработена система за мониторинг на физическото и здравословното състояние на децата и на жените в 

детеродна възраст. 

 Изпълнени информационни програми за предпазване на младото поколение от заболявания. 

 Разработена система за подпомагане на училищата при осигуряване на  училищен логопед , психолог и 

стоматолог.  

 Разработена политика по разширяване финансовото подпомагане  на следдипломното обучение на млади 

лекари за приоритетни специалности.   

 Разработена политика по създаване на фонд за финансиране на здравните услуги за социално слаби граждани 

от общината.  

 Разработена политика за облекчен режим за наемане на помещения за здравни дейности. 

 Разработена политика по повишаване информираността на гражданите за техните права и задължения при 

предоставяне на здравни услуги. 
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