ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ВЪЛЧЕДРЪМ, област МОНТАНА

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
на община Вълчедръм
за мандат 2011-2015г.
на Иван Христов Барзин – Кмет на община Вълчедръм,
обл. Монтана
В съответствие с разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) Кметът на община представя
пред общинския съвет програма за управление за срока на мандата в тримесечен срок
от полагането на клетвата. Програмата съдържа основните цели, приоритети,
дейности, срокове за изпълнение и очакваните резултати. Кметът на община ежегодно
в срок до 31 януари представя пред общинския съвет годишен отчет за изпълнението
на Програмата за управление.
Настоящата Програма за управление е пряко обвързана с Актуализирания
общински план за развитие на община Вълчедръм, рамков документ, определящ
целите и приоритетите за развитие на общината, както и източниците на финансови
ресурси необходими за неговата реализация.
След присъединяването на България към Европейския съюз местните власти са
изправени пред необходимостта в ежедневната си работа да търсят и намират по-добри
модели за управление и успешно да ги реализират в добри практики, насочени към
повишаване на качеството и достъпността на предоставяните от общините услуги на
гражданите. В контекста на тези обстоятелства от особено значение за крайния
резултат е органите на местното самоуправление да подобряват и актуализират своите
програмни документи, като инструмент за по-голяма ефективност и ефикасност на
управлението за постигане целите на организацията.
Във връзка с гореизложеното и в съответствие с Методическите указания за
актуализиране на действащите стратегии и планове за регионално и местно развитие,
одобрени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед №
РД-02-14-844/20.05.2009г. и Закона за регионално развитие и правилника за
приложението му в сила от 31.08.2008г., се наложи актуализация на Общинския план
за развитие на община Вълчедръм 2007-2013г. за остатъка от периода 2010-2013г.
Общинският план за развитие на община Вълчедръм за периода 2007-2013г. е
приет от Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 168, протокол № 26 от
18.11.2005г.
На свое заседание Общински съвет – Вълчедръм с Решение № 230, протокол №
31 от 28.01.2010г. дава съгласието си за актуализиране на Общинския план за развитие

Програмата е приета с Решение № 27, протокол № 5 от 27.01.2012г. на Общински съвет гр.Вълчедръм.

на община Вълчедръм и определя свои представители за участие в работата на екипа
при актуализирането на Общинския план за развитие до изготвянето на окончателния
проект – председателите на Постоянни комисии.
Кметът на община Вълчедръм със своя заповед № 30 от 21.01.2010г. определя
състава на Общинския екип за актуализиране на Общинския план за развитие на
община Вълчедръм за периода 2007-2013г. В общинският екип са включени девет
служителя на Общинска администрация – Вълчедръм, всеки от които е специалист в
своята област и притежава необходимите знания и умения за разработването на
актуализирания проект на Общинския план за развитие на община Вълчедръм.
Привлечен е и външен консултант с цел гарантиране създаването на стойностен краен
продукт. В хода на разработване на актуализирания документ екипът е провел
поредица от работни срещи, съгласно предварително изготвен график.
При разработването на отделните части на актуализирания проект на
Общинския план за развитие на община Вълчедръм, общинският екип е търсил
съдействието и компетентното становище на представители на социалноикономическите партньори и отделни заинтересовани лица.
В процеса на актуализиране на плана на община Вълчедръм бяха проведени
редица консултации със заинтересованите страни – общински съветници,
представители на бизнеса, неправителствени организации. Бяха проведени работни
срещи за актуализиране на външните и вътрешните фактори за нуждите на SWOT
анализа, както и за уточняване на визията, приоритетите и целите за развитие, като са
отчетени постиженията през периода 2007 – 2009г. и настъпилите промени във
външната и вътрешната среда в общината.
Окончателният вариант на актуализирания проект на Общинския план за
развитие на община Вълчедръм е представен за обсъждане пред местната
общественост на среща проведена на 28.06.2010г. На всички заинтересовани лица е
дадена възможност предварително да се запознаят с документа, който е бил на
разположение в сградата на Общинска администрация – Вълчедръм.
На сайта на община Вълчедръм е обявено Решение № 230, протокол № 31 от
28.01.2010г. на Общински съвет – Вълчедръм за стартиране на работата по
актуализиране на Общинския план за развитие на община Вълчедръм. Отделни части
от плана са разпространявани и по други начини и канали.
Актуализираният ОПР на община Вълчедръм е съобразен с националните и
европейски планови документи, като са отчетени възможностите на Европейските
фондове, чрез националните Оперативни програми, както и спецификите и
възможностите на общината.
Актуализираният план за развитие на община Вълчедръм съответства на
Националната стратегическа референтна рамка; Оперативни програми: Развитие на
човешките ресурси, Регионално развитие, Околна среда, Административен капацитет и
Програмата за развитие на селските райони; Националната стратегия за регионална
развитие; Регионалната стратегия за развитие на Северозападен район за планиране;
Областната стратегия за развитие на област Монтана и секторни и местни стратегии и
планове в областта на околната среда, енергийната ефективност, ВЕИ и други.
Актуализираният план за развитие е в съответствие и с раздел: Стратегически насоки
за разработване целите и приоритетите на общинските планове за развитие на област
Монтана.
За периода 2010 – 2013г. община Вълчедръм има следната ВИЗИЯ:
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“Община Вълчедръм – просперираща и обновена община по европейски
стандарт, с модерно селско стопанство и преработваща промишленост, изградена
инфраструктура и съхранена екология, висока трудова заетост и добро качество
на живот”,
и следната основна стратегическа цел за развитие на общината:
Да се подобри качеството на живот и възможностите за реализация и бизнес в
общината, чрез доизграждане и обновяване на базисната и социалната
инфраструктура, съдействие за екологична и конкурентоспособна местна
икономика, повишаване качеството на човешкия капитал, административния
капацитет и възможностите за интеграция.
За актуализирания период 2010 -2013г. общината адресира адекватни действия
в рамките на три приоритета, във всеки от които по три специфични цели, общо 15
мерки и 43 проекта.
Приоритетите са както следва:
Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община
Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура (траспортна,
екологична и физическа среда в населените места);
Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез
съдействие за създаване на екологична и конкурентоспособна икономика, развитие на
атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ.;
Приоритет 3. Подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за
социална, образователна и трудова интеграция чрез развитие на образователната,
културната и социалната инфраструктура и материално техническата база (МТБ),
повишаване на квалификацията и възможностите за учене през целия живот,
повишаване на административния капацитет, партньорство и трансгранично
сътрудничество.
Актуализираният общински план за развитие на ОбщинаВълчедръм за периода
2010 г. – 2013 г. е приет от Общинския съвет - Вълчедръм с Решение № 273, Протокол
№ 37 от 02.07.2010г., на основание чл. 38, ал. 2 и 3 от Правилника за приложение на
закона за регионалното развитие, във връзка с чл.24 ал.1 от Закона за регинално
развитие.
Основните действия за наблюдението на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Вълчедръм са заложени на ниво проект. За всеки проект в рамките
на неговото управление ще има функция наблюдение и оценка, в обхвата на която ще
се наблюдават индикатори на ниво проект, ще се събира адекватна информация и ще
се агрегира на общинско ниво. Отговорници за събирането на информацията и
индикаторите на ниво проект ще бъдат ръководителите на съответния проект, експерта
по мониторинг и оценка и екипа по проекта.
Групата за наблюдение и оценка следва да обобщава данните от отделните
проекти, периодично, но най-малко на годишна база, да ги анализира, да предлага
адекватни промени и действия на ръководството с оглед постигане на заложените в
плана цели, както и да изготвя годишния доклад за изпълнение. При необходимост
групата предлага промени и допълнения в системата от индикатори. Информацията и
данните, свързани с наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие, се
въвеждат в единната информационна система за управление на регионалното развитие
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регулярно, но най-малко веднъж на година след приемане на годишния доклад на
Кмета. Групата за наблюдение и оценка отговаря за осигуряване на необходимата
публичност и информираност, подходящи действия за по-широко включване на
заинтересованите страни в наблюдение и оценката на Общинския план за развитие.
Всички доклади – годишен и от междинната и последващите оценки - се публикуват
на страницата на общината в интернет.
Приоритет 1. По-добро качество на живот и възможности за реализация в община
Вълчедръм чрез развитие на базисната общинска инфраструктура (траспортна,
екологична и физическа среда в населените места).
Цел 1.1. Развитие на населените места в общината при запазване на специфичния
архитектурен и градоустройствен облик чрез актуализиране на кадастралните и
регулационни планове и цифровизация.
Мярка 1.1.1. Актуализация и разработване на
устройствените, кадастралните и
регулационни планове на населените места в общината, както и тяхната цифровизация.


Кадастралните и регулационни планове на населените места на Община
Вълчедръм са стари и не отразяват сегашното имотно състояние на гражданите.
Необходимо е да се направи актуализация на плановете и оцифряване на с.
Бъзовец, с. Ботево, с. Септемврийци, с. Мокреш, с. Златия и с. Разград.
Срок: 2015 г.

Цел 1.2. Подобряване, запазване и възстановяване на естествената околна среда и
доразвитие на екологичната инфраструктура в общината.
Мярка 1.2.1. Да се разшири и извърши модернизация на инфраструктурата,
осигуряваща съхраняването на чиста и здравословна околна среда.


Инвестиционен проект за “Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на
водоснабдителна мрежа и изграждане на канализационна мрежа и
пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Вълчедръм”. Община
Вълчедръм е задължена да спази определения в Директива 91/271/ЕС срок
„относно изискванията за изграждане на канализационни системи и селищни
пречиствателни станции за отпадъчни води за населени места с над 2000
еквивалентни жители - до 01.01.2015 г.”.
С оглед на горепосоченото, община Вълчедръм кандидатства и е
одобрена за финансиране за изготвяне на инвестиционен проект
„Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа и
изграждане на канализационна мрежа и пречиствателна станция за отпадъчни
води – гр. Вълчедръм” в рамките на процедура за подбор на проекти
BG161PO005/08/1.30/01/01 Техническа помощ за подготовка на инвестиционни
проекти по приоритетна ос 1 на Оперативна програма “Околна среда 2007-2013
г.”. Предстои кандидатстване за финансиране на реализирането на проект
изграждането канализационната мрежа и пречиствателната станция за
отпадъчни води.
Срок: 2015г.
 Изграждане на депо за преработка и компостиране на биологичен отпадък. С
изграждането на депото се цели въвеждането на разделното сметосъбиране,
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намаляване разходите за депониране на битовите отпадъци в депото в гр.
Монтана и производство на естествен тор за нуждите на населението от община
Вълчедръм.
Срок: 2013г.


Първоначално залесяване на общински имот № 094001 в землището на с. Долни
Цибър по Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски земи” на
Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. Целта е залесяване на
неземеделски земи и осигуряване на работни места. Проектът обхваща
залесяването на 112,760 дка запустели неземеделски земи в землището на с.
Долни Цибър. С реализирането на проекта ще се осигурят работни места в
размер на 1966 човекодни.
Срок: 2013г.

Цел 1.3. Подобряване средата на живот и повишаване привлекателността на общината
чрез изграждане, рехабилитация и ремонт на базисна общинска инфраструктура в
населените места и изграждане на инфраструктура за високоскоростен интернет.
Мярка 1.3.1. Доизграждане и рехабилитация на водопроводната мрежа в населените
места в общината, осигуряващи по-високо качество на питейната вода, по–малки
загуби и липса на режим на водоподаване.
 Питейно-битово водоснабдяване на с. Долни Цибър. С. Долни Цибър е
единственото на територията на общината, което не е водоснабдено.
Гражданите се водоснабдяват от локални кладенци с негодна за пиене вода,
поради високите подпочвени води на р.Дунав (особено в месеците на високо
ниво на реката). В резултат на посоченото по-горе - водоснабдяването е крайно
необходимо.
Инвестиционният проект цели изграждане на водовземно съоръжение
(тръбен сондажен кладенец), довеждащ водопровод и вътрешна водопроводна
мрежа.
В проекта са предвидени и оразмерени водните количества за нуждите на
населението, поливане на зелените площи, миене на улиците и
противопожарните
нужди,
съгласно
“Норми
за
проектиране
на
водоснабдителни системи “.
Срок: 30 месеца от съгласуване на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител
на СМР.


Реконструкция вътрешна водопроводна мрежа с. Мокреш – ІІ-ри етап. С.
Мокреш наброява понастоящем 920 жители и е V – ти функционален тип. Селото
е на 7 – 8 км северозападно от общинския център град Вълчедръм.
Водоснабдителната система на Мокреш е изградена преди около 50 години.
С оглед съществуващото положения на водоснабдителната система на с.
Мокреш. В този етап се предвижда реконструкция на останалите водопроводни
клонове на вътрешната мрежа и проектирането на допълнителен водопровод,
чрез който да се реализира директно захранване на водоема с питейна вода.
Клоновете, предвидени за реконструкция при вторият етап, са определени въз
основа на анкетно проучване, извършено съвместно с представители на
Общината и В и К – клон Вълчедръм.
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Срок: 30 месеца от съгласуване на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител
на СМР.
Мярка 1.3.2. Повишаване привлекателността на общината чрез изграждане, ремонт и
рехабилитация на улична мрежа, тротоари, площади, обществени зелени площи,
детски площадки и други.


Ремонт на площад и прилежащи площи с. Долни Цибър. Предвижда се
паркоустрояване на УПИ-XV-3355 кв. 75, предвиден в общия устройствен план
за озеленяване. В горната част ще бъде изградена неголяма площадка за отдих,
свързана с тротоарите на съседите улици чрез паркови алеи, които ще
осигуряват и директна втъзка през съседните улици към квартала. Площадката
ще осигурява възможност за почивка и е планирана така, че обособява и два
сектора за игра на деца.
Срок: 30 месеца от съгласуване на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител
на СМР.



Възстановяване и изграждане на детски и спортни площадки на територията на
община Вълчедръм, обхват и на ромски квартали. Като част от реализацията на
проекти “Ремонт площадно пространство с. Долни Цибър”; “Благоустрояване
улична мрежа гр. Вълчедръм”; “Реконструкция на централна градска част –
Вълчедръм - ІV етап” ще се изградят детски площадки и кътове за отдих .
Срок: 2014г.



Уличната мрежа в гр. Вълчедръм е с дължина 78 км, от които с трайна
асфалтова настилка са по-малко от 30%. Целта на проекта е изготвянето на
работни проекти и изпълнението на строително-монтажните работи на улици на
територията на гр. Вълчедръм, както следва: ул. “Марица” - 370 м, ул.
“Вълчедръма” - 490 м, ул. Бузлуджа” - 106 м, ул. “Баба Тонка” - 375 м, ул.
“Съединение” - 240 м; кът за отдих - 1600 м 2 и ул. “ Юри Гагарин” - 225 м.
Предвижда се изграждане на улично платно с ширина 6 м и тротоари с ширина
2 м, както и оформянето на изолационни (зелени) площи, които в последствие
ще бъдат затревени.
Срок: 30 месеца от съгласуване на процедурите по ЗОП за избор на изпълнител
на СМР.



Реконструкция на централна градска част – Вълчедръм - ІV етап.
Инвестиционният проект е изготвен като етап от реконструкцията на
централната градска част в гр.Вълчедръм. Теренът е разположен в източна
посока на главната улица срещу вече реконструираното площадно
пространство.Проектът предвижда реконструкция на: алейната мрежа с
обособяване на места за отдих; изграждане на детски кът и детска площадка;
реконструкция на подстъпите към сградата на музейната сбирка с обособяване
на открита експозиционна площ; ремонт на сградата на музейната сбирка топлотехническо саниране, ремонт на покривната конструкция, обновяване на
фасадите.
Срок: 2015г.
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Мярка 1.3.3. Подобряване достъпа до продуктите и услугите на информационното
общество чрез изграждане на обществена инфраструктура за високоскоростен
интернет (широколентови връзки)
 Изграждане на широколентови връзки (инфраструктура за високоскоростен
интернет) в населените места в общината и създаване на зони с безжичен
интернет. Целта е да се подобри ефикасността, обхвата и прозрачността на
предоставянето на услуги на населението (образование, здравеопазване, услуги,
предоставяни от местната власт чрез изграждане на общинска инфраструктура
(включително широколентови и безжични услуги) за развитие на
информационни и комуникационни услуги, въвеждане на широколентови
технологии за цифров пренос на данни.
Срок: 2015г.
Приоритет 2. По-висока заетост и по-висок жизнен стандарт на населението чрез
съдействие за екологична и конкурентоспособна икономика, развитие на
атрактивни икономически дейности и по-широко използване на ВЕИ.
Цел 2.1. Да се увеличат местните и външни инвестиции в общината чрез дългосрочна
и единна маркетингова и рекламна кампания.
Мярка 2.1.1. Да се промотира инвестиционния потенциал на общината чрез прилагане
на маркетингова стратегия и целенасочени дейности за промоция и реклама.
 Разработване на инвестиционен профил на общината, рекламни материали и
реклама. Целите са: да се привлекат подходящи български и външни
инвеститори, чрез разработване на инвестиционен профил и промоционни
материали, както и подходяща реклама; да се повиши инвестиционната
активност в общината. Основни дейности: изработване на инвестиционен
профил на община Вълчедръм, разработване на рекламни материали и
целенасочена раклама въз основа на маргкетингова стратегия.
Срок: постоянен.
 Участие в инвестиционни форуми и събития. Целите са: привличане на
инвеститори в община Вълчедръм; повишаване на информираността за
инвестицонния потенциал на общината; увеличаване на инвестициите в
общината и увеличаване на заетостта.
Срок: постоянен.
Цел 2.2. Съдействие за конкурентоспособна местна икономика, опазваща околната
среда.
Мярка 2.2.1. Да се окаже подкрепа за развитие на бизнеса с акцент в „избрани”
отрасли с потенциал за развитие (селско стопанство и преработвателна промишленост)
чрез прилагане на стратегия за тяхното развитие, насърчаване на екологичните
инвестиции и създаване на партньорства.
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Разработване на стратегия за развитие на селското стопанство и
преработващата промишленост, създаващи по-голяма заетост. Целите: да се
изследват възможностите и се разработи стратегия за развитие на екологично
селско стопанство в общината; да се идентифицират култури и адресират
подходящи действия за мотивиране на бизнеса в селското стопанство за
инвестиране в дейности, изискващи по-голяма заетост; увеличаване на площите
от т.н. „алтернативни” култури, подходящи за отглеждане на територията на
общината; увеличаване на еко-продуктите и площите с тях; увеличаване на
заетостта.
Срок: 2015г.



Насърчаване на предприемачеството и инвестициите в „избрани” и екологични
дейности в селското стопанство и преработвателната ХВП. Целите са: да се
мотивират и привлекат местни и външни инвеститори в „избрани” и екологични
дейности в селското стопанство и преработвателната ХВП; да се увеличи
заетостта.
Срок: постоянен.



Развитие на партньорството с бизнес сдружения и неправителствени
организации: Българска търговско промишлена палата (БТПП), Стопанска
камара (СК), Агенция за регионално икономически развитие (АРИР), Бизнес
център (БЦ), браншови камари и създаване на контакти с чужди бизнес
партньори, организиране и участие в бизнес форуми и срещи.
Срок: постоянен.

Цел 2.3. Съдействие за оползотворяване на потенциала за по-широко използване на
ВЕИ в общината чрез подпомагане на конкретни инвестиционни намерения, промоция
и предоставяне на информация.
Мярка 2.3.1. Съдействие за реализация на инвестиционни проекти за въвеждане на
ВЕИ на територията на общината и повишаване информираността на бизнеса и
населението.


Изграждане на Ветроенергиен парк “Вълчедръм”. Инвестиционното
предложение предвижда поетапно изграждане на 150 вятърни генератора с
мощност от 2 до 3 MV и приложената им инфраструктура в местността
“Златията” в землищата на община Вълчедръм с обща площ около 50 000 дка.
Очакваният годишен добив на електроенергия от една вятърна турбина е от
около 5 000 000 kWh до около 9 700 000 kWh.



Изграждане на фотоволтаични паркове. Като се има в предвид сериозността на
ситуацията създадена от
силното замърсяване на околната среда и
стратегическите цели от протокола в Киото за намаляване на въглеродните
емисии, както и решенията на Европейския парламент, сериозно се поставя
въпроса за бързото изграждане на слънчеви термични и електрични инсталации,
използване на съвременни методи и технологии, а така също начини за тяхното
финансово обезпечаване.
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Приоритет 3. Подобряване качеството на човешкия капитал и възможностите за
социална, образователна и трудова интеграция чрез развитие на образователната,
културната и социалната инфраструктура и материално техническата база
(МТБ), повишаване на квалификацията и възможностите за учене през целия
живот, повишаване на административния капацитет, партньорство и
трансгранично сътрудничество.
Цел 3.1. Да се повишат възможностите за социална и трудова интеграция чрез
развитие на образователната и културната инфраструктура на територията на
общината
Мярка 3.1.1. Повишаване на възможностите за социална интеграция в населените
места в общината чрез ремонт, рехабилитация и реконструкция на образователна и
културна инфраструктура (в т.ч. енергийна ефективност).
 Ремонт на читалище “Никола Йонков Вапцаров” - с. Долни Цибър, община
Вълчедръм. Сградата е построена през 70-те години на миналия век. Застроената
площ е 317 м2, а разгънатата площ е 450 м2. В сградата са разположени кафеклуб, голяма зрителна зала с около 150 места, съблекални и библиотека.
Предвижда се подмяна на настилки и шпакловка на стени, подмяна и
оптимизиране на осветлението, подмяна на дограмата с алуминиева, ремонт
покрив, топлоизолация на стени и подпокривно пространство.
Срок: 2014г.
Мярка 3.1.2. Подобряване качеството на образователните услуги чрез обновяване на
МТБ.
 Обновяване на учебно-техническата и материално-техническата база в
училищата, детските градини, читалищата и заведенията за социални услуги.
Срок: постоянен.
 Реконструкция на котелно и ремонт на вътрешна отоплителна инсталация на
ЦДГ „Щастливо детство” – с. Долни Цибър.
Срок: 2012г.
Цел 3.2. Подобряване на възможностите за социална и образователна интеграция с
особен акцент на уязвимите групи чрез развитие на човешкия капитал и повишаване
качеството на образованието, разширяване на възможностите за учене през целия
живот.
Мярка 3.2.1. Социална, образователна и трудова реализация на уязвимите групи чрез
ограмотяване, обучения и заетост


Осигуряване на ограмотяване, квалификация, преквалификация и заетост на
уязвими групи в общината. Постоянно повишаване на квалификацията на
хората, усвояване на нови знания и умения с цел по-голяма адаптивност и
приспособимост към нуждите на пазара на труда. Да се улесни достъпът до
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системата на професионалното обучение, чрез организиране на специализирани
курсове за ограмотяване.
Срок: постоянен.


Подобряване на достъпа до образование на уязвимите групи, с особен акцент на
малцинствата (интеграция на представители на малцинствени групи, услуги за
отпаднали или в риск от отпадане ученици).Да се създадат условия за поуспешната социална и трудова реализация на децата и учениците от
етническите малцинства, които са попаднали или са застрашени да изпаднат в
състояние на изключеност, чрез подобряване на условията за равен достъп до
образование и обучение; засилване на мотивацията за включване в
образователния процес.
Срок: постоянен.



Разширяване на извънучилищните и извънкласните форми на обучение.
Създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете, за осигуряване
на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие,
пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация.
Подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и
разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, на формите за
свободното време на учениците и на превенцията на отпадането от училище.
Срок: постоянен.


Организиране на дейностите по създаване на необходимите материални условия
и средства за осигуряване на социални контакти на хората с увреждания. Подобряване
качеството на живот на хора с увреждания и самотно живеещи хора чрез създаване на
условия за ефективно упражняване на правото им на независимост и социално
включване, включително и чрез упражняване правото на труд и намаляване на риска от
зависимост от институционален тип грижи. Подобряване качеството на живот на
семействата, в които има деца с трайни увреждания, зависими от постоянни грижи чрез
предоставяне на алтернативен избор за активно участие в реалния пазар на труда.
Срок: постоянен.


Подпомагане на обучението на деца и ученици със специални образователни
потребности. Подпомагане на образователния процес на децата и учениците със
специални образователни потребности (СОП) – развитие на интегрираното и
включващото обучение както и на обучението в специални училища, чрез
създаване на подкрепяща среда, включваща разработването на програми за
обучение и развитие и за професионална подготовка; специализирана
подготовка на учители за работа с деца и ученици със СОП; промяна на
обществените нагласи в подкрепа на интегрираното и включващото обучение и
др.
Срок: постоянен.

Мярка 3.2.2. Повишаване качеството
възможностите за учене през целия живот.

на образованието

и разширяване

на
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Създаване на условия за професионално развитие на педагогическите кадри.
Повишаване квалификацията на педагогическите кадри чрез придобиване на
професионално-квалификационни степени, с цел подобряване качеството на
образованието, чрез обучения в Департамент за информация и усъвършенстване
на учители.
Срок: постоянен.



Ограмотяване на възрастни. Постоянно повишаване на квалификацията на
хората, усвояване на нови знания и умения с цел по-голяма адаптивност и
приспособимост към нуждите на пазара на труда. Да се улесни достъпът до
системата на професионалното обучение, чрез организиране на специализирани
курсове за ограмотяване.
Срок: постоянен.

Цел 3.3. Подобряване услугите за гражданите чрез подобряване административния
капацитет, ремонт и обновяване на сгради и МТБ, предлагане на електронни услуги и
партньорства.
Мярка 3.3.1. Подобряване на административния капацитет на служителите и
общинските съветници, в т.ч. за управление на проекти, съфинансирани от
структурните фондове чрез участия в обучения


Участия в обучителни модули за повишаване квалификацията на служителите
от общинската администрация и общинските съветници, съгласно годишния
план на общината. Служителите на Общинската администрация ежегодно,
съгласно годишния план за обучение, да преминават съответните обучителни
модули в Института по публична администрация и други обучаващи
организации, съобразно реалните потребности, с цел повишаване на
квалификацията си.
Срок: постоянен.



Участия в обучения, конференции, семинари, обмяна на опит и други събития.
Служителите на Общинската администрация регулярно, в зависимост от
реалните потребности и професионални интереси, да участват в конференции,
семинари и други събития, с цел придобиване на допълнителни знания, опит и
контакти.
Срок: постоянен.

Мярка 3.3.2. Подобряване на възможностите за предоставяне на адекватни, в т.ч.
електронни услуги за гражданите чрез ремонт и рехабилитация на административни
общински сгради и обновяване на МТБ


Ежегодно обновяване на материалната база: оборудване, програмни продукти,
хардуер и обзавеждане. Голяма част от хардуерното оборудване на работните
места на служителите в Общинската администрация е остаряло и се нуждае от
подмяна. Съвременното ИТ оборудване и програмните продукти, с които
работят служителите, са основна предпоставка за гарантиране на
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професионално и безпроблемно изпълнение на служебните задължения, както и
за качествено обслужване на гражданите.
Срок: постоянен.


Подобряване и разширяване на електронните услуги и интегриране на
административното обслужване с това на регионално и национално ниво
(“Електронно правителство”).
Срок: постоянен.

Мярка 3.3.3. Изграждане на стратегически партньорства на местно, регионално,
национално и трансгранично ниво.


Сътрудничество и партньорство с НПО на местно, национално и международно
ниво (Румъния и Сърбия) за обмяна на опит и разработване на съвместни
проекти и подкрепа на бизнеса и развитието на региона. Основни дейности:
идентифициране на потенциални партньори, разработване на съвместен проект,
разработване на съвместна програма за общи инициативи, обмен на опит,
организиране на конференция, изработване и разпространение на рекламни
материали, разработване на концепции за съвместни проекти, привличане на
експерти.
Срок: постоянен.

В мандат 2011-2015г. предстои разработването на нов стратегически документ –
Общински план за развитие на община Вълчедръм 2014-2020г., който следва да се
съобрази с националните и европейски планови документи за съответния период, като
се отчитат възможностите на Европейските фондове, чрез националните Оперативни
програми, както и специфичните особености и възможности на общината. Бъдещият
Общински план за развитие на община Вълчедръм 2014-2020г. трябва да се обвърже и
с Областната стратегия за развитие на област Монтана 2014-2020г., чието разработване
тепърва предстои.
Стратегическият документ се изготвя в срок 3 месеца преди началото на
периода на неговото действие.
Със Заповед № РД-02-14-2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното
развитие и благоустройството са одобрени Методически указания за разработване на
Национална стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022),
Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни
стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за развитие (2014-2020).
Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното
развитие Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на
устойчиво интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който
се разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие.
Общинският план за развитие определя средносрочните цели и приоритети за
развитие, като се отчитат специфичните характеристики и потенциалът на общината,
от една страна, и стратегическите насоки за разработване на целите и приоритетите на
общинските планове за развитие, съдържащи се в областна стратегия за развитие на
област Монтана за периода до 2020 г., от друга страна.
Целите и обхватът на документа следва да отчитат и предвижданията на
устройствените схеми и планове, действащи на територията на областта в
средносрочен и дългосрочен план.
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Използваният подход, методите и принципите при разработването и приемането
на общинския план за развитие гарантират в значителна степен, че стратегическият
документ е в съответствие с нормативните изисквания в областта на регионалното
развитие, както и с определените национални и регионални цели и приоритети на
развитието в България. Освен това планът трябва да бъде съобразен със специфичните
условия, ред и изисквания за прилагане на нормативните документи, свързани с
местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда,
кадастъра и имотния регистър за територията на общината.
Съответствието на общинския план за развитие с изискванията, залегнали в
стратегическите насоки и законодателството на ЕС в областта на регионалната
политика, се отнася до това, в каква степен плановият документ, разработен и
прилаган на местно ниво, отразява общия европейски контекст на политиката за
балансирано и устойчиво развитие на регионите и местните общности в ЕС. Най-общо
стратегическите цели на тази политика са насочени към намаляване на
икономическите, социалните и териториалните неравновесия и подобряване на
жизнения стандарт.
Настоящата Програма очертава приоритетите, целите и мерките, които ще
бъдат водещи в общинското управление в периода 2011-2015г. Тя е насочена към
подобряване качеството на живот в община Вълчедръм. Доколкото някои от целите са
формулирани през мандат 2007 – 2011г., а по някои от тях са започнати и действия,
Програмата се явява и документ за приемственост. Стремежът ми е бил да бъде
създаден програмен документ, съобразен с реалностите и с предвижданията, целите да
бъдат изпълними като финансиране и време. Като всяка програма и настоящата се
явява една прогноза, но почиваща на статистически, експертни и управленски
заключения. В този смисъл тя е отворена за корекции и допълнения, обусловени от
обективни обстоятелства.

ИВАН БАРЗИН

АЛЬОША МИНИН

Кмет на община Вълчедръм

Председател на Общински съвет
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