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Уважаеми съграждани,  

Уважаеми общински съветници, 

 

Програмата за управление на община Гълъбово за мандат 2019-2023 г. е продължение на 

програмата за управление на общината за мандат 2015 – 2019 г. и ще продължи под мотото 

„За по-добър живот“. Разработена е за срок от 4 години на основание чл.44, ал.5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. 

Програмата е планов документ, способстващ за развитието на общината и съдържа цели, 

приоритети и дейности за изпълнение. 

Преследвайки своите икономически, духовни и житейски цели гражданите на общината, 

бизнес структурите, учебните заведения, социалните и културни учреждения се нуждаят от 

добро управление, което да прави така, че всички да живеят по-добре. Това означава 

общинската администрация да взема решения, да предприема действия и да управлява 

публичните ресурси добросъвестно, подчинено на закона. Ето защо основният акцент в 

програмата продължава да е посветен на правото гражданите на община Гълъбово да живеят 

по-добре. 

С програмата декларирам основните принципи, от окито ще се ръководя през настоящия 

мантад: 

- Откритост, достъпност и диалогичност; 

- Финансова дисциплина; 

- Законосъобразност и целесъобразност при вземането на упревленски решения. 

Конкретизирам действията, които считам да се предприемат в ключови области, които 

определих още по време на предизборната кампания, а именно: 

- Оптимизиране управлението на общинските финанси; 

- Доизграждане, поддържане и модернизиране на техническата и социална 

инфраструктура на общината; 

- Успешно управление на проекти, финансирани по национални и европейски програми; 

- Подкрепа на местния бизнес и  поддържане на партньорски взаимоотношения със 

стопанските субекти, работещи на територията на общината; 

- Модерна и достъпна администрация 

Устойчивото развитие на община Гълъбово и превръщането на общината в добро място 

за живеене определям,  като основен приоритет в работата на администрацията и екипа, който 

ръководя. 

 

Дейности по приоритети 

1. Оптимизиране управлението на общинските финанси 

Общинските финанси са ключов фактор за устойчивото развитие на общината, а 

ефективното управление на общинския бюджет е основа за постигане на поставените цели. 

Конкретни действия: 
» Ефективно управление на общинския бюджет с цел стимулиране действията на местно 

ниво. 

» Повишаване събираемостта на данъчни и неданъчни приходи; 

» Усъвършенстване на внедрената информационна система за управление и контрол на 

дейностите по администриране на местни данъци и такси; 

» Ефективно усвояване на средства по проекти, праграми и фондове; 

» Оптимизиране на разходите и системно спазване на бюджетната дисциплина. 

 

2. Доизграждане, поддържане и модернизиране на техническата и социална 

инфраструктура. 

Визията на съвременната община се определя от наличието на поддържана и добра 

инфраструктура, която позволява на общината да расте и да се развива, да посреща 

очакванията и потребностите на своето население. 



Сега общината е изправена пред предизвикателството да продължи обновяването на 

базисната инфраструктура. Фокусът следва да се постави върху мащабни проекти, свързани с: 

» Подобряване на градската среда, транспортната и информационна достъпност. 

» Поддръжка на междуселищната пътна мрежа в общината. 

» Разширяване на зелената система, осигуряваща екоравновесие в района. 

» Поддържане и модернизиране на общинския сграден фонд – училища, детски градини, 

кметства, сгради на социални заведения. 

» Превенция на риска от природни катаклизми, като наводнения, пожари и др. 

» Рехабилитация на уличната мрежа в населените места. 

» Усъвършенстване и подобряване на системата на организирано събиране, 

транспортиране и депониране на отпадъците. Обновяване модела на определяне на такса 

„Битови отпадъци“ 

» Въвеждане на общ устройствен план. 

 

3. Активна политика в областта на образованието, социалните дейности, 

здравеопазване, култура и спорта 

Конкретни действия: 

» Създаване на условия за повишаване качеството и ефективността на системата за 

образование и обучение. 

» Подкрепа на иновациите в процеса на обучението и възпитанието. 

» Формиране на диалогична среда за активно участие на децата, родителите и гражданите 

в процесите на образованието и обучението. 

» Създаване на условия за пълноценна, сигурна и достъпна среда на обучение и труд на 

младите хора. 

 

В основата на социалната политика, ние поставяме човека – неговите права, достойнство 

и сигурност. Осъзнали сме, че в общината всеки трябва да реализира възможностите си за по-

добър живот, без значение от етническата принадлежност, пол, образование, възраст и 

социално положение. 

Целта ни е: 

» Да продължим да развиваме разнообразни и достъпни социални услуги, които отговарят 

на потребностите на хората и общностите в риск и допринасят за пъноценна реализация и по-

добро качество ва живот. 

» Развитие на социалните услуги за осигуряване на спокоен и достоен живот. 

» Равен достъп на гражданите от всички населени места до системата на социални услуги. 

» Използване възможностите на мобилните социални услуги за разширяване достъпа до 

здравни грижи и социални грижи. 

» Общинска подкрепа на социалното приобщаване, борбата с бедността и елиминиране на 

всяка форма на дискриминация и адекватна подкрепа на хората в риск. 

 

Политиката на общината в сферата на здравеопазването е повлияна от държавната 

политика в тази сфера. Тя е насочена към запазване на общинската болница и повишаване 

качеството на медицинското обслужване. Във връзка с това ще: 

» Продължим да подпомагаме достъпа до качествени, пълноценни медицински грижи за 

хората от общината. 

» Ще продължим подпомагането за поддръжката на сградния фонд. 

» Системно ще се работи за повишаване качеството на детското и училищно 

здравеопазване. 

 

Развитието на културата, туризма и спорта през настоящия мандат, ще бъде насочено към 

възможност за развитие на индустриален туризъм и решаване на въпроси от местен характер 

в сферата на културата и спорта. И затова ще работим за: 

» Запазване на читалищата във всички села на територията на общината, като съвременни 

центрове за разпространение на информация и знания. 

» Подкрепа на самодейните и клубни форми за любителско творчество. 



» Проучване и полагане началото на развитие на индустриален туризъм в общината, при 

рационално използване на наличните ресурси за това. 

» Ще продължи подкрепата  на спортните клубове и насърчаването на децата със спортни 

постижения за формиране на бъдещата спортна гордост на общината. 

» Поддръжка на спортната база, спортни и детски площадки за осигуряване на 

полноценен отдих и спорт 

 

4. Подкрепа на местния бизнес и поддържане на партньорски взаимоотношения със 

стопанските субекти, работещи на територията на общината. Във връзка с това: 

» Поддържане баланс между интересите на общината и бизнес партньорите. 

» Водене на политика на устойчиво развитие на общинските търговски дружества. 

» Подкрепа на бизнес-инициативите на стопанските субекти и потенциалните 

инвеститори. 

» Подкрепа на дейности, свързани със забавянето на евентуалното закриване на 

въгледобивните предприятия и централи 

» Проучване и насърчаване на възможностите за навлизане на алтернативни енергийни 

източници на територията на общината. 

 

5. Организиране на модерна и достъпна общинска администрация чрез: 

» Върховенство на закона, професионализъм на служителите, прозрачност и ефективност 

на всички нива. 

» Гарантиране на достъпност в администрацията и защита интересите на гражданите. 

» Качествено предоставяне на комплексни административни услуги в общинска 

администрация, кметствата и кметските наместничества. 

» Даване приоритет на електронните услуги 

» Популяризиране дейността на администрацията 

 

Уважаеми съграждани,  

Уважаеми общински съветници, 

 

Креативността и инициативността са фактори за успешното управление. Затова с екипа, 

който ръководя, ще търсим все по-добри идеи и все по-добри възможности за развитието на 

общината. 

Уверявам Ви, че ще продължа да надграждам и надстроявам вече постигнатото. 

Към момента са предприети редица конкретни инициативи за реализация на набелязаните 

действия в отделните тематични области на Програмата. 

За реализация на настоящата мандатна програма, разчитам на професионалистите, с 

които работя, на подкрепа от страна на Правителството на Република България, на Общински 

съвет на община Гълъбово и на всички съграждани. 

 

 

 

 

 

НИКОЛАЙ ТОНЕВ 

Кмет на община Гълъбово 


