ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА КМЕТА
НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“
ЗА МАНДАТ 2019-2023 г.
/Приета с Решение №92/24.02.2020 г. от Протокол №8 от 24.02.2020 г. на
Общински съвет „Тунджа“/
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УВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА”,
Програмата за управление на кмета на община „Тунджа“ за мандат
2019 – 2023 г. формулирахме и разработихме заедно с вас в поредица от
срещи и разговори в хода на предизборната кампания и в предходния
мандат. Най-ценното в нея е, че тя съдържа нашата обща визия за
развитието на населените места. В нея са включени общински политики и
мерки с ясно изразен положителен ефект, които ще развиваме и
надграждаме, но и нови практики, които тепърва ще въвеждаме и
утвърждаваме през настоящия мандат.
Програмата за управление е формулирана на основата на диалога,
доброто сътрудничество и взаимодействието на кмета на общината и
общинската администрация с общинските съветници, кметовете на
населените места и местните общности в полза на развитието през
следващите 4 години.
Тази програма съдържа нови социални концепции, по-качествени
административни услуги, мащабни инфраструктурни проекти и нови
инвестиции в средата на живот.
Уважаеми жители на община „Тунджа“,
В програмата за управление през мандат 2019 – 2023 година са
включени вашите прагматични предложения за развитието на нашите села.
Тя в най-голяма степен съдържа нашата обща визия за дневния ред на
общината. В нея заедно с вас начертахме посоката за работа през
следващите четири години. Основният принцип, на който тя се основава, е
диалогът сътрудничеството, доверието, партньорството, взаимодействието.
Само така можем да реализираме заедно новите концепции за развитие, да
съхраним и надградим постигнатото.
Тук е мястото отново да благодаря за доверието, което гласувахте на
мен и екипа ми; за новите цели и перспективи, които заедно с вас
формулирахме; за съпричастността и непосредствения ангажимент към
развитието на община „Тунджа“, което е нашата обща кауза.
Най-ценното, което в изминалите години и мандати с вас постигнахме е
именно общностния дух в нашата община. На него именно се основава и
настоящата програма за управление. Ключови за нейното добро
изпълнение са преди всичко споделените ангажименти. Сигурен съм, че
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отново заедно, за пореден път ще реализираме нашата обща визия за
развитие.
Георги Георгиев
Кмет на община „Тунджа“

Настоящият документ е изготвен на основание, в съответствие и в
изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и
местна администрация (ЗМСМА) и обхваща мандат 2019 – 2023 г.
Програмата за управление на община „Тунджа“ е разработена в
контекста
на
националната
нормативна,
законодателна
и
стратегическа рамка. Тя е в съответствие с общинските планови и
стратегически документи. Може да бъде допълвана в процеса на
изпълнението й, в контекста на актуалните възможности и
предизвикателства.
Програмата е следствие от поредица формални и неформални
общностни и секторни срещи и дискусии с представителите на
учебните и детски заведения, родителските общности, читалищните
деятели, клубовете на пенсионера, социалните заведения,
представителите на местния бизнес, земеделските производители,
социални партньори, младежки и спортни организации и граждански
сдружения. Изцяло e съобразена с потребностите на хората на
община „Тунджа” и е насочена към подобряване на качеството на
живот във всичките 44 наши населени места.
Настоящата програма за управление е планирана в среда на
диалог с местната общност. Тя представлява споделената визия за
развитието на община „Тунджа“.
ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА „ТУНДЖА“
ПРЕЗ МАНДАТ 2019-2023 г.:
СРЕДА НА УСТОЙЧИВ И ПРИОБЩАВАЩ РАСТЕЖ,
ПРЕДОСТАВЯЩА ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ С ВИСОКА СОЦИАЛНА
СТОЙНОСТ;
С ОБНОВЕНА СЕЛИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА;
СЪС СЪХРАНЕНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ОКОЛНА СРЕДА;
С НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ИНОВАТИВНО И
КОНКУРЕНТНОСПОСОБНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ;
С ПОВИШЕНА ЛИЧНА И ОБЩЕСТВЕНА СИГУРНОСТ.
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ
 Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при
разходването на общинския бюджет;
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 Активно използване на възможността за финансиране на
реализацията на проекти със средства от европейските и други
фондове и програми;
 Отговорно отношение към специфичните проблеми на населението
в малките населени места;
 Активен диалог с гражданите и с бизнеса за развитието на
общината;
 Прозрачност, почтеност, отговорност и контрол при стопанисването
и управлението на общинската собственост.
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ, ДЕЙНОСТИ,
СРОКОВЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА
Да бъде постигнато и гарантирано интегрирано устойчиво
развитие на община „Тунджа“ чрез инвестиции в човешкия
капитал, в средата на живот, в условията за икономическа
активност и благосъстоянието на хората.

ЦЕЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА „ТУНДЖА” ПРЕЗ МАНДАТ
2019-2023 г.:
1. Да осигурим възможности за развитие чрез инвестиции в ранната
детска грижа, предучилищното, училищното образование и
професионалното обучение;
2. Да формулираме и приложим социални концепции в подкрепа на
възрастните хора и хората в неравностойно социално положение чрез
развитие и разширяване на спектъра и обхвата на социалните услуги;
3. Да гарантираме адекватна грижа за здравето и сигурността на
нашите жители чрез нови подходи, интегрирани услуги, тясно
сътрудничество и взаимодействие с държавните институции;
4. Да осигурим подкрепа за бизнеса за разкриване на нови работни
места чрез изграждане на нови индустриални зони и създаване на
благоприятна инвестиционна среда;
5. Да подобрим средата на живот чрез повече инвестиции в
ремонта и рехабилитацията на пътната и уличната мрежи, системите
за осветление, ВиК и канализационните мрежи, сградите на
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читалищата, учебните и детските заведения, социалните и здравните
центрове, кметствата, спортните бази и зоните за отдих;
6. Да повишим качеството и достъпността на наличните и да
осигурим нови административни услуги за населението, за да
гарантираме по-доброто обслужване;
7. Да реализираме иновативни концепции и нови инвестиции в
съхраняването и популяризирането на културно-историческото
наследство и природното богатство; в представянето на характерните
и самобитни тунджански традиции; в насърчаване и подкрепа на
любителското творчество и художествената самодейност; в
развитието на туризма;
8. Да създаваме нови условия за спорт и отдих за и с младите хора;
9. Да използваме и прилагаме оптимално инструментите и
възможностите на структурните фондове на ЕС и други форми на
външно финансиране с цел подобряване на средата на живот в
нашите села;
10.
Да продължим да работим заедно с местните общности за
развитието и за подобряването на облика на нашите населени места.

ПРИОРИТЕТИ
ПРИОРИТЕТИТЕ
НА
ПРОГРАМАТА
са
съобразени
с
приоритетните области в общинските планови и стратегически
документи:
Приоритет 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ И
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
Приоритет 2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ
РАСТЕЖ,
РАЗУМНО
УПРАВЛЕНИЕ
НА
СОБСТВЕНОСТТА,
ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА НА ЖИВОТ И ИНОВАЦИИ
Приоритет 3. РАЗВИТИЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА
И ОКОЛНАТА СРЕДА
Приоритет 4. ДОСТЪПНИ УСЛУГИ, СИГУРНОСТ, ИЗГРАЖДАНЕ
НА ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И
СБЛИЖАВАНЕ
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№

Дейност

Срок на
Очаквани резултати
изпълнение
Приоритет 1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ЖИЗНЕНИЯ СТАНДАРТ
И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ
1.1. Социални услуги, здравеопазване и социално включване
1.
Осигуряване на достъп до
ежегодно
Осигурен достъп до
интегрирани услуги в домашна
интегрирани социални и
среда за възрастни и хора с
здравни услуги в домашна
увреждания (социални,
среда за възрастни и хора с
здравни) с ресурсите на
увреждания във всички 44
европейското финансиране и
населени места
от държавния бюджет
2.
Гарантиране на достъп до
ежегодно
Гарантиран достъп до
услугите, свързани с
услугите, свързани с
предоставяне на готова храна
предоставяне на готова храна
Домашен социален патронаж и
Домашен социален патронаж
Обществена трапезария за
и Обществена трапезария за
потребители във всички 44
потребители във всички 44
населени места чрез ресурсите
населени места чрез
на европейското финансиране,
ресурсите на европейското
национални програми и
финансиране, национални
общинския бюджет
програми и общинския бюджет
3.
Подобряване достъпа до
ежегодно
Подобрен достъп до здравни
здравни услуги на територията
услуги
на община „Тунджа“
4.
Разкриване на нови социални
2020-2023
Разкрити поне 2 нови
услуги чрез ресурсите на
социални услуги
европейското финансиране,
държавния бюджет и от други
източници
5.
Подобряване на здравната
2020-2023
Подобрен достъп до здравна
помощ за новородените и
помощ и здравни услуги за
децата в доучилищна възраст
новородени и деца в
доучилищна възраст
6.
Утвърждаване и развитие в
2020 - 2023 Съхранена и развита мрежа от
полза на местните общности
социални услуги на
на наличните социални услуги
територията на община
в общността, в т.ч. ДЦСХ –
„Тунджа”
Генерал Инзово и Скалица,
ЦСРИ - Калчево, ДЦВХУВеселиново, както и ДСХ
Болярско – институционален
тип грижа. Подкрепа и
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

развитие на дейността на
СПОХ ДСП – Победа, ДСП –
Болярско и Обществените
трапезарии като местна
дейност
Развитие на интегрирани
услуги за ранно детско
развитие за деца от 0 до 7 г.
възраст и техните семейства
Развитие на иновативни
междусекторни услуги за деца
и семейства и други уязвими
групи
Осигуряване на комплексна
подкрепа на семействата,
които полагат грижи за хора с
увреждания и възрастни хора
Въвеждане на добри практики
в грижата за лица с ментални и
психични страдания
Повишаване на капацитета на
човешкия ресурс чрез
въвеждане на нови подходи
при предоставянето на услуги
– мултидисциплинарен подход,
индивидуализиране на
услугите, прилагане на
комплексна оценка и други
Повишаване на капацитета на
общинска администрация,
неправителствените
организации, социалните
партньори и доставчиците на
услуги за участие във
формулирането и провеждане
на интегрирани политики за
социално включване
Въвеждане на система за
мониторинг, контрол на
ефективността и ефикасността
на предлаганите услуги
Осигуряване на достъп до
заетост по проекти,
финансирани чрез МИГ
„Тунджа“ и други ресурси на
европейското и национално
финансиране
Предоставяне на комплекс от
здравни социални услуги чрез
центрове за подкрепа и

ежегодно

ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежегодно

ежегодно

2021 - 2023

2020-2023

2020-2021

Развити интегрирани услуги за
ранно детско развитие за деца
от 0 до 7 г. възраст и техните
семейства
Развити иновативни
междусекторни услуги за деца
и семейства и други уязвими
групи
Осигурена комплексна
подкрепа на семействата,
които полагат грижи за хора с
увреждания и възрастни хора
Въведени добри практики в
грижата за лица с ментални и
психични страдания
Повишен капацитет на
човешкия ресурс чрез
въвеждане на нови подходи
при предоставянето на услуги
– мултидисциплинарен
подход, индивидуализиране на
услугите, прилагане на
комплексна оценка и други
Повишен капацитет на
общинска администрация,
неправителствените
организации, социалните
партньори и доставчиците на
услуги за участие във
формулирането и провеждане
на интегрирани политики за
социално включване
Въведена система за
мониторинг, контрол на
ефективността и ефикасността
на предлаганите услуги
Осигурен достъп до заетост

Създадени поне 2 нови
центъра за подкрепа и
семейно консултиране
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16.

семейно консултиране
Осигуряване на подкрепа и
грижа в домашна среда на
хората с увреждания чрез
включването им в Механизма
за лична помощ

2019-2023

Осигуряване на работни места
2020-2023
за неработещи от 18 до 29 г.
чрез включването им в
програми и проекти за
субсидирана и защитена
заетост
18. Идентифициране, подпомагане
ежегодно
и информиране, консултиране,
подкрепа на младежи до 29 г.,
които не работят, не учат и не
са регистрирани в ДБТ при
включване в заетост
19. Създаване на нови условия за
2020 - 2021
социално включване и
предоставяне на иновативни
интегрирани услуги за
възрастните хора чрез
клубовете на пенсионера и
читалищата с ресурсите на
Европейския социален фонд и
други източници на външно
финансиране
20. Развитие и децентрализация
2020 - 2023
на общинската социална
инфраструктура с цел
разширяване на спектъра и
обхвата на социалните услуги
чрез включване на нови
доставчици
21. Насърчаване на приемната
2020 - 2023
грижа на територията на
общината и включени нови
приемни семейства
1.2. Детска грижа и образование
1.
Осигуряване на устойчивост
2020-2023
на наличните и въвеждане на
нови интегрирани
образователни услуги за
детето и семейството в
малките населени места от
селски тип
2.
Осигуряване на подкрепа за
2020-2023
17.

Предоставени услуги,
задоволяващи потребностите
от личен, домашен и социален
характер на хората с
увреждания и подкрепа в
преодоляване на бариерите,
произтичащи от
функционалните им
ограничения
Включени безработни
младежи в заетост

Подпомогнати младежи до 29
чрез обучение или съдействие
в намиране на подходяща за
лицата работа
Създадена оптимална среда
за социализация на
възрастните хора чрез
въвеждане на нови услуги с
участието на читалищата и
клубовете на пенсионера

Развита общинска социална
инфраструктура с включени
поне 4 нови услуги и
доставчици

Развита приемна грижа и
включени нови приемни
семейства

Развита мрежа от интегрирани
образователни услуги за
детето и семейството в
малките населени места от
селски тип
Въведени поне 2 нови
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

личностно развитие чрез
въвеждане на нови социални
услуги с ресурса на
европейското финансиране и
на държавния бюджет за
детето и семейството
Осигуряване на устойчива
мрежа от образователни
институции за ранна детска
грижа и предучилищна
подготовка с гарантиран
достъп за всички деца и
семейства
Гарантиране на равен достъп
до безплатна детска грижа и
предучилищна подготовка за
всички деца на територията на
общината
Обезпечаване на равен достъп
до целодневна организация на
образователния процес за
всички ученици от общинската
образователна
инфраструктура
Развитие на общинската
образователна
инфраструктура с въвеждане
на нови гъвкави форми за
професионално образование и
обучение
Изграждане на Център за
иновации и детско развитие с
ресурсите на европейското
финансиране
Разработване на програми за
личностно развитие и
подпомагане на дейността на
Центъра за изкуство и
извънучилищни дейности
Въвеждане на нови форми на
извънкласни, извънучилищни
дейности и взаимодействие с
родителите чрез ресурсите на
европейското финансиране и
от други източници
Осигуряване на интерактивна
интериорна и екстериорна
образователна среда с
ресурсите на европейското и
други форми на външно
финансиране
Подкрепа и стимулиране на

социални услуги за деца и
семейства в общността

ежегодно

Устойчива мрежа от
образователни институции за
ранна детска грижа и
предучилищна подготовка и
гарантиран достъп за всички
деца и семейства

ежегодно

Гарантиран равен достъп до
безплатна детска грижа и
предучилищна подготовка за
всички деца на територията на
общината
Осигурена целодневна
организация на
образователния процес с
безплатно обедно хранене за
всички ученици

ежегодно

2021 - 2023

Въведени нови форми за
професионално образование
и обучение

2020 - 2022

Изграден Център за иновации
и детско развитие

ежегодно

Разработени и реализирани
програми за личностно
развитие на децата и
учениците от община „Тунджа“

2020 - 2023

Въведени нови форми на
извънкласни, извънучилищни
дейности и взаимодействие с
родителите

2020 - 2023

Подобрено състояние на
материалната база на
общинската образователна
инфраструктура

ежегодно

Устойчива общинска система
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деца, ученици и студенти в
неравностойно положение и /
или с високи постижения в
образованието, изкуството,
спорта, чрез средства от
благотворителност
Реализиране на
2020 - 2023
образователни проекти с
европейско и други форми на
външно финансиране с цел
развитие на общинската
образователна
инфраструктура
13. Подпомагане и подкрепа на
ежегодно
учебните и детски заведения
при подготовката и
изпълнението на
образователни проекти с
европейско и други форми на
външно финансиране
14. Въвеждане на нови мащабни
ежегодно
форуми и форми за изява и
развитие на таланта и
възможностите на децата и
учениците
15. Утвърждаване на
ежегодно
образователната медиация и
други форми на общностна
работа в полза на развитието
на училищните общности и с
цел превенция на ранното
напускане на образователната
система
1.3. Култура, туризъм и общностни дейности
1.
Подобряване на условията за
2020-2023
спорт и отдих в населените
места чрез формулиране н
реализиране на нови спортни
дейност и инвестиции в
средата на живот
2.
2020- 2023
Създаване на възможности и
развитие на физическата
активност на младите хора
12.

3.

4.

Подпомагане на дейността на
спортните клубове с цел
развитие на възможностите за
масов спорт и високо спортно
майсторство
Реализиране на общински

за подкрепа и стимулиране на
деца, ученици и студенти в
неравностойно положение и /
или с високи постижения в
образованието, изкуството,
спорта, чрез средства от
благотворителност
Разработени и реализирани
поне 4 образователни проекта
с европейско и други форми
на външно финансиране с цел
развитие на общинската
образователна
инфраструктура
Осигурена подкрепа на
учебните и детски заведения
от общинската образователна
инфраструктура за
разработване н реализация на
образователни проекти
Въведени нови форми за
изява и развитие на таланта и
възможностите на децата и
учениците
Утвърден модел на общностна
работа с цел превенция на
ранното напускане на
образоване

Подобрени условия за спорт и
отдих

Проведени спортни
състезания, турнири,
инициативи

ежегодно

Създадена оптимална среда
за масов спорт и високо
спортно майсторство

ежегодно

Осигурени възможности за
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5.

6.

7.

8.

9.

ученически спортен календар
и други общински спортни
прояви
Подпомагане на развитието на
художествената самодейност
чрез взаимодействие и
сътрудничество с народните
читалища
Развиване на Културния
календар на община „Тунджа“,
като възможност за активен
обществен живот, за културен
и фестивален туризъм
Развитие на младежката
активност и доброволчеството
на територията на община
„Тунджа“ чрез продължаването
на съвместна работа с
младежкия неправителствен
сектор и БЧК.

Подкрепа и реализиране на
младежки кампании и
младежки инициативи.
Популяризиране и
стимулиране на
доброволчеството
Насърчаване на млади хора с
постижения в образованието,
културата и спорта.

ученически спорт,
реализирани спортни прояви
ежегодно

Осигурена среда за развитие
на художествената
самодейност

2020-2023

Създадени условия за активен
обществен живот, за културен
и фестивален туризъм

2020-2023

Организирани съвместни
спортни и културни събития с
цел развиване на
партньорство между
клубовете и доброволческите
дейности. Поощрена
толерантност и приемственост
между младежите, чрез
организирани интерактивни
събития, заедно с МКБППМН и
„БЧК-Тунджа“. Съхранени
българските традиции и
фолклор, чрез участие в
мероприятия от културния
календар на община „Тунджа“
и др.
Проведени събития Общински младежки
благотворителен бал
Младежки фестивал и др.

ежегодно

ежегодно

Подпомогнати студенти,
обучаващи се в бакалавърски
и магистърски образователноквалификационни степени,
ученици с високи постижения в
областта на образованието,
изкуствата и спорта,
с трайни увреждания, с
инцидентно възникнали
сериозни здравословни
проблеми или в
неравностойно социално
положение. Организирани и
финансирани прояви,
свързани с развитието на
потенциала на
11

подрастващите.

10.

11.

12.

Утвърждаване на фолклорен
ансамбъл „Тунджа“ като
носител на националното
фолклорно богатство и
съхранените местни традиции
Подпомагане на дейността на
народните читалища и
утвърждаване на ролята им на
общностни центрове
Осигуряване на подкрепа за
клубовете на пенсионера и
утвърждаването им като среда
за социални контакти и
социално включване

ежегодно

Съхранено и популяризирано
национално фолклорно
наследство и местни традиции

ежегодно

Развита мрежа от читалища в
подкрепа на местните
общности

ежегодно

Осигурена среда за обществен
живот на възрастните хора

Популяризиране на местните
ежегодно
Популяризирани местни
традиции и богатото
традиции и осигурени условия
фолклорно наследство чрез
за изява на таланта на
осигуряване на възможности
самодейните формации.
за изява на самодейните
формации в регионални,
национални и международни
фестивали и други прояви
14. Реализиране на общинска
2021 - 2023 Реализирана общинска
платформа за общностни
платформа за общностни
инициативи „С Тунджа в
инициативи „С Тунджа в
сърцето“
сърцето“
Приоритет 2. РЕАЛИЗИРАНЕ НА УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ,
РАЗУМНО УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА, ПОДОБРЯВАНЕ НА СРЕДАТА
НА ЖИВОТ И ИНОВАЦИИ
13.

1.

Изготвяне на програма за
управление и разпореждане с
имоти – общинска собственост

ежегодно

2.

Увеличаване на свободните
терени, подходящи за бизнес
инициативи или задоволяване
на обществени потребности

2021-2023

Извършен анализ и преценка
за потребностите на общината
в съответствие с целите и
очаквания резултат от
постъпленията по плана за
приходите на Община
„Тунджа“
Повишени приходи на
общината от стопанисването
на общинската собственост
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Придобиване на общинска
2021-2023
собственост, която може да
носи собствени приходи в
общинския
бюджет
през
следващите години
Преобразуване от публична
2021-2023
общинска собственост в частна
общинска
собственост на
сгради, престанали да имат
предназначението на публична
собственост,
с
цел
дългосрочно отдаване под
наем.
Провеждане на процедури за
2021-2023
деактуване от страна на
държавата на имоти, които са
важни за устойчивото развитие
на общината
Изследване потенциала на
2021-2023
всеки
терен,
съобразно
предвижданията на Общия
устройствен план. Преглед на
поземлените имоти и промяна
на предназначението на тези
от
тях,
които
имат
инвестиционен потенциал.
Попълване на съществуващите 2021-2023
кадастрални планове и карти и
разработване на нови, там
където е необходимо
Изграждане и подобряване на
2021-2023
качеството на общинската
пътна мрежа, състоянието на
водопреносната и
канализационната мрежа
Обновяване и доразвиване на 2021-2023
енергийната инфраструктура
Усъвършенстване на
2021-2023
ползваната информационна
система за регистрите на
имотите общинска собственост
и поддържане на публичния
регистър за разпоредителни
сделки с общинска собственост
на сайта на общината
Гарантиране на
2021-2023
равнопоставеност на
кандидатите при
осъществяването на
разпоредителните сделки.

Повишени приходи на
общината от стопанисването
на общинската собственост
Ефективно управление на
имотите
–
общинска
собственост

Оптимизирано управление на
общинския поземлен фонд

Оптимизирано управление на
общинския поземлен фонд

Обезпечени териториално –
устройствени предпоставки за
ефективно управление и
разпореждане с общинска
собственост
Развита и модернизирана
техническа инфраструктура –
общинска собственост
Обновена и доразвита
енергийна
инфраструктура
Усъвършенствана
информационна система;
Прозрачност и публичност при
управлението и
разпореждането с общинска
собственост
Гарантирана
равнопоставеност на
кандидатите при
осъществяване на
разпоредителните сделки;
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12.

Приемане на Общински план
за
развитие
на
Община
„Тунджа“ за периода 2021-2027
г.

Приоритет 3. РАЗВИТИЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА
1.
Изграждане,
реконструкция
или ремонт на пътища, улици,
тротоари, алеи, зелени площи
и
други
елементи
от
техническата инфраструктура
2.
Изготвяне
на
проект
за
организация на движението по
общинската пътна мрежа през
населените места
3.
Реконструкция
и/или
разширение на водопроводни
мрежи в населените места,
строителство
и/или
довършване изграждането на
канализационни системи в
населените места
4.
Основни и текущи ремонти на
сградния фонд на учебните и
детски заведения, здравните
служби,
читалищата,
клубовете и другите общински
сгради
5.
Разработване и реализиране
на проекти за доизграждане на
канализационни системи и
пречиствателни станции
6.
Извършване на превантивни
дейности - корекции, ремонти и
почистване на дерета и други
отводнителни съоръжения, за
предпазване от наводненията
и други стихийни бедствия
7.
Поетапно
реализиране
на
мерки за подобряване на
енергийната ефективност на
уличното
осветление
в
населените места на общината
8.

Реализиране на мерки и
дейности,
насочени
към

Прозрачност и публичност при
управлението и
разпореждането с общинска
собственост
2020
Осигурено планиране на
местното развитие за
следващия програмен период
2021-2027 г.
Приет Общински план за
развитие
ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И

2020-2023

Подобрени експлоатационни
качества на техническата
инфраструктура

2020-2023

Осигурена безопасност на
гражданите и предотвратяване
на ПТП

2020-2023

Подобрено качество на
предоставените ВиК услуги,
намалени загуби на питейна
вода, подобрено качество на
живот на гражданите

2020-2023

Подобрено състояние на
общинския сграден фонд

2020-2023

Подобрено предоставяне на
ВиК услуги

2020-2023

2020-2023

Извършени превантивни
дейности с цел предпазване на
населението от наводнения и
др. стихийни бедствия
Постигнати ниски
експлоатационни разходи и
повишена ефективност на
уличното осветление, подобър комфорт на жителите на
общината
Създадени условия за
практикуване на масови
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9.

подобряване състоянието и на
материално-техническата база
и/или изграждане на нови
обекти за практикуване на
масови
спортни
игри
в
населените места на общината
Разширение на газопреносната
мрежа на територията на
Община
„Тунджа“
в
т.ч.
газификация на сгради –
общинска собственост

2020-2023

2020-2023

спортни игри в населените
места на общината

Разширена газопреносна
мрежа;
Създадени условия за
газифициране на жилищни,
общински и производствени
сгради
Осигурени екологосъобразни
условия за управление на
потока отпадъци

Подобряване
услугите
по
2020-2023
управление на отпадъците в
т.ч. проектиране и изграждане
на
необходимата
инфраструктура
Приоритет
4.
ДОСТЪПНИ
УСЛУГИ,
СИГУРНОСТ,
ИЗГРАЖДАНЕ
ПАРТНЬОРСТВО ЗА ТЕРИТОРИАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО И СБЛИЖАВАНЕ
10.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Постоянно усъвършенстване,
подобряване и разширяване
обхвата на предоставяните
електронни услуги от общината
Регистрация на населените
места в системата „Сигурно
електронно връчване”
Предоставяне на права за
извършване на електронни
услуги от населените места на
територията на общината
Регистрация на населените
места в системата „RеgiX” –
среда за междурегистров
обмен на информация между
институциите
Поддържане в актуално
състояние на техническата
обезпеченост на населените
места с подходяща
компютърна и размножителна
техника
Повишаване квалификацията
на служителите, кметове и
кметски наместници, чрез
включване в различни форми
на обучение
Разширяване обхвата на вече
изградената система за
видеонаблюдение в
населените места и
монтиране на системи за

2020-2023

Подобрени електронни услуги,
предлагани на гражданите и
бизнеса

До края на
2021 година

Намалени срокове за
кореспонденция между
различните институции

До края на
2022 година

Осигурени възможности за
достъп до услуги от
разстояние

До края на
2021 година

Постоянен

Постоянен

2020-2023

НА

Повишени възможности за
подобряване ефективността
на
взаимодействие с граждани,
бизнес и администрация
Подобряване вида и начина на
издаваните документи в
населените места на
общината
Осигурено високо ниво на
компетентности на
служителите, повишена
квалификация
Разширени функционални
възможности на системата за
видеонаблюдение
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известяване на възникващи
събития
8.

9.

10.

11.

12.

По-сигурен и бърз интернет
във всички населени места на
общината
Изграждане в 14 населени
места на зони за свободен
интернет достъп по
инициативата WiFi4EU
Обособяване на зони за
свободен достъп до интернет
във всички населени места на
общината
Подобряване и
усъвършенстване на средата
за сигурност по защита на
личните данни
Сертифициране по стандарт за
информационна сигурност ISO
27001

2020-2023

2020

Осигурени зони с
високоскоростен, безжичен,
свободен интернет.

2023

Повишен достъп до интернет
на повече граждани от
населените места на
общината

2020-2023

2022-2023

13.
Активно участие в
Преброяване 2021

Осигурен достъп до покачествен интернет във всички
населените места на
общината

2021

Осигурени по-добри условия
за защита на личните данни на
гражданите
Подобрена сигурност на
информационните системи в
общината и населените места.
Компетентност,
информираност на
населението, активно участие
на служителите от общинската
администрация в кампанията
по преброяването.
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Уважаеми жители на община „Тунджа”,
Отново заедно с вас начертахме посоката на развитие за
следващите 4 години. Отново заедно формулирахме основните цели
и приоритети, както и визията за развитие на нашата община.
Предстои ни динамичен мандат, на границата на два програмни
периода на Европейския съюз. Предстоят още нови възможности,
нови ресурси, с които да подобрим облика и средата на живот в
нашите села.
Ще работим за това нашата община да бъде по-чиста и посигурна, да има по-добри пътища, по-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, за хората с увреждания.
Нека, както и досега, всички заедно, още по-убедено, още поубедително и категорично, да реализираме нашите намерения,
нашата визия за развитието на общината през следващите 4 години!

17

