ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЗА СРОКА НА МАНДАТА
ОБЩИНА АНТОНОВО - ОБЩИНА БЕЗ ПРЕСТЪПНОСТ; ДОБРО МЯСТО ЗА
ОТГЛЕЖДАНЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА ДЕЦАТА; ПРЕДПОЧИТАНО МЯСТО ЗА
ИНВЕСТИЦИИ, ЖИВЕЕНЕ И ОТДИХ; СЪС СОЦИАЛНИ И ЗДРАВНИ УСЛУГИ,
ДОСТИГАЩИ ДО ВСЕКИ ДОМ; С АКТИВЕН КУЛТУРЕН ЖИВОТ; С ОТЛИЧНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА СПОРТ; ОБЩИНА, НАСЪРЧАВАЩА АКТИВНОТО
ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ
Програмата за управление за мандат 2019-2023 г. е разработена на основание чл.44,
ал.5 от ЗМСМА. Тя е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на
нейното изпълнение, в зависимост от спецификите и необходимостите, които
допълнително могат да възникнат.
Програмата е съобразена с основните цели и приоритети на местното и регионално
развитие и са изведени основни тенденции за управление в периода до 2023 г.
Програмата за управление на Община Антоново за мандат 2019-2023 година е
разработена в съответствие с целите, приоритетите и Програмата за реализация на
Общинския план за развитие на Община Антоново 2014-2020 г., както и с действащите
нормативни актове по отношение развитието на всички направления на общинските
дейности. Надявам се при изготвянето на новия Общински план за развитие на Община
Антоново за периода 2021 – 2027 год. много от дейностите на Програмата ми да намерят
място в него. Новите предложения за изпълнението на конкретни проекти са допълнение и
естествено продължение на този план.
Новият мандат идва със своите предизвикателства, на които следва да отговоря:
- Приключване на „последните” за настоящия програмен период инвестиционни
проекти;
- Стартиране на подготовката на основния ни стратегически документ –
Общинският план за развитие за периода 2021 – 2027 год. и на проектите на
Общината за новия програмен период;
- Отговорни задачи по комплексно и отговорно предоставяне на електронни
местни публични услуги, заедно с подобряване на техния обхват и качество;
- Нови и полезни за гражданите европроекти при осигурена устойчивост и
ефективно функциониране на приключилите през предходния програмен
период;
- Очакван значителен ръст на общинския бюджет, особено в частта за местни
данъци;
- Развитие на истинско гражданско самоуправление.
За да отговоря на тези предизвикателства, продължавам да отстоявам получаването
на пълни правомощия при управлението на така наречените „делегирани” дейности.
Поемането на отговорности, без реални права по управлението на присъщи местни
дейности, не позволява важните решения по развитието на общината да се вземат от
съгражданите ни.

Продължавам работя за реално прилагане на принципите на Европейската харта за
местно самоуправление и залегнатите в нея принципи на добро управление. Целта ми е
чрез прилагане на местното самоуправление, да се повиши качеството на живот на
жителите на Община Антоново. Продължавам бъда гарант за ефективна и отговорна за
решаването на проблемите на гражданите местна власт. За да сме по-ефективни и силни,
ще развиваме заедно междуобщинското сътрудничество.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:
 Открито управление;
 Отговорно отношение към проблемите на общината и на гражданите; отстояване
правата на гражданите пред центрамната власт;
 Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания;
 Максимална ефективност на провежданите действия и започнати проекти;
 Диалог с гражданите по различни проблеми за развитието и изграждането на
Общината;
 Прозрачност при управление и разпореждане с общински активи;
 Активно и целесъобразно използване на европейските фондове;
 Гарантиране на обществения интерес при разходването на бюджетни средства;
 Единство, междуобщинска подкрепа, сътрудничество и солидарност.
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
















Привличане и усъвършенстване на местен капацитет и изграждане на подходящи
структури за устойчиво икономическо развитие и заетост;
Привличане на инвестиции и подобряване качеството на живот;
Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските проекти;
По-добро и справедливо управление на търговските фирми с общинско имущество
и общинско участие;
Благоустрояване на общината;
По-добър обществен ред и сигурност;
Повече грижа за здравето на хората;
Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение;
Подобряване на училищната среда – ефективно управление на общинските ресурси
в образованието;
Усъвършенстване на базата за спорт и младежките дейности;
Постигане на хармония между развитието на общината и околната среда;
Опазване и разумно използване на природното и културно-историческото
наследство;
Подобряване и усъвършенстване на електронната система за услуги на гражданите
и бизнеса;
Поддържане на високо ниво на административното обслужване;
Делегиране на правомощия на неправителствения сектор за изнесени социални
услуги.

ПОСТИЖИМОСТ
Поставените цели ще постигнем всички заедно посредством:












Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства –
инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване, култура,
социални дейности;
Успешно усвояване на средства от Европейските фондове чрез кандидатстване с
професионално подготвени проекти;
Ефективно управление на общинската собственост;
Реализиране на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство;
Прецизно използване възможностите на кредитния пазар;
Активно партньорство с държавата и НПО за взаимна полза;
Съпричастност и принос към постигане на резултати от страна на местната
общност;
Прилагане на трайна нормативна уредба, ясни правила и отговорности при
управлението;
Използване и надграждане на натрупания капацитет, за да не се повтарят стари
грешки.
Зачитане волята на хората.
I. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ

Управление на общинските финанси – баланс между желаното, необходимото и
възможното
Приоритет 1. Осигуряване финансирането на общинските проекти:
Целта е с рационални и ефикасни действия да се обезпечи ресурс, гарантиращ
реализацията на инициативите по изграждане и подобряване на инфраструктурата,
благоустрояване и поддържане на общината, при действен контрол и съобразно
европейската практика.
1.1. Осигуряване в годишния бюджет на Община Антоново финансирането на общинските
проекти в съответствие с Общинския план за развитие за периода 2014 г. – 2020 г. И 2021
– 2027 г.
Срок : ежегодно, в срока за изготвяне
годишния бюджет на Община Антоново

на

Очаквани резултати: Реализиране на развитие, съгласно стратегическите приоритети и
цел на публично приетата Програма за реализация на Общинските планове за развитие на
Община Антоново - 2014- 2020 г. и 2021 – 2027 г.
1.2. Увеличаване на приходите от местните данъци, такси и глоби, чрез повишаване на
събираемостта им до и над 95 % в края на мандата.
Срок : ежегодно

Очаквани резултати: Осигуряване на нормален ритъм при реализиране на дейностите,
финансирани с местни приходи.
1.3. Осигуряване на средства чрез участие в конкурси на МОСВ, респективно
Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС),
ДФЗ за безвъзмездно финансиране на екологични обекти на територията на Община
Антоново.
Срок: 2020 - 2023 г.
Очаквани резултати: Осигуряване на финансиране на екологични обекти за периода от
2020 г. до 2023 г.
1.4. Оптимизиране на контролните функции на Община Антоново по отношение
събираемостта на доходи от отдадено общинско имущество под наем и концесия.
Срок : постоянен
Очаквани резултати: Осигуряване на нормален ритъм при реализиране на дейностите,
финансирани с местни приходи.
1.5. Реализиране на публично-частно партньорство за осигуряване на инвестиции от
взаимноизгодни инвестиционни проекти
Срок : 2020 - 2023 г.
Очаквани резултати: Привличане на частни инвестиции в проекти за публично-частно
партньорство
Очакван ефект :
1.Поддържане на финансова стабилност на Община Антоново, гарантираща изпълнението
на Програмата за реализация на Общинските планове за развитие на Община Антоново за
периода 2014-2020 и 2021 – 2027 год. за изпълнение на успешни проекти по оперативните
програми.
2. Безпроблемно реализиране на проекти в настоящия и следващия планови периоди.
Приоритет 2. Постоянно усъвършенстване на системата и административното звено
за събиране на местни данъци и такси:
Целта е чрез съвременната информационна система да се поддържа качествено ниво на
дейността на общинската администрация. Очакваният резултат е да се задържи нивото и се
повиши качеството на обслужване на данъкоплатците и увеличаване на постъпленията от
данъци и такси в общинския бюджет. Паралелен полезен принос ще е увеличената
възможност за анализ на събраната информация, съпоставянето й с данни от други
държавни институции, предоставяне на обобщени данни и отчети и генериране на
прогнозна информация за приходния капацитет по видове данъци и такси.
Срок : постоянен

Очаквани резултати: Събираемост на местните данъци, такси и глоби до и над 95 %
годишно.
Очакван ефект : Поддържане нивото на информационно-техническа база от европейски
тип за обслужване на данъкоплатците от Община Антоново и осигуряване регламентиран
достъп към външни информационни системи като: БУЛСТАТ, ЕСГРАОН, системи за
банкови плащания, МФ, НАП, КАТ, Агенцията по кадастъра, имотния регистър и др.
Приоритет 3: Контрол върху търговската дейност на територията на Община
Антоново:
Целта е защита на потребителските права и интереси на гражданите и създаване условия за
привеждане на търговската дейност на територията на Община Антоново в съответствие с
европейските норми и стандарти.
3.1. Периодично актуализиране на подзаконовата нормативна уредба в областта на
търговията в съответствие с европейските норми.
Срок : постоянен
Очаквани резултати: Подобряване на услугите.
3.2. Контрол на териториалната структура на амбулантната търговия в съответствие с
наредбата за преместваемите обекти.
Срок : постоянен
Очаквани резултати: Поддържане и усъвършенстване на достигнатите нива на
дисциплина в търговията на открито по общинските пазари.
3.3. Повишаване квалификацията на служителите, оптимизиране на организацията на
дейността, подобряване координацията на работата на административните звена на
Община Антоново с кметовете на населените места и кметските наместници.
Срок : постоянен
Очаквани резултати: повишаване на контрола и отчетността.
Очакван ефект : Ефективна защита на потребителските права и интереси на гражданите,
благоприятни условия за развитие на търговията в Община Антоново, подобряване и
усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса.
II. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА
ЧРЕЗ НАСЪРЧАВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА БИЗНЕС
СРЕДАТА, ПОВИШАНАВЕ КАЧЕСТВОТО НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Икономиката на Община Антоново – по- добро развитие, повече средства за
общината, нови придобивки за жителите й.

Приоритет 1: Стимулиране икономическата активност на частния сектор и малките
и средни предприятия в Общината:
Целта ми е създаване на предпоставки и поддържане нивото на условия за успешно
функциониране на бизнеса, по-добра комуникация и административно обслужване.
Комплексът от фактори, обуславящ наличието на благоприятна бизнес-среда, закономерно
води до привличане на местни и външни инвестиции.
1.1. Реконструкция и модернизация на съществуващи малки и средни предприятия.
Срок : постоянен
1.2. Провеждане на различни форми на обучение – курсове, семинари, консултации, за
подобряване на мениджърските и професионалните умения на заетите в МСП.
Срок: най-малко веднъж годишно
1.3. Активен маркетинг и реклама на местните производства.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: стимулиране на малкия и среден бизнес в селското стопанство,
преработвателната промишленост и търговията, подобряване на условията и поддържане
нивото за развитие на бизнеса.
1.3. Насърчаване на инвестициите в селското стопанство чрез внедряване на нови модели
на стопанисване на частните и общински земи и гори.
1.4. Стимулиране създаването на публично – частни партньорства.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: Осигуряване на заетост на населението.
Очакван ефект: намаляване на безработицата на територията на община Антоново.
Приоритет 2: Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие
и засилване на контрола в тях:
Целта е общинските търговски дружества да работят на пазарен принцип с оптимална
печалба, като едновременно с това да гарантират изпълнение на функциите по дейността
си.
Очакван ефект: Засиленият контрол от страна общината върху дейността на търговските
й дружества ще доведе до качествено подобряване и абсолютно нарастване стойността на
общинските активи.

Приоритет 3: Подпомагане развитието на устойчиви форми на туризъм:
Разширяване, реконструкция
инфраструктура.

и

моделнизация

на

съществуващата

туристическа

Срок: постоянен
1.2.Създаване на условия за развитие и стимулиране на алтернативни форми на туризъм.
Срок: постоянен
1.3. Поддържане и подобряване на информираността, маркетинга и рекламата на местните
туристически продукти.
Срок: постоянен
ІII. РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Основните цели са:





Обновяване и развитие на транспортната инфраструктура и възможност за
поддържане на устойчива транспортна система;
Повишаване достъпността и връзките между отделните населени места;
Създаване на условия за устойчиво развитие;
Подобряване на жизнените и екологичните условия в Община Антоново.

С реализирането на тези цели ще се постигнат следните ползи за обществото:




Поддържане на ефективна и устойчива система на обществения междуселищен
транспорт;
Поддържане на ниските количества вредни емисии, което да поддържа чистотата на
въздуха;
Повишаване конкурентноспособността на Община Антоново, повишаване на
инвеститорския интерес с пряко положително влияние върху жизненото ниво на
гражданите.

Приоритет 1. Поддържане, основен ремонт и реконструкция на всички общински
пътища, отговарящи на европейските изисквания.
Очаквани резултати: Значително облекчаване на междуселищните кореспонденции.
Приоритет 2: Изграждане и реконструкция на улици от вътрешноградсаката и
вътрешноселската улична мрежа на Община Антоново.
Срок:2020-2023г.
Очаквани резултати: Подобряване на средата на живот на гражданите, условията за

движение, опазване на средата. Предвиждам рехабилитация и изграждане на нови
елементи от уличната мрежа в Антоново и останалите населени места.
IV. ПОВИШАВАНЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ ЧРЕЗ ИЗГРАЖДАНЕ
НА АЛТЕРНАТИВНИ
ЕНЕРГИЙНИ ИЗТЪЧНИЦИ И ОБНОВЯВАНЕ НА
ЕНЕРГИЙНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Енергията присъства като съществен елемент във всеки краен продукт на услугите. С
членството на страната ни в Европейския съюз и прилагане на българското
законодателство в енергийния сектор, общините имат конкретни задължения и
отговорности. Целта е ефективното използване на енергийните ресурси, разработване и
реализиране на програми за енергийна ефективност (ЕЕ), рехабилитация на общинския
сграден фонд, осъществяване на мерки по ЕЕ, свързани с местните условия на Община
Антоново.
Приоритет 1: Изграждане и експлоатация на енергийната инфраструктура и на
алтернативните източници на енергия:
1.1. Намаляване на топлинните загуби в общинските сгради с подобряване на енергийните
им характеристики чрез саниране (пълно или частично).
Срок: 2022 г.
Очаквани резултати: Намаляване на общинските разходи
1.2. Осигуряване на отоплителни системи с висока ефективност, включващи и
възможности за регулиране на потреблението.
Срок: 2022 г.
Очаквани резултати: Намаляване на общинските разходи.
Приоритет 2: Подобряване на енергийната ефективност на сградния фонд:
2.1. Изграждане и поддържане на слънчеви колектори на общинските училища, детска
градина, и др.
Срок: 2023 г.
Очаквани резултати: Намаляване на общинските разходи.
V. ИЗГРАЖДАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЧРЕЗ НАМАЛЯВАНЕ
НА АНТРОПОГЕНИТЕ, ЗАМЪРСАВОНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА
Приоритет 1: Изграждане, реконструкция и поддръжка на водоснабдителната и
канализационна инфраструктура и услуги:
1.1. Реконструкция на вътрешно водопроводната мрежа в населените места на Общината.

Срок: 2023 г.
Очаквани резултати: Подобряване на условията и средата.
Очаквани резултати: Подобряване на условията и средата.
1. Подобряване управлението на отпадъците:
1.1. Подобряване системата за сметосъбиране и сметоизвозване, чрез закупуване на
нова съвременна техника за сметосъбиране, сметоизвозване и специализирани съдове за
отпадъци.
Срок: 2022 г.
1.2. Развитие на семейното компостиране на битовите отпадъци.
Срок: 2022 г.
1.3.

Рекултивация (закриване) на депото за ТБО в с. Семерци.

1.4.

Срок: 2021 г.
Рекултивация на физически нарушените терени в населените места.
Срок: постоянен.

VІ. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ
Повече ред, повече сигурност за гражданите
Цел: Постигане на сигурна среда за живот на гражданите в Община Антоново.
Приоритет 1: Охрана и сигурност на учебните заведения и останалата общинска
собственост:
1.1. Поддържане в изправност на видеонаблюдателната техника за охрана на общинските
училища и в детските заведения.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: поддържане и повишаване сигурността в заведенията и опазване на
общинското имущество.
1.2. Оптимизиране работата на Комисията по обществения ред и сигурност и на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Срок: постоянен
1.3. Гарантиране на по-добър обществен ред и сигурност на населението чрез поставяне
на камери за вионаблюдение на всички входове и изходи на община Антоново и в
населените места.

Срок: 2020 - 2023 год.
Очаквани резултати: Поддържане и повишаване сигурността в Община Антоново.
Приоритет 2: Постоянен контрол по изпълнение на общинските наредби и
правилници:
2.1. Поддържане на електронен регистър „Наказателните постановления, издадени по
наредбите на Общински съвет Антоново”, който включва: всички издадени наказателни
постановления, влизането им в сила, контрол и отчет за доброволното и принудително
вземане от тях.
2.2. Координиране на дейността на всички структурни звена на Община Антоново по
отношение на спазване на общинските наредби и правилници.
2.3. Контрол по изпълнението на решенията на Общински съвет Антоново и подготвяне на
периодични отчети по изпълнението им.
VІІ. ЗДРАВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО
Доброто здравеопазване – задължение към гражданите
Цел: Осигуряване на здравословна жизнена среда чрез гарантиране опазването на
околната среда от вредно въздействащите върху здравето на човека на биологични,
химични, физични и социални фактори.
Приоритет 1. Подобряване достъпа до гарантирани здравни услуги:
1.1. Поддържане достъпа до здравни грижи на хората с увреждания.
Срок: постоянен.
1.2. Съдействие и създаване на благоприятни условия за работа на Центъра за спешна
медицинска помощ в гр. Антоново.
Очаквани резултати: По-добър достъп до здравни услуги.
Очаквани резултати: По-висока ефективност в областта на здравните услуги
Приоритет 2. Повишаване качеството и ефективността на здравните услуги в
общинските лечебни заведения:
2.1. Изграждане на система за безопасност на пациентите, съгласно европейските
изисквания.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: По-добра интеграция в европейските стандарти.

Приоритет 3: Оптимизиране на нивото на дейности по обществено здравеопазване:
3.1. Информираност на гражданите за здравословния начин на живот и за заплахите за
тяхното здраве.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: По-добро здраве за всички граждани.
3.2. Поддържане на система за мониторинг на здравето на учениците.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: По-добър контрол за по-добро здраве.
3.3. Поддържане и подобряване качеството на живот на хората с хронични заболявания,
ментални увреждания и лицата в неравностойно положение.
Срок: постоянен
3.4. Отпускане на стипендия на лица за довършване на медицинско образование, с условие
за работа на територията на община Антоново.
Срок: от 2020 до 2023 г.
VIII. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ НА ХОРА С УВРЕЖДАНИЯ
Целта е подобряване качеството на живот на хората от уязвимите групи.
Приоритет 1. Реализиране на Обща стратегия за развитие на социалните услуги на
територията на Община Антоново.
Срок: 2020 г.
Очаквани резултати: Получаване на адекватна информация, като база за провеждане на
политиката за подобряване на положението на уязвимите социални групи в общността.
Приоритет 2. Подобряване на достъпна градска среда чрез максимално използване на
Европейските оперативни програми, собствен общински ресурс и различни
благотворителни кампании:
2.1. Разкриване на социален дневен център в гр. Антоново.
Срок: 2021 г.
2.2. Предоставяне на социални услуги чрез делегиране на управлението им на външни
доставчици – НПО.
Срок: 2020 - 2023 г.

2.3. Целесъобразно прилагане на Закона за личната помощ, като се разширява обхвата на
предоставяните социални услуги с цел обхващане на по-голяма част от нуждаещото се
население.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: Поддържане на околна среда, която да е достъпна за хората с
увреждания, възрастните хора и за родителите с малки деца и се избягва създаването на
нови препятствия.
Приоритет 3. Максимално използване на потенциала на неправителствените
организации, като фактор за въвеждане на нови съвременни модели на социално
обслужване:
Срок: постоянен
Очаквани резултати: Създаване на консултативен съвет за социална интеграция и
изграждане на мрежа между заинтересованите страни в сферата на социалното включване.
IX. РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО – НАЙ-СКЪПАТА ЗА БЪДЕЩЕТО И ЗА
БЮДЖЕТА ДЕЙНОСТ
Образованието е една от сферите, които неизменно присъстват сред националните ни
приоритети – приемат се многобройни стратегии и програми, огромен брой експерти
подготвят „бъдещето на нацията”, влагат се значителни ресурси за това, наученото в
училище да е от полза в реалния живот.
Целта в образованието в Община Антоново е подобряване и развитие на базата,
децентрализация на управлението и финансирането на предучилищното и училищното
образование, гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги за всички
граждани на общината; Да се продължи интегрирането в общообразователните училища на
децата със специални образователни потребности и социалната и образователната
интеграция на децата и учениците от етническите малцинства; Да продължи изграждането
на подкрепяща среда около образователните институции за повишаване на капацитета им
да предлагат качествени образователни услуги на гражданите.
Приоритет 1: Гарантиране на равен достъп до качествени образователни услуги за
всички граждани на Община Антоново:
1.1. Целенасочено и навременно прилагане на мерки от компетенциите на Община
Антоново към родителите, нарушители на разпоредбите на Закона за предучилищното и
училищно образование за задължителния характер на училищното образование.
Срок: постоянен
Очаквани резултати – Недопускане на случаи на безотговорно родителство на
територията на Община Антоново.
1.2. Целенасочено финансиране на училищни дейности, насочени към превенция на
отпадането от училище на деца и ученици в риск от отпадане

Срок : постоянен
Очаквани резултати – Достигане до минимум на броя деца в риск от отпадане от
училище
1.3. Осигуряване на ресурсни учители, допълнителен помощен персонал /придружители,
личен асистент/ за подпомагане на интегрираното обучение
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Равномерно и съответстващо на нуждите разпределение на
квалифицирани кадри във всички училища на Община Антоново
1.4. Постоянно подобряване на капацитета на експерти от администрацията, директори на
детски градини и училища, психолози, педагогически съветници, общинска
администрация, които имат отговорности в областта на интегрираното обучение на децата
в Община Антоново
Срок: постоянен
1.5. Стимулиране включването на неправителствения сектор в извънкласните форми на
децата и учениците.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Повишена степен на подкрепа за процеса на интеграция на деца.
Увеличен брой интегрирани деца .
Приоритет 2: Успешна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства в
различните видове звена от системата на образователната мрежа:
2.1. Обхващане и задържане на всички деца от етническите малцинства в предучилищни
групи и подготвителни класове; осъвременяване на материалната база и социално битовите условия в общинските детски градини; ресурсно/щатно осигуряване на
подкрепяща среда в детските градини; обучение на педагогическите екипи в подкрепа на
образованието без предразсъдъци, включване на семейството в образователновъзпитателния процес и изграждане на позитивна учебна среда.
Срок: постоянен
Очаквани резултати – Достигане на 100 % на броя деца от етническите малцинства
обхванати във форми на предучилищно възпитание и подготовка. Повишаване на
качеството на предучилищната подготовка и възпитание на децата от етническите
малцинства.
2.2. Постоянно осъвременяване и поддържане на материалната база и социално битовите
условия в общинските училища; разширяване на мрежата от извънкласни и

извънучилищни дейности със съгласие на училищното ръководство и при съобразяване с
възможностите на материалната база.
Срок: постоянен
Очаквани резултати- Повишаване броя деца от етническите малцинства, обхванати във
форми на предучилищно възпитание и подготовка; повишаване на качеството на
предучилищната подготовка и възпитание на децата от етническите малцинства.
Приоритет 3: Създаване на сигурна среда за развитие на децата и учениците в
институциите от общинската образователна мрежа:
3.1. Поддържане на ефективна охрана и охранителна техника в общинските образователни
институции.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Повишена сигурност на средата.
3.2. Поддържане на безопасна
образователни институции.

транспортна

инфраструктура

около

общинските

Срок: постоянен
Очаквани резултати - Повишена сигурност на средата.
3.3. Осигуряване на условия за провеждане на качествено обучение по безопасност на
движението.
Срок: ежегодно
Очаквани резултати - Подобрени знания и умения на децата и учениците от всички
възрастови групи за сигурно поведение на пътя. Намален брой ПТП с пострадали деца и
ученици.
Приоритет 4: Създаване на благоприятна среда за развитие на децата и учениците с
изявени дарби в общинската образователна мрежа:
4.1. Институционално осигуряване на специална закрила за деца с изявени дарби
(Съгласно от Наредбата за закрила на децата с изявени дарби).
Срок : постоянен
Очаквани резултати - Актуалност на данните за децата с изявени дарби. Прозрачност на
информацията за предприетите мерки за насърчаване.
Приоритет 5: Създаване на ефективни механизми за превенция на рисково
поведение, реализиране на програми за промоция на здраве сред подрастващите:

5.1. Разширяване на формите за прилагане на здравно образование в образователните
институции. Реализиране на общинска програма "Превенция и контрол на ХИВ/СПИН".
Срок : постоянен
Очаквани резултати - Всички институции, работещи с деца и младежи прилагат форми
на здравно образование ежегодно, като участват в общинската програма „Превенция на
ХИВ/СПИН”.
Приоритет 6: Поддържане на системата от общински детски заведения:
6.1. Поддържане на достъпна среда за обучение на деца със специфични образователни
потребности, чрез изграждане на рампи.
6.2. Реновиране на съществуващи детски площадки и съоръжения на териториите на
детските заведения.
X. РАЗВИТИЕ НА КВАРТАЛНАТА И УЧИЛИЩНА
СТРОИТЕЛСТВО НА ОБЩОГРАДСКИ СПОРТНИ ОБЕКТИ

СПОРТНА

БАЗА,

Здрав дух в здраво тяло
Целта е финансово гарантирана чрез Инвестиционната програма на Община Антоновои
привлечени средства за модернизация и строителство на спортни обекти и съоръжения
Приоритет 1. Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и
изграждане на нови спортни обекти и съоръжения:
1.1. Анализ на състоянието на спортните обекти и съоръжения на територията на Община
Антоново.
Срок:постоянен
Очаквани резултати - Създаване на условия за успешна реализация на Общинската
стратегия за развитие на физическото възпитание, спорта и туризма.
1.2. Поддържане на политика за изграждане на детски площадки, велосипедни алеи и
зелени площи при съобразяване с инфраструктурните промени и потребности на всяко
населено място.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Изграждане на инфраструктура, предоставяща свободен достъп до
спортни дейности на всички възрастови групи.
1.3. Включване на социално - икономически партньори при развитието на физическото
възпитание спорт и туризъм, ефективно управление на спортната база, и достъп до
качествени спортни услуги.
Срок: постоянен

Очаквани резултати - Възможности за качествени спортни услуги. Механизъм за
реализиране на общинска социална политика в областта на спорта.
1.4. Създаване на оптимални условия и увеличаване на възможностите за занимания със
спорт на деца и ученици от различни възрастови групи.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Разширяване обхвата на учащи се, практикуващи спортни
дейности.
1.5. Въвеждане на ефективни мерки за управление, стопанисване и контрол на спортната
база в училищата
Срок: постоянен
1.6. Изграждане на комбинирана спортна площадка в гр. Антоново за футбол, волейбол и
баскетбол.
Срок: 2020 год.
1.7. Съхранение, развитие и популяризиране на културно – историческото наследство чрез
дейностите на Туристически информационен център в гр. Антоново.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Добро управление и стопанисване на спортната и туристическа
база.
Приоритет 2: Демократизация на спортното участие, свободен достъп до спортни
дейности и услуги с цел разширяване обхвата на общинските програми и дейности,
разнообразяване на формите за участие на различни целеви групи за практикуване
на физическо възпитание, спорт за всички и социален туризъм:
2.1. Поддържане на информационна база данни за организация на учебния процес,
съпътстващи извънкласни и извънучилищни дейности.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Създаване на ефективен механизъм за планиране, управление и
контрол на извънкласни и извънучилищни дейности.
2.2. Поддържане на ефективен модел за увеличаване броя на учениците, участващи в
„Ученически игри” и създаване благоприятни условия за провеждането им на училищно и
общинско ниво.
Срок : 2020 г. – 2023 г.
Очаквани резултати - Подобрена организация и ефективно участие на деца и ученици.

2.3. Създаване на механизъм за реализиране на спортни дейности и услуги при провеждане
на екскурзии с учебна цел, „зелени училища”, ваканционен отдих, в т.ч. с участие на
Неправителствения сектор.
Срок: 2020 г. – 2023 г.
Очаквани резултати - Целогодишни програми за реализиране на общинска политика за
закрила на детето.
2.4. Мерки за насърчаване на талантливите деца, възможности за изява, изготвяне на
индивидуален план за обучение, самоподготовка и развитие, възможност за осигуряване на
стипендии, продължаващо образование и обучение.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Реализиране на общинска политика за закрила на детето.
XI.
ОПАЗВАНЕ
НА
ЗЕЛЕНИТЕ
ПЛОЩИ,
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ ПАРКОВЕ

И

Чист въздух и зеленина - право на всеки
Целта е осигуряване на естетическа, чиста и здравословна среда на живот и работа.
Приоритет 1: Възстановяване и развитие на зелената система:
1.1. Обновяване и възстановяване на парковата и уличната растителност чрез
осъществяване на ежегодни програми за засаждане на дървета в парковете и градините.
Срок: постоянен
Очаквани резултат: Спиране на процесите на деградация на растителността поддържане
на зелената система на територията на общината.
1.2. Поддържане на зелените площи по основните улици и парковете.
Срок: постоянен
1.3. Обновяване на парковите пронстранства в гр. Антоново.
Срок: 2020-2021 г.
Очаквани резултати – Подобряване естетическия облик на Община Антоново и
ограничаване на вредното въздействие на шума и замърсяването на въздуха в резултат от
транспорта; подобряване на градската среда и привеждане в съответствие с санитарно –
хигиенните изисквания.

1.4. Поетапна реконструкция на детски площадки на територията на парковете и градините
Срок: 2020-2023 г.
Очаквани резултати - Привеждане в съответствие на детските съоръжения в
съответствие с изискванията и стандартите за безопасност.
1.5. Поддържане на зелени площи в междублоковите пространства на територията на гр.
Антоново.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: Развитие и увеличаване на зелените площи на територията на
Община Антоново.
Приоритет 2: Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците,
разделно събиране, повторна употреба и рециклиране:
Битови отпадъци:
2.1. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки.
Срок: 2022 г.
Очаквани резултати - Намаляване на общото количество на отпадъците за депониране
Приоритет 3: Поддържане на водните обекти на територията на Община Антоново.
Предотвратяване на наводнения:
3.1. Извършване на периодични проверки на състоянието на поречията; Изпълнение на
програма от мероприятия и количествено - стойностни сметки за поддържане на
проводимостта на речните легла и стабилността на бреговете и съоръженията
Срок: постоянен
Очаквани резултати – осигуряване на нормалната проводимост на реките.
XIІ. КУЛТУРА
Приоритет 1: Реализиране на общинска политика за развитие на културната дейност:
1.1 Ежегодно изготвяне на програма за развитието на читалищната дейност, съобразена с
Програмите за реализация на общинските планове за развитие на Община Антоново за
2014 – 2020 год. и 2021 – 2027 год.
Срок: – ежегодно

Очаквани резултати – Формулиране на общинска политика в сферата на културата,
поддържане на възможността за дългосрочно планиране и ефективно управление на
ресурсите.
1.2 Прилагане на проектния принцип на финансиране на дейности и програми.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - По ефективни умения за управление на налични средства и
възможности за финансиране по програми и проекти или чрез бизнес, корпоративни или
частни източници.
1.3 Придобиване в по-голяма степен на финансова самостоятелност на читалищата на
територията на Община Антоново.
Срок: 2020 – 2023 год.
Очаквани резултати - Ефективно управление на финансови средства и възможности за
привличане на външни донори от страна на Народните читалища.
1.4 Поддържане ролята на читалищата на територията на Община Антоново и
библиотеките като водещи в културния живот на общината.
Срок – постоянен
Очаквани резултати – Продължаване процеса на децентрализация в управлението на
културните институти и стимулиране повишаването на качеството на предлагания
културен продукт.
Приоритет 2: Запазване и адаптиране на културно – историческо наследство, като
национална идентичност в рамките на Европейската културна съкровищница:
2.1. Поддържане на условия чрез система от мерки за опазване, експониране и
социализиране на паметниците на културата.
Срок: постоянен
2.2. Поетапно обновяване и ремонт на войнишките паметници на територията на Община
Антоново.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Система за оценка на риска, реално приложими мерки и
инвестиционна програма за съхраняване на културно-историческото наследство.
2.3. Създаване на Общинска стратегия за опазване на културно – историческото
наследство.
Срок 2021 г.

Очаквани резултати – Формулиране на общинска политика в процеса на опазване на
културно – историческото наследство, създаване на възможности за привличане на
средства за реставрация на паметниците на културата и намиране на възможности за
тяхната социализация.
Приоритет 3: Осигуряване на оптимален достъп до културните изяви за всеки
гражданин на общината:
3.1. Поддържане на общинските институции на културата като притегателни културни
центрове.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Демократизация на културните институции, свободен достъп до
дейности на всички целеви групи
3.2. Развитие и усъвършенстване на нови инициативи от местно и регионално значение.
Срок: постоянен
Очаквани резултати - Регионална специфика при създаването на общокултурен календар
на общината.
Приоритет 4: Опазване културното многообразие и издигане ролята на културата,
като носител на национални ценности:
4.1. Прилагане на Европейския критерий “Единство на многообразието” в културните
политики на общината.
Срок: посноянен
Очаквани резултати – Демократизация и социално включване на различни целеви групи
по възраст, образование, етническа принадлежност, социално положение.
XІII. РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩНИТЕ ПАРКОВЕ
Приоритет 1: Разширение на гробищен парк в гр. Антоново:
1.1. Разширение на Гробищен парк Антоново
Срок: 2020 г.
Очаквани резултати: Решаване на проблема със свободните гробни места.
1.2. Поддържане в добро състояние на гробищните паркове в населените места на
територията на Община Антоново.
Срок: постоянен

XIV. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ
Поддържане, подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите
и бизнеса – повече доверие, минимална загуба на време и средства.
Приоритет 1: Подобряване на административно обслужване на гражданите:
1.1.Постоянно оптимизиране на организацията на общинските дейности, свързани с
административно обслужване на граждани в структурите на Общинска администрация.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: Надграждане на административен капацитет, усъвършенстване на
качеството на услугите за граждани.
1.2. Предоставяне на електронни услуги, предлагани чрез уебсайта на Община Антоново.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: Надграждане на административен капацитет и усъвършенстване на
качеството на услугите за граждани.
Приоритет 2: Оптимизиране на организацията на общинските дейности и
взаимодействието на общинските структури, свързани с изпълнението на
вътрешноведомствени
и
междуведомствени
работни
процедури.
Срок: постоянен
Очаквани резултати: Надграждане на административен капацитет, подобряване на
качеството на административното взаимодействие между общинските структури.
Приоритет 3: Поддържане на автоматизираните дейности на регистрите по
гражданско състояни.
Срок: Постоянен
Очаквани резултати: Улеснено поддържането в актуално състояние на актовете и подобро обслужване на гражданите.
Настоящата Програма е приета с Решение № 41 по Протокол № 5 от проведено
заседание на Общинки съвет – Антоново на 27.02.2020 г.

