ОБЩИНА БРЕГОВО
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
ЗА ПЕРИОДА 2019 – 2023 ГОДИНА,

съгласно изискванията на чл.44 (5) от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, на Илиян Илиев Бърсанов, избран за кмет на община
Брегово с Решение на ОИК № 111-МИ от 04.11.2019 г.

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящата

Програма

за

управление

на

кмета

на

община

Брегово

е

разработена в съответствие с изискванията на чл.44 (5) от Закон за местното
самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2019 – 2023 г. Тя
е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности,
сроковете за изпълнение и очакваните резултати.
Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на
Илиян Илиев Бърсанов, която бе представена пред избирателите и в която са
включени поети ангажименти към жителите на общината. При подготовката на
документа

са

взети

под

внимание

национални

и

регионални

стратегически

документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми за развитие
на община Брегово, приети от Общински съвет-Брегово.
Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета
на общината, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за
добро управление и възприетите добри практики на местните власти в страните от
Европейския съюз. Тя е отворен документ, който може да бъде дописван в процеса
на изпълнение.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ


Развиваща се община, в която гражданите и местната власт посрещат заедно
предизвикателствата и вървят по пътя към успеха, правейки община Брегово в едно
по-добро място за живеене;
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Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските проекти и
дейности;



Ефективно и рационално управление на общинското имущество;



Благоустройство и изграждане на съвременна инфраструктура;



Прилагане на адекватни социални мерки, участие в проекти и програми с цел
интегриране на малцинствените групи и хората с увреждания;



Ефективна дейност на общинската администрация за реализиране политиката на
местната власт за устойчиво развитие на Община Брегово и предоставяне на
качествени обществени услуги на гражданите живеещи на територията на общината;



Прилагане на мерки за подобряване на обществения ред и сигурност;



Осъвременяване на базата за спорт и младежки дейности;
III. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:



Законосъобразност;



Информираност и активен диалог с гражданите и бизнеса;



Прозрачност и гарантиране на обществения интерес при разходването на общинския
бюджет;



Максимална ефективност на провежданите дейности по европейски проекти и
национални програми.
IV. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ.
IV. 1. ИНФРАСТРУКТУРА
Реализиране на дейности по проект за "Изграждане и реконструкция на
енергоспестяващо осветление във всички населени места в община Брегово".
Реконструкция на централното градско пространство.
Модернизиране на транспортната инфраструктура чрез:



реконструкция и рехабилитация на общинската пътна мрежа, реконструкция и
рехабилитация на уличната мрежа - гр.Брегово: ул. „Мирон Брезоев“; ул. „Иван
Срацимир“, ул. „Петър Берон“; ул. „Г. Генов“; ул. „Граничар“; ул. „Роза Люксембург“;
ул. „Ернст Телман“; ул. „Хан Аспарух“; ул. „Тодор Петров“; с.Гъмзово: ул. „Георги
Димитров“, проектиране IV-то класен път.



проектиране и изграждане на околовръстен път гр.Брегово.
Проектни дейности по изграждане на ВиК инфраструктура на територията на
гр.Брегово - реконструкция на водопроводната мрежа и оптимално решение за
пречистване и отвеждане на отпадъчни води.
Възстановяване на съществуващите асфалтови алеи и поставяне на пейки за
отдих.
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Изграждане на детски площадки.
Изграждане на нови паркинг зони.
Ремонтни дейности на съществуващата автогара в гр.Брегово и автобусните
спирки на територията на общината.
IV. 2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Разработването

на

нов

цялостен

модел

на

планиране,

развитие

и

предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен към подобряване на
достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефикасността на системата
за социални услуги и обхващаща всички рискови групи. От направен анализ на база
данни – брой лица в рисковите групи и брой на безработните лица, в Община
Брегово се индикира увеличаване на броя на желаещите да предоставят лична
помощ, отчитайки нарастването на минималната работна заплата в размер на 610
лева, както и увеличението на коефициента на часовата ставка, която е отразена в
размера на МРЗ и формира възнаграждението на асистентите, спрямо изработените
часове. Общинската политика в сферата на социалните услуги ще е насочена към
увеличаване на броя на наетите лица предоставящи лична помощ с максимална
заетост от 8 часа, както и подобряване качеството на предоставяните услуги чрез:


модернизиране на съществуващата база за предоставяне на здравни и социални
услуги;



разширяване кръга на предоставяните услуги;



разкриване на нови социални услуги в с.Ракитница, с.Гъмзово, с.Връв, с.Косово;



участие в Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“ с
максимален обхват от 300 броя домашни помощници, обслужващи хора с трайно
намалена

работоспособност

и

хора

над

65

г.

възраст

с

невъзможност

за

самообслужване, които не са освидетелствани по съответния ред от органите на
медицинската експертиза в Република България;


Помагане на хората в неравностойно положение, чрез включването им в програми за
заетост.



Удължаване срока до 30.04.2020 г. на програмата „Топъл обяд“.



Участие в следващия програмен период 2021 – 2027 г. по Оперативна програма за
храни

и/или

основно

материално

подпомагане,

осигурена от Фонда за

Европейско подпомагане чрез:

-

Подпомагане с храни на най-нуждаещите се лица, включващо „пакети хранителни
продукти“ – предоставянето на основни продукти, влагани за приготвяне на храна за
цялото семейство; „топъл обяд“ – целогодишно предоставяне на топла храна за
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обяд; „детска кухня“ – предоставяне на тристепенно детско меню, съобразено с
националните стандарти за детско хранене.

-

Материално подпомагане, раздаване на пакети за новородени от бедни и рискови
семейства, включващи еднократни пелени, бебешка козметика и др.;

-

санитарно-хигиенни материали включващи пакет с индивидуални хигиенни продукти
и препарати за почистване на дома.
IV. 3. КУЛТУРА, СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ
Развитие на културата и спорта чрез разширяване на кръга на извършваните
спортни и културни мероприятия.
Изграждане и поддържане на спортните бази, както и за финансиране на
спортните клубове в селата.
Популяризиране на Община Брегово като част от уникалното пътешествие по
поречието на река Дунав до Черно море, чрез веломаршрута „Дунав Ултра“, с
начална точка с.Куделин – най-северозападното населено място на България и
с.Връв.
Провеждане на Международен фолклорен фестивал „Тимошка пролет“.
Съдействие на читалищната дейност в населените места от общината, чрез
разширяване на културния календар за провеждането на фолклорни прояви и
събития.
Подобряване състоянието на сградния фонд на читалищата.
Участие в проект „Нова възможност за младежка заетост“, с основна цел
осигуряване на заетост на всички безработни младежи на възраст до 29 години.
Превантивна дейност сред младежите срещу дивиантни прояви, детска
престъпност. Засилване дейността на МКБППМН.
Подобряване достъпа до предучилищно образование чрез поддържане на
социално поносими такси за детските градини.
IV. 4. ИКОНОМИКА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО
Създаване на благоприятни и подкрепящи условия за развитие на бизнеса и
съживяване на икономиката, включително чрез водене на активна политика за
подпомагане

на

развитието

на

селското

стопанство

и

стимулиране

на

предприемачеството.
Реализиране на успешни форми на партньорство с бизнеса, НПО, гражданството
за създаване условия на нови инвестиции на територията на общината.
Политика насочена към създаването на работещо партньорство между бизнеса и
науката в полза на регионалната икономика. Участие на Община Брегово по ОП
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. - „Създаване и развитие на
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Регионални

иновационни

центрове“

чрез

участие

с

проект

„Северозападен

регионален иновационен център за прецизна медицина“.
Осигуряване на безплатен Wi-Fi достъп на голяма част от територията на
гр.Брегово и селата, съгласно регламент на Европейската Комисия.
Създаване на Общинско предприятие включващо дейности по сметосъбиране,
сметоизвозване, благоустрояване, строителство, озеленяване.
Закупуване

на

нови

машини

(багер,самосвал,

автомобил

със

специално

предназначение) и съоръжения за извършване на заложените в общинското
предприятие дейности.
IV. 5. ЕКОЛОГИЯ
Опазване на околната сред чрез осигуряване на чиста, зелена и красива градска
среда.
Подобряване качеството на управление на отпадъците на територията на
общината и подобряване на системата за разделно събиране.
Реализиране на проекти насочени към дейности по ограничаване на щетите от
евентуални наводнения при покачване нивото на р.Тимок.
Политика насочена към предоставяне на държавата на язовирите общинска
собственост.
Почистване

на

речните

корита

и

поддържане

на

хидромелиоративните

съоръжения – общинска собственост.
Повишаване

капацитета

на

общинския

горски

фонд

чрез

планиране

на

лесотехнически мероприятия.
IV. 6. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
Реализиране на политика за предоставяне на качествени обществени услуги на
гражданите живеещи на територията на общината, чрез подобряване качеството на
административното обслужване.
Разширяване обхвата на електронните услуги, предоставяни на гражданите и
бизнеса.
Подобряване управлението на човешките ресурси и привличане на млади хора за
работа в общинската администрация.
Разработване

на

нов

сайт

на

Община

Брегово,

предоставящ

актуална

информация за дейностите и административните услуги извършвани от общинската
администрация.
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Създаване на мобилни групи от служители за административно обслужване на
хора от уязвими групи.
Облекчаване и подобряване на административното обслужване на гражданите и
бизнеса чрез прилагане на организационния принцип “едно гише”.

Вярвам, че с общи усилия и конструктивен диалог можем да вървим по
пътя към успеха, превръщайки Община Брегово в европейска модерна
община, в която икономиката, гражданите и местната власт вървят ръка за
ръка.

Илиян Бърсанов,
Кмет на Община Брегово
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