ОБЩИНА СРЕДЕЦ

СРЕДЕЦ, НОЕМВРИ 2015 год.
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Програмата ми за управление на Община Средец за мандат 2015 – 2019 год. е
продължение на изминалите четири години и ще продължи да преминава под мотото
„ОБЩИНА СРЕДЕЦ ЧИСТА, УЮТНА И СИГУРНА ОБЩИНА”. Тя е
средносрочен планов документ, способстващ за развитието на общината и съдържа
основни цели, приоритети и дейности със срокове за изпълнение и очаквани резултати.
Разработена е за срок от 4 години на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация.
Основните принципи, на които е основана Програмата са прозрачност,
откритост и диалогичност в управлението, отговорно отношение към проблемите
на хората в общината, активно използване на европейските фондове.
Основни приоритети: Социални дейности, трудова заетост и здравеопазване;
Икономическо развитие и инвестиции; Инфраструктура, градоустройство и
благоустрояване на градската среда за постигане по-високо качество на живот;
Европейски фондове и оперативни програми; Образование; Туризъм, спорт и
младежки дейности; Култура; Екология.
Изпълнението на конкретните дейности са постижими чрез:
- разумно планиране и разходване на бюджетните средства;
- успешно управление на спечелените проекти по различни програми,
финансирани от европейските фондове;
- използване на различни възможности за кредитиране;
- партньорство с държавната власт.
Партньорството ще бъде основният ми принцип в управлението, като заедно с
моя екип ще продължим успешното взаимодействие с Националното сдружение на
общините в Република България, областна администрация, други общини,
неправителствени организации, центрове за професионално обучение и побратимените
общини.
Амбициран съм с моя екип да превърнем Община Средец в място за:

- Инициативност и предприемчивост;
- Бизнес и устойчиво развитие;
- Деловитост и инвестиции;
- Образование и култура;
- Спорт и активно здраве.
Креативността и инициативността са фактори за успешно управление. Затова ние
ще търсим все по-добри идеи и все по-добри възможности за развитието на красивата
ни община.
Уверявам Ви, че ще продължа да надграждам и надстроявам вече постигнатото.
инж. ИВАН ЖАБОВ
Кмет на Община Средец
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ПРИОРИТЕТИ:
І. Социални дейности, трудова заетост и здравеопазване - Специален
акцент върху социалните дейности и здравеопазването е в подкрепа на хората с ниски
доходи, хората с увреждания, възрастните хора, децата и младите семейства.
Дейности:


Подкрепа за възрастните хора, като запазим и разширим социалния патронаж в
селата и общинският център и социалните придобивки.



Грижа за съществуващите и създаване на нови клубове на пенсионерите.



Партньорство и подпомагане при реализация на проекти с различни НПО в
социалната сфера.



Осигуряване на поетапен достъп до общинските институции за хората с
увреждания.



Настоятелна работа пред всички институции за запазване общинската болница
и медицинския център.



Привличане на висококвалифицирани медицински специалисти от други
населени места.



Възстановяване на лекарските и зъболекарските кабинети в училищата.



Насърчаване на общопрактикуващите лекари в ДКЦ, които са общинска
собственост за създаване на групови практики.



Извършване на профилактични прегледи на диабетици от съдов хирург в град
Средец и големите села на общината.



Намаляване на безработицата и осигуряване на работа на лица трайно
безработни, чрез ефективно използване на европейските ресурси за подобряване
общото благосъстояние на населението на Община Средец. За постигането на
тази цел:
- ще се разкрият нови работни места, като се осигурят на общинско равнище
преференции за фирми, осигуряващи трайна заетост на населението от общината;
- ще се създаде благоприятна среда за привличане на инвеститори чрез
рационално използване на общинската собственост;
- ще се използват възможностите за създаване на заетост чрез програмите:
Национална програма „От социални помощи към заетост;
Аварийни дейности, финансирани от Агенцията по заетостта;
Мерки по Закона за насърчаване на заетостта;
Регионални програми за заетост;
ОП „Развитие на човешките ресурси”
 Развиване на дейностите в Общински детски комплекс в сферата на
художествената самодейност;
 Откритата Кухня – майка кетъринг „Средец” ” ще продължи работата си с
приготвянето на храна за деца от 10 месеца до 18 години.
ІІ. Икономическо развитие и инвестиции
 Създаденото през изминалия мандат общинско предприятие „Общински гори”
гр. Средец ще продължи защитата, опазването, охраната, стопанисването,
залесяването, борба с ерозията, изпълнение на различни отгледни и
възобновителни сечи, борба с горските пожари и др.;
 Подкрепа за развитие на малки и средни предприятия;
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Стимулиране на публично- частните партньорства;
Привличане на инвеститори и разкриваене на нови работни места;
Подкрепа на местния бизнес;
Определяне на разумен размер на местните данъци и такси за постигане на
икономическа стабилност в общината;
Реализиране на пакет от мерки за подобряване на транспортното обслужване на
гражданите от населените места в общината;
Създаване на облекчени условия за частни сдружения за производство на
селскостопанска продукция с цел развитието на земеделието в Общината,
привличане на чуждестранен инвеститор за изграждане на преработвателно
предприятие за плодове и зеленчуци;
Подпомагане създаването на биоземеделие на територията на Община Средец;
Предоставяне на общински земеделски земи под аренда за възстановяване и
създаване на трайни насаждения от семкови, костилкови овощни видове и
черупкови;
Ще продължа активната си политика за подпомагане на животновъдството в
региона, който е един от традиционните отрасли на общината.

ІІІ. Инфраструктура, градоустройство и благоустрояване на градската среда
за постигане по-високо качество на живот
 Активно партньорство с държавните институции за извършване на ремонт и
реконструкция на пътищата в общината;
 Развитие на общинската инфраструктура, включително и в селата;
 Рехабилитация на всички четвъртокласни пътища, свързващи общинския
център с останалите населени места;
 Трайно решаване проблемите с водоснабдяването на селата в общината.
 Рехабилитация и изграждане на нови елементи от уличната мрежа в Средец
и останалите населени места;
 Поетапен ремонт на уличната мрежа в населените места - текущи ремонти
чрез средства от общинския бюджет и търсене на възможности за
финансиране от европейските програми;
 Създаване на нови и грижа за съществуващите зони за отдих и почивка в
населените места;
 Подобряване на туристическата атракция – Дебелт и свързаната с нея
инфаструктура;
 Даване възможност за застрояване: По действащия кадастрален,
регулационен и застроителен план на гр. Средец има отредени незастроени
терени за жилищно строителство. В квартали: 126,127,128 и 129 на югозапад
от болницата разположени между двете дерета има предвидени около 50
УПИ отредени за индивидуално жилищно строителство. Квартали: 114, 133
и 130 /на юг от болницата/, квартал 103/бивше училище „К.и Методий"/,
кв.111 , квартали: 138, 139, 145 и 146 /ул. „Преображенска" са отредени за
комплексно жилищно застрояване;
 С изработването на новия Общ устройствен план на Общината ще се
предвиди разширение на строителните граници на гр. Средец в
югозападната част на града населена с ромско население.
ІV. Европейски фондове и оперативни програми
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№
по
ред
1
1.

2.

3.

4.

5.

Наименование на
проекта
2
Изграждане
на
канализация и ПСОВ
в с. Дебелт
Изграждане
на
канализационнa
системa и ПСОВ в с.
Драчево.
Изграждане
на
външна и вътрешна
водопроводна мрежа в
с. Пънчево
Изграждане
на
тласкател от помпена
станция
№1
до
водоеми 3000м3 гр.
Средец
Разширяване
и
реконструкция
на
водоснабдителната
мрежа
в
селата
Драчево,
Дюлево,
Факия,
Момина
църква,
Светлина,
Загорци,
Орлинци,
Зорница и Дебелт

Период
наизпълне
ние
5
2016 - 2017

Очаквано въздействие/резултати от
изпълнението на проекта
6
Подобряване състоянието на околната среда, в
т.ч. на водите; създаване на по-добри условия
за живот на населението.

Подобряване състоянието на околната среда, в
2016 - 2018 т.ч. на водите; създаване на по-добри условия
за живот на населението.
2016 - 2018

Осигуряване на питейна вода с добро
качество, подобряване условията на живот за
населението.

2016 - 2017

Осигуряване на питейна вода с добро
качество, подобряване условията на живот за
населението.

2016 - 2018

Осигуряване на питейна вода с добро
качество, подобряване условията на живот за
населението.
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Рехабилитация на:
1. Път BGS2241 /ІІІ795, п.к. Вълчаново –
Драка/ - ПроходБелила-Средец
2. Път BGS3240 /ІІІ795, п.к. ВълчановоДрака /- Бистрец-/
BGS2234/
3. Път BGS3238 /
BGS3240, БистрецСиньо Камене/БистрецКубадин

2016-2020
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Ремонт на:
1. Път BGS2234 /ІІ-79
Голямо КрушевоСредец/ -Сливово-

2016-2018

Цели: Повишаване икономическата активност и
качеството на живот на населението от
Община Средец,
чрез обновяване и
модернизация
на
общинската
пътна
инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността
на
населените места от общината.
Намаляване рисковете от ПТП, повишаване
безопасността на пътуващото население.
Резултати:
Асфалтирана пътна настилка.
Подобрени условия на живот на 15 975 души от
общината. Подобрен достъп до населените
места от общината. Съкратено време за
транспорт и увеличен комфорт при
пътуването. Подобрено качество на
околната среда.
Цели: Повишаване качеството на живот и
икономическата активност на населението от
общината, чрез обновяване и модернизация на
общинската пътна инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
5

Кариерата.
2. Път BGS2235
/участък с. Факия-с.
Горно Ябълково и
BGS3236 до с. Долно
Ябълково.
3. Път BGS2235
участък от /ІІ-79 /с.
Голямо Крушевогр.Средец/-с. Факия/ от
км 0+000 до км 4+753
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Рехабилитация на път
BGS 2050 /ІІІ-539,
Дюлево- Русокастро/граница общ. /КаменоСредец/-СуходолОрлинци/ІІІ-795/

2016-2019
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Рехабилитация път
BGS2242 /ІІІ-908, м.
Босна – п.к. ІІ-79/Голямо Буково –
Кирово – Граничар

2017-2020
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Рехабилитация на път
BGS2230 /ІІ-53,
ЗорницаСредец/Загорци - /
BGS2050/

2016-2018

повишаване конкурентоспособността
на
населените места от общината.
Резултати:
Асфалтирана пътна настилка.
Подобрени условия на живот на 15 975 души от
общината. Подобрен достъп до населените
места от общината. Намаляване рисковете от
ПТП, повишаване безопасността на
пътуващото население. Съкратено време за
транспорт и увеличен комфорт при
пътуването. Подобрено качество на
околната среда.
Цели: Подобряване качеството на живот на
населението от общината, намаляване на
миграционните процеси,
повишаване конкурентоспособността
на
населените
места чрез рехабилитация на
общинската пътна инфраструктура.
Резултати:
Асфалтирана пътна настилка.
Подобрени условия на живот на 15 975 души от
общината. Подобрен достъп до населените
места от общината. Намаляване рисковете
от ПТП, повишаване безопасността на
пътуващото население. Съкратено време за
транспорт и увеличен комфорт при
пътуването. Подобрено качество на
околната среда.
Цели:Повишаване икономическата активност и
качеството на живот на населението от
Община Средец, чрез рехабилитация на
пътната инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността
на
населените места от общината.
Намаляване рисковете от ПТП, повишаване
безопасността на пътуващото население.
Резултати:
Асфалтирана пътна настилка.
Подобрени условия на живот на 15 975 души от
общината. Подобрен достъп до населените
места от общината. Съкратено време за
транспорт и увеличен комфорт при
пътуването. Подобрено качество на
околната среда.
Цели: Повишаване качеството на живот на
населението от общината, чрез рехабилитация
на пътната инфраструктура.
Намаляване на миграционните процеси и
повишаване конкурентоспособността
на
населените места от общината.
Резултати:
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Асфалтирана пътна настилка.
Подобрени условия на живот на 15 975 души от
общината. Подобрен достъп до населените
места от общината. Намаляване рисковете от
ПТП, повишаване безопасността на
пътуващото население. Съкратено време за
транспорт и увеличен комфорт при
пътуването. Подобрено качество на
околната среда.
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Рехабилитация улици
в общинския център:
- Васил Коларов;
- Христо Ботев;
- Йорданка Николова;
- Димитър Кичев;
- Тодор Байлов;
- Васил Левски;
- Калитин;
- Тодор Павлов;
- Дунав;
- Гочо Кънев;
- Панайот Хитов;
- Лиляна Димитрова;
- Георги Кирков;
- Септемврийци и
други.

2016-2019
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Рехабилитация и
облагородяване на
градски парк Средец

2017-2020
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Реконструкция на
сградата на МБАЛ
СРЕДЕЦ и МЦ1
"Средец" гр. Средец

2017-2020

Подпомогне развитието на град Средец, с
цел превръщането му в привлекателен,
устойчив и достъпен общински център,
действащ като двигател за повишаване
конкурентноспособността на селата от района.
Резултати: Поставени улични бетонови
бордюри;
Подменена тротоарна настилка;
Изградени дъждоприемни шахти.
Изградени бетонови отводнителни улеи;
Асфалтирани улици

Превръщане на гр. Средец в
привлекателно, устойчиво и достъпно
населено место с повишено качество на
живот чрез рехабилитация и облагородяване на
градски парк „Средец”.
Резултати: Изградени спортно
многофункционално закрито игрище, две
открити многофункционални игрища, детско
игрище, две детски площадки и
информационен център.
Подобряване възможностите за достъп
до диагностика, лечение и долекуване на
населението чрез осигуряване на подходяща и
ефективна общинска здравна инфраструктура.
Резултати: Реновирана сграда с РЗП
3000 м2. Закупено ново оборудване и
медицинска апаратура. Подобрен достъп
до здравни услуги. Повишено качество на
здравните услуги. Население,
облагодетелствано от проекта – 15 975
души. Подобрена енергийната ефективност на
сградата.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОБЩИНАТА ДА КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТИ ПО
СЛЕДНИТЕ ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ:
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ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 20142020 г.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ЗАЕТОСТ И
КАЧЕСТВОТО НА РАБОТНИТЕ МЕСТА”
Инвестиционен приоритет № 1:
Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно
безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи
за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила.
Инвестиционен приоритет № 2:
Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ИМЗ), в частност тези,
които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от
маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта.
Инвестиционен приоритет № 3:
Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора (ЕСФ), в частност тези,
които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от
маргинализирани общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта.
Инвестиционен приоритет № 5:
Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително
иновативни микро-, малки и средни предприятия.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ
НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”
Инвестиционен приоритет № 1:
„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.
Инвестиционен приоритет № 2:
„Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и
активното участие и по-добрата пригодност за заетост”.
Инвестиционен приоритет № 3:
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”.
Инвестиционен приоритет № 4:
„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в
социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост ”.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 3 „МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНСТИТУЦИИТЕ В
СФЕРАТА НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО,
РАВНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И НЕДИСКРИМИНАЦИЯТА И УСЛОВИЯТА НА
ТРУД”
Инвестиционен приоритет № 1:
„Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните
администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с
цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро
управление”.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 4 „ТРАНСНАЦИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО”
Тематична цел 8:
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Инвестиционен приоритет 1:
„Достъп до заетост за търсещите работа и неактивните лица, включително трайно
безработни и лица, отдалечени от пазара на труда, а също и чрез местните инициативи
за заетост, и подкрепа за мобилността на работната сила“.
Инвестиционен приоритет 2:
Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в частност тези, които не
са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително младите
хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани
общности, включително чрез прилагане на гаранцията за младежта.
Инвестиционен приоритет 4:
„Самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително
иновативни микро-, малки и средни предприятия“.
Тематична цел 9:
Инвестиционен приоритет 7:
„Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности като ромите”.
Инвестиционен приоритет 8:
„Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и
активното участие и по-добрата пригодност за заетост”.
Инвестиционен приоритет 9:
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”.
Инвестиционен приоритет 10:
„Насърчаване на социалното предприемачество и на професионалната интеграция в
социалните предприятия и насърчаване на социалната и солидарна икономика с цел
улесняване на достъпа до заетост ”.
Инвестиционен приоритет 11:
„Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните
администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с
цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро
управление”.
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“
ПРИОРИТЕТНА ОС № 1 „АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ЕУПРАВЛЕНИЕ“
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1:
Намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез въвеждане на
принципите на „епизоди от живота“ и „бизнес събития“.
СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:
Увеличаване на достъпните за гражданите и бизнеса услуги, предоставени по
електронен път.
ПРИОРИТЕТНА ОС № 2 ЕФЕКТИВНО И ПРОФЕСИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
В ПАРТНЬОРСТВО С ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО И БИЗНЕСА
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2:
Увеличаване на броя на специализираните обучения за
администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие.

служителите

в

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3:
Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на
изпълнението на политики.
V. Образование
Дейности:
 Подпомагане разработването на проекти по европейските програми чрез
създаването на партньорства между общината и училищните центрове;
 Създаване на обучителни пътеки за млади хора и механизми за заетост;
 Подобряване на материалната база на училищата;
 Подпомагане създаването на компютърни центрове и насърчаване на езиковото
обучение;
 Подпомагане и финансиране на квалификацията и преквалификацията на
учителите съобразно новите учебни планове и програми, нуждите на училищата
и детските градини съгласувано с РИО на МОН - гр. Бургас;
 Съдействие и партньорство с училищните настоятелства при решаване на
проблеми в училищата;
 Координиране и контролиране осъществяването на програмите на МОН
относно физическата култура, спорта и туризма в учебните заведения и
детските градини;
 Работа за осъществяването обхвата на подлежащите на обучение деца, основно
от ромски произход др.;
 Осигуряване на ред, защита и спокойствие на децата чрез постепенно
въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и училищата.
 Доизграждане на архитектурна среда даваща достъп на деца с увреждания в
учебните заведения и детските градини.
 Модернизиране кабинетите на професионалните училища и програмата за
обучение в тях, за да възстановим прекъснатата връзка между образование и
бизнес;
 Работа за намаляване на случаите на преждевременно напускане на училище;
VІ. Туризъм, спорт и младежки дейности
 Подкрепа за младите хора и развитие на спорта в общината;
 Привличане на представители на младежкия съвет в подготовката и
реализацията на младежките политики;
 Подкрепа за спортните клубове;
 Организиране на целогодишни спортни програми с учениците и младите хора в
общината;
 Предоставяне за безплатно ползване спортната база на спортистите инвалиди;
 Утвърждаване на ученическите игри като начин за укрепване на здравето на
учащата се младеж и откриване на спортни таланти;
 Партньорство с младежки НПО при реализацията на проекти;
 Насърчаване на предприемачеството сред младите хора;
 Подкрепа за дейността на младежки неправителствени организации;
 Повишаване на информираността и привличане на младите хора при
реализирането на местната политика в съответствие с Европейската харта;
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Има възможности и потенциал за развитие на алтернативен туризъм съчетаващ културен, фестивален, селски, хоби, екологичен и други
специализирани форми, чийто продукт привлича по-платежоспособни туристи
и носи по-висока доходност в сектора. Тези ресурси трябва да бъдат
оползотворени, а туристическият отрасъл да се превърне в приоритет за
общината, тъй като развитието му би помогнало цялостното развитие на
община Средец;
Участия в Международни изложения за културен туризъм.
За обновяване на културният облик на община Средец ще допринесе
реализираният от нас проект”Деултум- Врата към загадъчната Странджа”. Ще
търсим реализация на други проекти, отнасящи се до проучването и
популяризирането на Мегалитната култура в Странджа. Всичко това ще
направи нашата община атрактивна туристическа дестинация , посещавана от
много наши и чуждестранни туристи, любители на културно- историческият
туризъм.

VІІ. Култура
 Ще продължим да развиваме мрежата от читалища и пенсионерски клубове,
които през съхраняват, обогатяват и развиват самородните традиции и обичаи;
 Привличане на голям брой ценители на фолклора и природата, туроператорски
фирми и гости в местността „Божура” за провеждането на Националният
Странджанско-тракийски събор. Стимулиране развитието на фестивалния
туризъм, популяризиране и промотиране на странджанско-тракийския фолклор;
 Издирване, възстановяване и опазване на историческото и културно наследство
на община Средец;
 Културните програми на музеите, читалищата и общината да се рекламират и
предлагат, като атракционен пакет на туристическите борси;
 Ще съдействам на църковните настоятелства за ремонти и подновяване на
духовните храмове на територията на общината;
 Новоизграденият „Трансграничен културен център за деца” ще развива своята
дейност за децата и младежите от общината.
VІІІ. Управление на общинската собственост.
 Прозрачност в управлението на Общината:
- чрез създаване консултативни съвети към кмета на Общината от
професионалисти и доказани специалисти от всички отрасли;
- участие на граждански сдружения, неправителствени организации и
представители на бизнеса при взимане на важни решения за развитието на
Общината;
 Развитие на публично-частни партньорства за управление на собствеността в
полза на гражданите.
ІХ. Екология
 Разширяване на сметосъбирането и сметоизвозването в общината в
съответствие с Програмата за управление на отпадъците в населени места;
 Постоянен контрол на замърсителите;
 Използване на програмите за заетост за почистване на населените места;
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Доставка на повече съдове за събиране на битови отпадъци. Разделно
сметосъбиране;
Изграждане на площадка за компостиране на биоразградими отпадъци и
инсталация за сепариране на битови отпадъци.

Х. Обществен ред и сигурност
 Съдаденото Звено „Общински ред и сигурност” ще продължи контрола за
опазване на обществения ред и обхода в града и селата с цел намаляване на
кражбите от битово естество;

Делово сътрудничество и диалог с представителните правоохранителни и
правораздавателни органи на местно, областно и национално ниво;

Превантивна дейност сред младежите срещу разпространение и употреба
на наркотични вещества, хулигански прояви, детска престъпност;

Постепенно въвеждане на система за видео наблюдение.
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