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ВИЗИЯ 
 

„С МЪДРОСТТА НА ХОРАТА, С БОГАТСТВОТО  НА ЗЕМЯТА НИ В 

ОБЩИНА АЛФАТАР – ОБЩИНА: ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТА, СЪХРАНИЛА 

ТРАДИЦИИТЕ И КУЛТУРНО - ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО, С 

ПРИЕМЛИВА БИЗНЕС СРЕДА И УСТОЙЧИВО ИКОНОМИЧЕСКО 

РАЗВИТИЕ.” 
 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Програмата се представя в изпълнение на разпоредбите на чл. 44, ал. 5 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация и е разработена в съответствие с 

Общинския план за регионално развитие 2007-2013 г. 
  

 Програмата за управление на Община Алфатар е краткосрочен оперативен документ за 

реализацията на основните цели и приоритети, заложени в Общинския план за регионално 

развитие на Община Алфатар 2007-2013 година, съобразена е с действащата нормативна уредба 

и възможностите за развитие на общината. 

 В основата на Програмата за управление е уреждането на обществените отношения, 

свързани с планирането, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, 

контрола и оценката за развитието на общината. В нейната структура се конкретизират целите на 

развитие, приоритетите, дейностите за тяхното изпълнение и съответните възможни източници 

за финансиране на дейностите. 

 В Програмата за управление важно място заемат и дейностите за информация и 

публичност, контрол и оценка на изпълнението на Програмата. 

 Управлението на Община Алфатар в периода 2011 – 2015 г. ще продължи да е отворено 

към националната политика за регионално развитие, като осигурява достатъчно надеждна основа 

за техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми на 

Европейския съюз. 

 Визията на общината е определяща в насоките за развитие, което може да бъде постигнато 

с едно разумно управление, обединяващо усилията на ръководството, местната общност , 

бизнеса и др. 

ІІ ЦЕЛИ 
 

 Основаната цел за управлението на Община Алфатар за периода 2011-2015г. е 

Ефективно оползотворяване на местните ресурси за стабилизиране и повишаване 

равнището на устойчиво социално икономическо развитие, достигане на икономическите, 

социалните стандарти в европейското пространство. 

 За да реализира тази основна цел община Алфатар трябва да реализира три средно срочни 

цели: 

1. Привличане на инвестиции за подобряване на икономиката; 

2. Общо повишаване на жизнения стандарт и намаляване на безработицата; 

3. Съхраняване и опазване на околната среда. 
 

ІІІ. ПРИНЦИПИ 
 

1. Единен подход за планиране и програмиране. 

2. Концентрация на ресурсите – финансови и човешки за постигане на целите на Общинския 

план за регионално развитие 2007-2013 година. 

3. Привличане на външни инвестиции, които ще създадат нови работни места, ще намалят 

безработицата и миграцията на млади хора и хората в работоспособна възраст, ще вкарат 

повече местни приходи в бюджета на общината; 
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4. Създаване на по-добра жизнена среда, резултат от реализацията на ефективни 

икономически, социални и екологични проекти; 

5. Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането, програмирането, 

финансирането, наблюдението и оценката. 

6. Публичност и прозрачност в работата на общината – наличие, поддържане и 

осъществяване на публичните регистри, които се създават и водят в общината. Публично 

оповестяване, публикуване и обсъждане на проекта за общински бюджет, както и 

отчетите за степента на изпълнението му. 

7. Отворена и открита към хората администрация – провеждане на обществени обсъждания с 

гражданите по важни за развитието на общината въпроси. 

8. Осигуряване достъп на гражданите до по-голям брой и по- качествени публични, 

технически и административни услуги, предлагани от общината. 

9. Координация на дейността на общинска администрация в процеса на планирането и 

програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, наблюдението и оценката. 
 

ІV. ПРИОРИТЕТИ 
 

1. Създаване на условия за нови работни места, повишаване на заетостта, подпомагане на 

уязвимите от бедността, подобряване на жизнената и околна среда. 

2. Увеличаване ролята на местната общност при решаване на значими местни проблеми - 

пряко участие на гражданите в управлението на общината чрез създаване на обществени 

съвети по направления и гарантирано участие на представители на неправителствени 

организации с цел прозрачност. 

3. Развитие на местното самоуправление чрез повишаване на управленската самостоятелност 

на кметствата, но и на засилен контрол на финансовите разходи, целящ препятстване на 

злоупотреби и корупционни практики. 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

 Образованието е най-важната сфера в обществения живот на една община. Броят на 

децата в детските градини и училищата са показател за бъдещото й развитие.  

 Отрицателната демографска статистика доведе до съществуването на паралелки с 

минимален и под минималния брой ученици, както и на слети паралелки с ученици от два класа.  

 Основната дейност на общината в сферата на образованието ще бъде насочена към 

оптимизиране на съществуващия брой детски и образователни институции. 

 Във връзка с гореизложеното могат да се формулират следните основни цели и 

приоритети, реализацията на които, ще доведат до следните очаквани резултати: 

 Основна цел: Подобряване на образователната среда в детските градини и училища на 

територията на община Алфатар и създаване на условия за по-икономично стопанисване на 

образователните сгради при по-добри условия за учене и труд. 

 Приоритет: Осигуряване на максимално добри условия за качествено образование. 

 Дейности:  
1. Използване на възможностите на Оперативна програма „Регионално развитие” за 

извършване на ремонтни дейности във всички училища и детски градини в общината;  

2. Реконструкция и развитие на материалната база на училищата и детските градини на 

територията на общината;  

 Резултати.  
1. Подобрени условия и изградена успешна местна образователна политика, основана 

на конкретните условия и изисквания на региона, отговаряща на държавните 

изисквания и реализираща всички успешни европейски практики. 

2. Повишена ефективност на образователната система; 

Срок – през мандата. 
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СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 
 

 От 2011 г. в сферата на социалните услуги влезе в сила „Общинска стратегия за развитие 

на социалните услуги 2011 – 2015”. Тя показва нов етап при планирането и реализацията на 

социалните услуги.  

 Въвеждането на ефективна система от социални услуги на общинско ниво изисква 

активно партньорство, взаимодействие между различните публични и социални сектори – 

социални услуги и подпомагане, образование, здравеопазване, заетост, инфраструктура и 

жилищна среда.  

 Чрез общинската стратегия Община Алфатар цели подобряване качеството на 

съществуващите и създаването на нови алтернативни услуги, съобразени с политиката на 

Министерството на труда и социалната политика и изискванията на ЕС, които да позволят на 

всички деца и хора с увреждания да живеят в общността и да развият своя потенциал. 

Приоритети: Приоритетните направления са групирани в две посоки - отнасящи се до 

съдържанието на социалните услуги и до начина на функциониране и изпълнение на услугите и 

мерките за социално включване. 

Избраните приоритетни направления за съдържанието на социалните услуги включват: 

1. Превенция за деца и семейства в риск - широк кръг от услуги в общността за деца и 

семейства в риск, както и извеждане на децата от специализираните институции.  

2. Самотно живеещи стари хора и хора в риск - Създаване на условия за качествено 

предоставяне на грижи за самотно живеещите стари хора и хората в риск, насочени 

към повишаване качеството им на живот.  

3. Възрастни хора с увреждания – осигуряване и подобряване на достъп до качествени 

социални услуги в общността. 

4. Развитие на човешките ресурси - изграждането на необходимия капацитет за 

управление и за предоставяне на социални услуги.  

 Дейности:  
1. Сериозна и последователна работа с проекти по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”; 

2. Създаване на условия за интегриране в обществото на възрастните хора и децата, в 

съответствие с желанията и способностите им; 

3. Възможност за инициативност на възрастните хора; 

4. Създаване на условия общността да оказва активна подкрепа на уязвимите групи; 

5. Използване възможностите на Областен център за развитие на Приемната грижа; 

6. Създаване на ЦСРИ в гр. Алфатар с капацитет за 40 деца с увреждания;  

7. Запазване капацитета на Кризисен център - Алфатар (9); 

8. Развит и работещ ЦНСТ за постепенно извеждане на деца, отглеждани в 

специализираните институции (СИ),  

9. Запазване капацитета на двата ЦНСТ за възрастни хора; 

10. Запазване капацитета на ДСХ „Щастлива старост” гр. Алфатар, с капацитет 20 човека; 

11. Изграждане на два ДЦВХУ - в гр. Алфатар и с. Алеково; 

12. Изграждане на Защитено жилище за хора с психични разстройства с капацитет 8 души 

(делегирана държавна дейност); 

13. Разширяване капацитета на всички социални услуги в общността, предоставяни от 

Община Алфатар, както и разкриване на нови (домашен социален патронаж; личен 

асистент; социален асистент; домашен помощник и др.) 

14. Осигуряване на безплатна топла храна на хора в риск, чрез предлагане на услугата 

Обществена трапезария във всички населени места на Община Алфатар. 

Резултат: 
1. Усъвършенствана и развита общинска мрежа за социални услуги; 

2. Преодоляна социална изолираност;  

3. Равнопоставеност на възрастните хора и деца в нужда; 
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4. Укрепено психическо равновесие; 

5. Разкрити творчески заложби у децата; 

6. Интегрирани уязвими групи в обществото;  

7. Подобрени условия за самостоятелен живот в домашна среда на хората с 

увреждания; 

Срок – през мандата. 
 

СОЛИДАРНА И АНГАЖИРАНА ПОЛИТИКА ПО ЗАЕТОСТ 
 

 Все по-изразителна става тенденцията, че за същински пазар на работната сила в Община 

Алфатар не може да се говори. Той е свит, неактивен и поради това има дългосрочен негативен 

ефект не само по отношение на възпроизводството на работната сила, но и по отношение на 

засилване на процесите на обезлюдяване на населените места от общината. 

 Чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” има възможност да се 

ползват средства за квалификация и преквалификация на безработните лица. Всички общини, 

включително и Община Алфатар използва и ще използва все по-активно схема „Развитие”, тъй 

като тя дава възможност общината да наема лица по трудови договори за извършване на 

дейности, които са изцяло нейно задължение като поддържане на паркове и обществени терени, 

строителни дейности, поддръжка на пътища и др. 

 Въпреки това не бива да се изоставя идеята за насърчаване на частното предприемачество, 

както и на посредничеството на общината между частни инвеститори и граждани, търсещи 

работа. Партньорството между общината и частния бизнес може да повлияе положително върху 

създаването на активен пазар на труда. 

 Във връзка с гореизложеното ще се следват следните цели и приоритети: 

1. Укрепване и развитие на общинска икономика; 

2. Подкрепа на местния бизнес при участие в изпълнение на общински дейности; 

3. Партньорство със земеделските кооперации, производители и арендатори; 

4. Кандидатстване по програми и схеми по заетост, професионално управление на 

програмите и създаване на система за безопасни условия на труд; 

5. Насърчаване на инвестициите и привличане на нови инвеститори с цел разкриване на 

работни места. 

 Очаквани резултати – намален брой безработни, повишен жизнен стандарт. 

 Срок – през мандата. 
 

КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ 
 

 В областта на културата Община Алфатар ще работи, за създаване на свой самостоятелен 

и независим културен живот.  

 Едно от основните културни събития ще бъде започналият през 2005 година празник на 

„Житото и хляба”, който се провежда всяка година на 4 септември в Алфатар. Целта ни ще бъде 

да превърнем този празник в регионален и след това в международен празник. Ще продължим и 

разширим участието в празника „С България в сърцето”. 

 Фолклорният събор „Да запеем песните на Димитрина Кунева”, чието начало беше 

поставено през 2006 година ще продължи да се провежда ежегодно в с. Алеково в края на месец 

Март.  

 През месец Май 2012 година в гр. Алфатар ще се проведе Първи събор за автентичен 

фолклор „АЛФАТАРСКИ БАГРИ” с цел: съхраняване и популяризиране на добруджанския 

автентичен фолклор, съхраняване на българските национални традиции, точно изпълнение и 

вярна интерпретация. 

 Ще продължи дейността на самодейния театър при НЧ „Йордан Йовков” гр. Алфатар, 

както и тази на детския театрален състав. 

 Останалите културни събития в различните населени места ще продължат да следват 

календарния план и да се подчиняват на основните празници през годината. Основен организатор 
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все още ще бъдат местните читалища и училищата. Общинското ръководство и администрация 

ще подпомага организирането на всички празници от културния календар на общината. Ще се 

подкрепят и насърчават нови художествени инициативи, които да дадат самостоятелен и 

независим културен облик на общината. 

 Туризмът е приоритетен отрасъл на българската икономика със сериозен потенциал за 

развитие. През последните години значението на туризма за социално-икономическото развитие 

на страната и неговият дял в БВП непрекъснато нараства.  

 Природно-климатичните и културно-историческите дадености на общината са 

предпоставка за развитието на туристическия отрасъл в местната икономика. Общината 

разполага с потенциал, който дава възможност за развитие на различните видове туризъм - 

селски, културен, ловен, риболовен, еко и др. 

 Сегашното състояние на туризма в общината е крайно незадоволително, налице са и 

съществени проблеми, най-важните от които, липса на места за настаняване. На територията на 

община Алфатар има един туристически обект – Ловен дом „Братила” с капацитет 12 легла, зала, 

механа и кухненски блок. Други туристически или хотелски обекти липсват. Липсват и 

квалифицирани кадри, както изпълнителски, така и мениджърски за работа в системата на 

туризма. Все още не са изградени и „атракциите”, които биха привличали туристи в общината.  

 Общинският план за развитие за периода 2007-2013 г. на община Алфатар посочва 

условията за успешното развитие на туризма - необходимост от инвестиции и обединяване на 

усилията за създаването на цялостен конкурентноспособен туристически продукт в общината - 

подходяща туристическа инфраструктура, достатъчна леглова база, квалифициран персонал, 

реклама на туристическите възможности на общината и повишаване качеството на предлаганите 

туристически услуги.  

 Община Алфатар разработи и кандидатства с проект „Експониране на местното 

етнографско, историческо и природно наследство” по мярка 313 „Насърчаване на туристическите 

дейности” от Програмата за развитие на селските райони. 

 В областта на културата и туризма ще се следват следните цели, приоритети и 

дейности: 

1. Подпомагане на всички читалища при кандидатстване с проекти; 

2. Подобряване на материално-техническата база на читалищните сгради; 

3. Насърчаване работата на самодейните колективи и подпомагане участието им във 

фестивали, турнета и др. 

4. Участие с проекти, насърчаващи развитието на туризма като отрасъл в стопанския 

живот на общината; 

5. Привличане на инвеститори и изграждане на публично-частни партньорства в 

областта на туризма; 

6. Търсене на нови атрактивни поводи за привличане на чужденци и туристи от близо и 

далеч, на основата на културния, посетителския и религиозен туризъм. 

7. Разработване на маркетингова туристическа стратегия и на подходяща рекламна 

кампания. 

Очаквани резултати – развит атрактивен туризъм, разнообразен културен живот, 

популяризирани туристически продукти, подобрен жизнен стандарт. 

Срок – през мандата. 
 

ТРАНСПОРТ,  

ИНФРАСТРУКТУРА, КОМУНИКАЦИИ 
 

 Транспорт, инфраструктура и комуникации са дейности в приоритета на общинското 

управление. 

 Работата по големи инфраструктурни проекти ще бъде сложна и трудна задача, тъй като 

общината има да реализира спечелени такива. Въпреки това няма да бъдат пропускани схеми, 

даващи възможност да се изграждат и рехабилитират общинските пътища, заедно с прилежащата 
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им инфраструктура – банкети, хоризонтална и вертикална маркировка, пътни съоръжения, 

тротоари и др.  

 Сайтът на Общината е нейното лице. Информацията трябва да се публикува с предимство 

в него, а след това в останалите медии. 

 С цел подобряване на междуселищните комуникации и транспорт общината ще насърчава 

частните инвестиции в сферата на транспорта, за да се създаде редовна възможност за 

предвижване на населението до общинския и областен център, както и изграждане на вътрешна 

транспортна линия. 

През годините на мандата 2011-2015г. ще предстои включване на общината към 80 км. 

„Газопровод Добрич-Силистра”, с отклонение за Алфатар и Дулово. С помощта на правителството 

на Република България и благодарение на него община Алфатар ще стане атрактивна за 

инвеститорите – местни и външни. Паралелно с това ще работим на основата на публично-частни 

партньорства за внедряване и екологично добиване на фотоволтаична енергия на основата на 

слънчевата енергия. Така ще стане възможно поевтиняване на уличното осветление, отоплението 

на сгради в обществения и социалния сектор, в домакинствата. 

Цели:  
1. Подобряване на инфраструктурата; 

2. Привличане на нови инвеститори и развиване на бизнеса;  

3. Разкриване на нови работни места; 

4. Подобряване на жизнения стандарт на населението. 

 В тези сфери ще се следват следните приоритети и дейности: 

1. Ще продължим изграждането на канализационната мрежа; 

2. Ще извършим подмяна, реконструкцията и изграждането на водопроводната мрежа в 

общината; 

3. Ще започне изграждане на пречиствателна станция в гр.Алфатар; 

4. Ще извършим ремонти на общински пътища с включване на проекти за финансиране 

в Оперативна програма за развитие на селските райони; 

5. Ще благоустроим обществени места: поетапно улично озеленяване в гр.Алфатар; 

6. Ще облагородим парковете и площадите в населените места; 

7. Ще подкрепим проектите на кметствата за благоустрояване на селата; финансирани 

по ос 4 на Програмата за развитие на селските райони; 

8. Ще продължим кандидатстването с проекти пред фонд „Красива България”; 

9. Ще подобрим услугите за ефективно енергозахранване, водоснабдяване, екологична 

инфраструктура и телекомуникации; 

10. Ще рехабилитираме междуселищната пътна мрежа; 

11. Ще поддържаме сервитута на четвъртокласната пътна мрежа; 

12. Ще имаме отговорно отношение към действията по снегопочистването, бедствията и 

авариите. 

13. Ще подобрим състоянието и ефективността на използване на съществуващата 

инфраструктура чрез публично – частните партньорства между общината, най-

изявените представители на НПО, малки и средни предприятия и др.  

 Очаквани резултати – подобрена инфраструктура, нови инвеститори и развит бизнес; 

разкрити нови работни места и подобрен жизнен стандарт на населението;  

Срок – през мандата. 

ЕКОЛОГИЯ 
 

 Община Алфатар е селски район с ограничена промишлена дейност. Общото състояние на 

компонентите и факторите на околната среда в района може да се определи като добро.  

 Екологията е един от най-сложните и трудни за реализация сектори, който се нуждае от 

приоритетна работа, свързана с интегрирано управление на околната среда. От сериозна и 

компетентна намеса се нуждаят сферите „управление на отпадъците”, „управление на водите”. 

 1. Управление на водите: 
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 През 2012-2015 година ще се реализират проекти за подмяна на водопроводната мрежа в 

село Алеково и с. Васил Левски. За реализацията им ще се използват възможностите на Програма 

за развитие на селските райони и Оперативна програма „Околна среда”. 

 Водоснабдителните системи във всички населени места са стари, амортизирани, а това 

води до големи загуби на вода, ще се търсят възможности за реализацията на проекти за 

реконструкция на водопроводната мрежа и в останалите населени места. 

 2. Управление на отпадъците: 

 В момента дейностите по събиране, транспортиране и депониране на битовите отпадъци 

се извършват от общината.  

 Цел: Обединяване на усилията на всички заинтересовани страни за представяне на 

значимостта на опазването на околната среда за развитието на общината и стимулиране на 

добрите практики в тази насока. Развитие на благоустройствените дейности, осигуряващи добър 

стандарт за обитаване. 

 Приоритети: 

1. Да се изгради ГПСОВ и канализационна мрежа в град Алфатар –да се изградят 

необходимите мощности за третиране на отпадните води от Алфатар. 

2. Да се определят и изградят площадки за компостиране на животински и растителни 

отпадъци от личните стопанства. 

3. Да се завърши процеса по закриване на съществуващите сметище и да се рекултивира 

нарушената територия. 

 Дейности: 

1. Разработване на цялостна система от мероприятия за заостряне на вниманието на 

гражданите на общината към сериозните последици от нарушаване на екологичното 

равновесие и не опазването на природата; 

2. Насърчаване, толериране и легитимиране на интереса от страна на работещите на 

територията на общината фирми и предприятия към създаване на зелени площи в 

пространството около работните им помещения ; 

3. Въвеждането на компостирането на биологичните и органичните отпадъци на 

територията на общината; 

4. Доизграждане на приют за временно настаняване на кучета, съобразно изискванията 

на новото българско законодателство. 

5. Оптимизиране на честотата за събиране и маршрутите за извозване на отпадъците.  

 Очаквани резултати – повишена ефективност от сметосъбирането и сметоизвозването на 

територията на Община Алфатар, подобрен облик на населените места, чиста околна среда. 

 Срок – през мандата. 
 

ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
 

 Съхраняването, поддържането, стопанисването на общинската собственост е един от 

основните ангажименти на общината. Тя е собственик на множество сгради, в които се 

реализират различни видове дейности – образователни, социални, културни, административни, 

бивши здравни. Повечето от тях са строени през 70-те и 80-те години на ХХ век и за 

съвременното им функциониране са извършени или е необходимо да се извършат основни и 

текущи ремонти.  

 Цел: По-добро стопанисване на общинската собственост, използване на възможностите на 

публично-частното партньорство и на различни инвестиционни подходи за печалби и 

реинвестиране. 

 Приоритет: Ремонтиране, саниране, поддържане, запазване, обогатяване и охрана на 

сградите – общинска собственост. 

 В изпълнение на горепосочените цели и приоритети ще се реализират следните 

дейности: 

1. Довършителни и частични ремонтни дейности.  
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2. Ремонт на бившето общежитие за предоставяне на социални услуги в общността. 

3. Текущ ремонт и поддръжка на сградите общинска собственост, съобразно тяхното 

използване и предназначение. 

4. Предоставяне на обекти, общинска собственост на концесия, под наем и аренда за 

предоставяне на определен вид услуги и дейности. 

Очаквани резултати – по-добра визия, привлечени нови инвеститори, ръст на доходите, 

вложени в реинвестиране. 

Срок – през мандата. 
 

УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА,  

СТРОИТЕЛСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТВО 
 

Визията на населените места в общината е свързана с динамиката на тяхното съществуване, 

от което произтича планирането на дейностите и процесите по благоустрояването им в 

краткосрочен и дългосрочен план. 

Важна задача по реализирането на тази визия е финансирането на начинанията за обновяване 

облика на селищата. Финансовите средства за реализацията на тази визия ще се търсят предимно 

по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г., както и по следващия пакет от мерки, 

който ще функционира в периода 2014 – 2020 г. За сега най-подходящи за кандидатстване си 

остават мерки 321 „Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” и 322 

„Обновяване и развитие на населените места”, както и мярка 313 „Насърчаване на 

туристическите дейности”, която дава възможности за развитие на интегриран селски туризъм в 

населени места, в които туристическия отрасъл не е развит.  Друга важна възможност, която не 

бива да се изпуска е привличане на частни инвеститори, които да разкрият нови малки и средни 

предприятия.  

Ще се следват следните цели и приоритети: 

1. Функционална и достъпна инфраструктура включително за хората с увреждания; 

2. Инфраструктура, съобразена с общинската политика за равенство на всички 

граждани.  

В изпълнение на горепосочените цели и приоритети ще се реализират следните 

дейности: 

1. Изграждане на функционална и достъпна архитектурна среда на обществените 

сгради; 

2. Благоустрояване на всички занемарени паркове в населените места на общината; 

3. Ремонтиране на водоизточниците във всички населени места. 

4. Рехабилитация на уличната мрежа (изкърпване). 

Очаквани резултати – подобрен външен облик на населените места, развит туризъм, подобрен 

жизнен стандарт на населението. 

Срок – през мандата. 
 

ЕФЕКТИВНО И ОСЕЗАЕМО  

ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ФОНДОВЕ 
 

 При подготовката и реализацията на проекти, финансирани със средства от 

европейските фондове ще се следват следните цели и приоритети: 

1. Кандидатстване по проекти с доказан обществен интерес; 

2. Прозрачно и ефективно изразходване на средства; 

3. Недопускане на корупционни практики и неверифицирани разходи; 

4. Създаване на професионални екипи за работа по проекти в различни обществено 

значими области. 

Дейности: Разработване и реализация на повече и по-добре управлявани проекти по 

оперативните програми. 



10 

 e-mail:  obshtina_alfatar@abv.bg;     www.alfatar.egov.bg 

 

 Резултати –подобрена инфраструктура привлечени нови инвеститори, подобрен жизнен 

стандарт на населението. 

Срок – през мандата. 
 

СПОРТ 
 

В областта на спорта ще се следват следните цели и приоритети: 

1. Създаване на условия за масов спорт на граждани от различни възрасти – футбол, 

колоездене, лека атлетика, тенис на маса и др.; 

2. Ремонт и охрана на спортните съоръжения и спортната база; 

3. Насърчаване и подпомагане на местния футболен отбор; 

4. Създаване и оборудване на зала за тенис на маса и други спортове по интереси; 

 Очаквани резултати –масов спорт – здрав народ. 

 Срок – през мандата. 
 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

 Работата в общинската администрация ще се ръководи от следните цели:  

1. Осигуряване на възможности за прилагане на открито управление, като един от 

ключовите елементи на управлението на общината за периода 2011-2015 година. 

2. Професионално работеща, добре подготвена и обучена администрация. 

3. Повишаване на административния капацитет за управление на програми и проекти, 

свързани с прилагането на Структурните и кохезионните фондове от ЕС. 

В изпълнение на горепосочените цели ще се реализират следните дейности: 

1. Провеждането на граждански форуми и срещи за граждански обсъждания на значими 

обществени проблеми; 

2. Осигуряване на открито управление на публичните ресурси, чрез достъп на гражданите до 

значими управленски решения и обезпечаващите ги документи - отчет за изпълнението на 

бюджета за съответната година; проекто-бюджет и инвестиционна програма за 

съответната година; публичен регистър на обществените поръчки; всички видове 

конкурси и други публични обсъждания. 

3. Повишаване нивото на компетенциите на служителите; 

4. Максимално увеличаване на бързината на извършване на административните услуги и 

подобряване на ефективността и качеството на работата;  

5. Изграждане на административен капацитет за работа на местната власт в съответствие с 

изискванията на ЕС за управление и проектиране на местното развитие; 

6. Създаване и увеличаване на общия капацитет за ефективно планиране, програмиране, 

управление, контрол, наблюдение и оценка и подготовка за усвояване на средства от 

фондове (структурни и кохезионни) на ЕС; 

7. Справедливо и професионално определяне на работните заплати на работещите в 

администрацията, без политически протекции; 

8. Партньорство с НПО и синдикалните организации; 

Очаквани резултати – компетентност, бързина и качество на извършените услуги. 

Срок – през мандата. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 Настоящата програма има задачата да покаже приоритетите, целите, дейностите, както и 

очакваните резултати за работата на управленческия екип през мандат 2011 – 2015. 

 Информацията за всички реализирани дейности, постигнати резултати ще достига до 

обществеността чрез всички средства за масова информация и комуникация.  

 Приложение №1 (всички действащи и неизпълнени проекти, заложени в плана за 

регионално развитие 2007-2013) е неразделна част от настоящата програма. 


