Настоящата програма за управление на мандат 2015 – 2019 год. е
базирана на предизборната платформа, с която получих подкрепата на
избирателите на община Харманли. Сега, по време на мандата, мой
дълг е да работя за нейната реализация и по този начин да отговоря на
даденото ми от вас доверие. Тази програма е “пътната карта”, по
която ще се движим напред през следващите няколко години, за да
постигнем общите ни цели – Харманли да се превърне в една
привлекателна за живеене, една по-красива, по-зелена и по-уютна
община.
Програмата е средносрочен планов документ, изготвена на основание
чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
за срок от 4 години. Тя е съобразена с основните цели и приоритети на
местното и регионално развитие в периода 2015 – 2019 г. и е обвързана с
всички действащи стратегически, финансови, технически и нормативни
документи на община Харманли.
При подготовката на документа са взети под внимание национални и
регионални стратегически документи. Програмата е съобразена с основни
стратегически документи като: Национална програма за развитие "България
2020" - Програмата на българското правителство - Програмата за развитие
на Южен централен район - Програмата за развитие на Област Хасково Общински план за развитие на Община Харманли – програмен период 20142020 г. - Стратегии и концепции, приети от Общински съвет – Харманли.
Тя е отворен документ, който може да бъде допълван и развиван в
процеса на изпълнение, защото задължението на местната власт е да бъде в
непрекъснат диалог с хората за създаване на качествена местна политика.
Вярвам, че заедно ще се справим с пречките и трудностите, и ще бъдем
удовлетворени от резултатите, които ще постигнем с общи усилия за
развитието и по-доброто бъдеще на община Харманли.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ


Открито, почтено и експертно управление



Активен диалог с гражданите



Отговорно отношение към проблемите на Общината и гражданите



Прозрачност и контрол при управлението на общинската собственост



Откритост, отчетност и гарантиране на обществения интерес при

разходването на бюджетни средства


Активно усвояване на европейски средства за реализацията на проекти

при упражняване на строг контрол върху качеството на изпълнение и
гарантиране на устойчивост и постигане на европейски стандарти


Партньорство с бизнеса, неправителствения сектор, междуобщинско,

междурeгионално и трансгранично сътрудничество


Нулева толерантност към корупцията



Активно партньорство с държавата и успешните общини в страната.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ
 Създаване на по-добри условия за живот и бизнес в община Харманли
 Модернизация на Общинската Администрация за качествено обслужване
на гражданите и бизнеса
 Качествени услуги и ефективна работа на общинските дружества и
общинските предприятия.
 Превръщане на Харманли в сигурен, икономически силен, търговски и
туристически център;
 Съхраняване, социализация и популяризиране на културно историческото
наследство, подобряване на достъпа до значимите културни паметници и
туристически обекти

 Съхраняване на природните дадености и оптималното им използване за
развитието на туризма и добрата среда за живот и отдих на хората от
общината
 Балансирано развитие на централна градска част, кварталите и населените
места в общината
 Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти
 Привличане на нови европейски инвестиции от новия програмен период
 Интеграция на групите в неравностойно положение чрез социални мерки
и европейски програми;
 Оптимизиране и модернизация на училищната територия – ефективно
управление на общинските ресурси в образованието; развитие на
образователните ресурси в общината
 Развитие на спорта и подкрепа на спортните клубове
 Обогатяване и осъвременяване на базата за спорт и младежки дейности
 Изграждане на богата, позитивна, духовна и културна среда на основата
на традициите и съвременните условия

СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ И ПРИОРИТЕТИ. ДЕЙНОСТИ ПО
ИЗПЪЛНЕНИЕТО ИМ
Модерна градска среда и чисти и зелени населени места
 Приемане на Новия Общ устройствен план на Община Харманли и
привеждането му в действие - 2016 г.
 Изграждане на нови и рехабилитиране на стари улици на територията на
цялата община. С приоритет ще бъдат изпълнени проектите за ул. „Янко
Сакъзов“,

ул.

„Освободител“,

ул.

„Лозенград“,

кръстовището

на

бул.„България“ – ул. „Балкан“ и др. - 2016 – 2019г.
 Реконструкция и рехабилитация на четвъртокласната пътна мрежа в
община

Харманли,

вкл.

чрез

разширяване,

подмяна

на

габарити,

възстановяване и изграждане на укрепителни и защитни съоръжения, пътна
маркировка. - 2016 – 2019г.
 Осигуряване на достъпна среда за хората с увреждания – 2016 – 2019г.
 Облагородяване и озеленяване на градската среда, паркови зони,
междублокови пространства с нови зелени площи и ново улично осветление
– 2016 – 2019г.
 Обхващане на 100% от зелените площи в общината като поддържане 2016
– 2019г.
 Проект за благоустрояване на символа на Харманли - местността
„Изворът на Белоногата” – 2017г.
 Цялостно обновяване на парк „Димана Данева” - 2019г.
 Възстановяване

на

зеления

надпис

„Харманли”

в

местността

в

местността

„Каратопрака” при входа на гр.Харманли – 2016г.
 Поставяне

на

пилон

с

националния

трибагреник

„Каратопрака” при входа на гр.Харманли – 2016г.
 Създаване на нов облик на входните артерии на гр. Харманли чрез
озеленяване и облагородяване – 2017г.
 Създаване на необходимата проектна готовност за изграждане на система
от велосипедни маршрути, свързващи централната градска част до
местността „Изворът на Белоногата”, и предвидения за обновяване парк за
отдих „Димана Данева” със защитената местност „Дефилето” до комплекс
Приказките - 2016-2019г.
 Изграждане на нови детски и спортни площадки в Харманли и селищата
от общината – 2016 – 2019г.
 Анализ на транспортната схема и изработване на Генерален план за
организацията на движението в град Харманли - 2016 – 2019г.
 Изграждане на нови места за паркиране и благоустрояване на
съществуващите обществени паркинги - 2016 – 2019г.

 Изграждане на система за видеонаблюдение на критичните точки от
уличния трафик и на възлови места в града и поетапно по селата – 2016 –
2019г.
 Реализация на проект за художествено осветление на знакови обществени
и исторически сгради и паркови пространства – 2018г.
 Поетапно изграждане на осветление на пешеходните пътеки – 2016 –
2019г.
 Разработване и реализация на програма за изследване и превенция на
наводненията в централна градска част и на територията на община
Харманли – 2016 – 2019г.
 Въвеждане на система за регистриране и контрол по възстановяването на
настилките след аварийни или други ремонти от различни експлоатационни
дружества (ВиК, енергоснадбяване и кабелни оператори) както и
присъединяване към съществуващата инфраструктура на нови инвеститори
–2016г.
 Строг контрол и санкции върху фирмите - изпълнителки на строително
монтажни дейности – 2016 – 2019г.
 Изграждане на Пречиствателна станция за отпадни води – 2019г.
 Рехабилитация на довеждащата и вътрешна водопроводни мрежи в
селищата от Общината – 2019г.
 Целогодишна поддръжка на гробищните паркове в града и селата – 2016 –
2019г.
 Реализиране на проекти за енергийна ефективност на жилищния фонд по
"Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради" 2016- 2017 г.
 Реализиране на проект Повишаване на енергийната ефективност на
сградите на НУ „Отец Паисий” – 2016г.
 Ремонт, рехабилитация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност
на сградите на детските градини в общината, чрез поетапно осигуряване на

инвестиции. Закупуване на оборудване, обзавеждане и облагородяване на
дворните пространства и площадките за игра – 2016 – 2019г.
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на училищата
в града и селата, подобряване на материално–техническата и спортната база
– 2016 – 2019г.
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществените сгради и
общински клубове – 2016 – 2019г.
 Реконструкция на сградите на НЧ “Дружба” – гр. Харманли и Читалище
“Пробуда” – с.Бисер - 2019г.
 Ефективно прилагане на система за разделно събиране на отпадъците –
2016 - 2019 г.
 Изграждане на компостираща инсталация - 2019 г.
 Премахване на нерегламентирани сметища на територията на общината и
упражняване на строг контрол върху нарушителите– 2016 – 2019г.
 Провеждане на периодични кампании за повишаване екологичната
култура на гражданите, от различните възрастови групи, на територията на
община Харманли – 2016 – 2019г.

Култура, традиции, спорт и младежки дейности
 Обогатяване и осъвременяване на културния календар на общината –
2016 – 2019г.
 Високо ниво на организация и провеждане на традиционните прояви за
града, пълноценно използване на европейските фондове и на гъвкави форми
за финансиране – 2016 – 2019г.
 Разработване съвместно с културни институции, творци и организации на
проекти за нови фестивални и други прояви, съвместно с европейски
градове – партньори - 2016-2019г.

 Повишаване значимостта и нивото на провежданите фестивали и
конкурси, националните литературни награди и годишните награди на
общината в сферата на културата – 2016 – 2019г.
 Създаване на нови туристически атракции и нови културни продукти, с
цел привличане на туристи в града и общината - 2019 г.
 Съхраняване на народните традиции и обичаи и православната духовност
във възпитанието на младите – 2016 – 2019г.
 Активно включване на децата и младите хора в културните дейности и
събития, реализация на образователни програми по изкуства от общинските
институции и осигуряване на подходяща и привлекателна културна
инфраструктура – 2016 – 2019г.
 Общинска подкрепа за постиженията на талантливите млади хора и
осигуряване на възможности за изявата им -2016 – 2019г.
 Презентиране и популяризиране на ресурсите на традиционната култура в
съставните селища на общината пред туроператори и на туристически борси
за включването им в туристически продукти и маршрути, както и чрез
общинския сайт – 2016 – 2019г.
 Подкрепа за опазване на църковните храмове в Общината – 2016-2019г.
 Подкрепа на местните самодейни колективи – 2016 – 2019г.
 Прилагане моделите за публично–частно партньорство при стопанисване
и управление на общинската спортна инфраструктура - 2016 - 2019г.
 Създаване на условия за спорт в кварталите на града и в селата, чрез
изграждане на спортни площадки и фитнес на открито, като предпоставка за
системно и масово практикуване на физически упражнения и спорт в
ежедневието на гражданите - 2016 – 2019г.
 Проект за подобряване на спортната инфраструктура на територията на
стадион „Хеброс” - 2017-2019г.
 Прилагане на ясни критерии при определяне финансирането на спортните
клубове в общината – 2016г.

 Официално ежегодно връчване на наградата „Спортист на годината в
Община Харманли“ - 2016г.
 Съдействие при разработването на проекти на спортните клубове за
кандидатстване по програми на Министерство на младежта и спорта – 2016
– 2019г.
 Популяризиране работата на спортните клубове сред децата и младежите
за привличането им към здравословен начин на живот – 2016-2019г.
 Осигуряване на финансиране и съдействие при разработването на
проекти за младежки дейности на територията на общината – 2016 – 2019г.
Здравеопазване, образование и социална политика
 Запазване на нивото на МБАЛ „Харманли“ ЕООД и МЦ 1 ЕООД, търсене
на средства за допълнително финансиране на медицински дейности и
оборудване – 2016 – 2019г.
 Разработване на проект за саниране на сградата на МБАЛ Харманли и
цялостна подмяна на отоплителната система – 2019г.
 Финансово подпомагане на специализацията и обучението на млади
лекари с цел обезпечаване на здравеопазването със специалисти и
задържането им в общината – 2016 – 2019г.
 Назначаване на здравен медиатор за уязвими и рискови групи – 2016г.
 Изграждане на хоспис за полагане на специални грижи за развитие на
системата за долекуване и рехабилитация на пациенти, напускащи
болничните заведения.- 2016 – 2019г.
 Продължаване на програма за изследване и процедури, свързани с
лечението на безплодието, обезпечена с бюджетни средства на Общината.
2016 – 2019г.
 Включване в национални кампании за превенция на здравето – 20162019г.

 Участие в ОП "Региони в растеж” с предоставения терен за изграждане и
осигуряване на необходимата прилежаща инфраструктура за изграждане на
нов филиал на Спешен център Харманли – 2016-2018 г.
 Родителско и гражданско участие в управлението на образователния
процес. Насърчаване на активността на родителските активи и училищните
настоятелства.
 Създаване на организация за целогодишна работа, без прекъсване в
летния период на детските градини – 2016 – 2019г.
 Развитие и разширяване на предоставяните услуги и обхвата на
Домашния социален патронаж – 2016 – 2019г.
 Поддържане на общинските клубове, които обслужват нуждите на
населението и са свързани с подобряване социалния статус, чувство за
интегрираност, информираност и желание за социални контакти – 2016 –
2019г.
 Надграждане на социалните услуги в общността по схемата „Независим
живот“, „Развитие на човешките ресурси“, дейности по услугите „Личен
асистент“, „Социален асистент“, „Домашен помощник“, „Топъл обяд“,
„Обществена трапезария“ – 2016 – 2019г.
 Ремонт и оборудване на клубове по селата, чрез публично частно
партньорство – 2016-2019г.
 Разпределяне според коректно изработени критерии на апартаментите в
сградата на бившата тютюнева промишленост с приоритет за млади
семейства – 2016 – 2017г.

Общината в услуга на гражданите и бизнеса
 Оптимизиране работата на ОП „Чистота”, ОП „Горска компания”, ОП
„Превенция, благоустройство и строителство”, ОП „Общински пазари” и
„Екоресурс” ЕООД – 2016г.

 Закупуване на техника и оборудване за обезпечаване на работата на ОП –
2016-2019г.
 Закупуване на мобилни центрове за изхвърляне на опасни отпадъци –
излезли от употреба ел.уреди, оборудване, батерии, акумулатори и др. –
2016г.
 Закриване на губещи дейности от ОП – 2016 – 2019г.
 Периодично актуализиране на местната нормативна уредба, съобразно
промените в законодателството и в съответствие с годишните цели – 20162019г.
 Подобряване качеството на контролната дейност при събирането на
местните данъци и такси и приходите от отдаване на общинско имущество и
завишаване санкциите на нарушителите – 2016 - 2019г.
 Повишаване на квалификацията и компетентността на служителите в
Община Харманли – 2016 – 2019г.
 Усъвършенстване на системата за финансово управление и контрол в
общината и второстепенните разпоредители с бюджетни средства - 2016 г.
 Увеличаване

обхвата

на

предоставяните

електронни

услуги

на

гражданите – 2016 – 2019г.
 Преминаване към поддържане на електронен регистър на населението на
всички населени места и кметства -2016г.
 Изграждане на Национален електронен регистър на актовете за
гражданско състояние – 2016-2017г.
 Въвеждане на Е-управление – 2019г.
 Предоставяне на терени извън града за стимулиране изграждането и
развитието на предприятия – 2016 - 2019 г.
 Създаване на условия за привличане на инвеститори в изграждането на
малки незамърсяващи природата предприятия – 2016 - 2019 г.
 Разширяване на партньорството с европейски и други общини – 20162019г.

