ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ
2011-2015 г.

Програмата за управление на Пловдив за периода 2011 – 2015 година е програма,
която надхвърля рамките на този мандат. Тя поставя основите на дългосрочното
европейско развитие на града ни и представлява стратегически документ по отношение на
подготовката на Пловдив за следващия програмен период 2014 – 2020 година.
Пловдив е уникален със своята история, архитектура и култура, но преди всичко
със своите жители. Програмата за управление залага на пълноценното използване на
огромния потенциал и ресурс на общината, за да се смени посоката на развитие и Пловдив
да се модернизира с темповете, с които заслужава.
Основната цел на управлението е постигане на позитивна промяна във всички
сфери на живот и превръщане на Пловдив в привлекателен център за инвеститори, в
атрактивна туристическа дестинация и европейска столица на културата.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

Благоустрояване и създаване на здравословна градска среда
Изграждане и модернизация на транспортна инфраструктура, водоснабдителни,
канализационни, газификационни и информационно-комуникационни мрежи
Опазване и поддържане на околната среда
Подобряване на социалната, образователната, здравната, спортната и културната
инфраструктура на територията на Община Пловдив
Опазване и разумно използване на природното и културно-историческото
наследство
Подобряване качеството на социално значимите дейности
Създаване на благоприятни
предприемачеството

условия

и

насърчаване

развитието

на

Повишаване квалификацията на служителите на общинската администрация
Подобряване качеството на административното обслужване
Подобряване диалога и взаимодействието между общинската администрация и
структурите на гражданското общество
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В Програмата са формулирани петнадесет основни направления за развитие на
Община Пловдив:
Общински бюджет и управление на общинските финанси
Градоустройство
Общинска собственост
Транспорт, обществен ред и сигурност
Общинска икономика
Здравеопазване
Образование
Култура
Туризъм
Екология
Управление на отпадъците
Спорт и младежки дейности
Европейски проекти
Социални дейности
Административно обслужване

I. Общински бюджет и управление на общинските финанси
Общинските финанси са ключов фактор за устойчивото развитие на Община
Пловдив, а ефективното управление на общинския бюджет е основа за постигане на
управленските цели. Доброто управление на общинските финанси създава възможности
за устойчиво и балансирано развитие на общината.
Приоритет 1. Подобряване управлението на общинските финанси

1.1. Обстоен преглед на дейностите и звената, финансирани от общинския бюджет с цел
оптимизирането им.
Очаквани резултати: По-добро разпределение на бюджетния ресурс между
разпоредителите с бюджетни кредити.
1.2. Увеличаване на приходите от икономическа дейност. Анализ и преразглеждане на
участията на общината в смесени дружества, където ще се търсят икономически ползи и
дивиденти за община Пловдив.
Очаквани резултати: Увеличаване на приходите в общинския бюджет. Повишаване
на икономическия ефект за община Пловдив от участието в смесени дружества.
1.3.. Предоставяне на нови услуги в областта на туризма, популяризиране на музейната и
туристическата дейност.
Очаквани резултати: Осигуряване на допълнителни приходи в бюджета на община
Пловдив и едновременно с това популяризиране на града като атрактивна
туристическа дестинация.
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1.4. Създаване и внедряване на съвременна информационна система за управление и
контрол на дейностите по администриране на местните данъци и такси и цени на услуги.
Очаквани резултати: Повишаване качеството на обслужване на гражданите.
1.5. Контрол върху търговската дейност на територията на община Пловдив.
Очаквани резултати: Защита на потребителските права и интереси на гражданите и
създаване условия за привеждане на търговската дейност на територията на община
Пловдив в съответствие с европейските норми и стандарти.
1.6. Привличане на средства чрез кандидатстване за финансиране по европейски проекти,
програми и фондове.
Очаквани резултати: Подобряване на градската инфраструктура, благоустрояване и
повишаване качеството на живот на гражданите.
1.7. Засилен контрол върху разходите и спазване на бюджетната дисциплина.
Очаквани резултати: Обвързано с целите на управлението планиране на разходите,
ефективно управление на местните финанси и изграждане на добра контролна среда.
Приоритет 2. Оптимизиране структурата на община Пловдив

2.1. Утвърждаване на оптимизирана структура на общинската администрация.
Очаквани резултати: Постигане на ефективна координация между отделните
административни звена и подобряване организацията на работата на общинската
администрация. Оптимизиране на бюджетните разходи.
2.2. Създаване на структура за управление на проекти, поддържана със съвместното
финансиране на бюджетни и европейски средства.
Очаквани резултати: Успешно усвояване на средствата от европейските фондове,
програми и проекти.
2.3. Създаване на отдел за развитие и инвестиции, чиято цел е да се специализира в
комуникацията с бизнеса и привличането на нови инвестиции на територията на община
Пловдив.
Очаквани резултати: Привличане на външни инвестиции, подобряване на бизнесклимата на територията на община Пловдив.
2.4. Създаване на звено за обществени поръчки.
Очаквани резултати: Концентриране на организация и провеждането на процедурите
по възлагане на обществени поръчки в една структура. По-добър контрол при
разходването на бюджетни средства от община Пловдив.

ІI. Градоустройство
Пловдив наред с уникалните си културни и архитектурни забележителности притежава
и потенциал за устойчиво икономическо развитие. Но пред местното самоуправление
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стоят за решаване въпроси, свързани с екологията, транспорта, благоустрояването,
изработване на устройствени планове и инвестиционни проекти.

Приоритет 1: Мониторинг и актуализиране на Общия устройствен план

1.1. Изработване на Интегриран план за градско развитие на Пловдив.
Очаквани резултати: Изработване на дългосрочна визия за развитието на града.
Постигане на синергия между действащи или в процес на актуализация
стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално и местно
развитие на Пловдив, секторни политики, програмни документи и устройствени
схеми.
1.2. Актуализиране на Подробните устройствени планове и привеждането им в
съответствие с Общия устройствен план.
Очаквани резултати: Единна стратегия за бъдещата визия на Пловдив.
1.3. Равномерно развитие на градската структура - спиране презастрояването в
централната градска част и акцентиране върху развитието на крайните квартали на града.
Очаквани резултати: Подобряване цялостната визия на Пловдив.
1.4. Осъществяване на административен контрол върху звената на общинската
администрация, занимаващи се с разрешаване и контрол на строителството.
Очаквани резултати: Повишаване ефективността на работата на общинската
администрация.
1.5. Внедряване на информационна система за устройство на територията. Дигитализиране
на регулационните планове на територията на община Пловдив. Създаване на
специализиран подземен кадастър. Цифров модел за цялата територия на града.
Очаквани резултати: Разширяване на базата данни и създаване на ефективен
механизъм за управление и контрол.
Приоритет 2. Проектиране и реализиране на нови инфраструктурни обекти
2.1. Проектиране, изграждане и реконструкция на инфраструктурни обекти.
Разширение на бул. "Марица-юг".
Изграждане на западно платно на бул. "Руски" в участъка от мост "Герджика" до
ул."Янко Сакъзов".
Обследване и проектиране на :
 "Основен ремонт надлез над ж.п. линия Пловдив - Бургас "Асеновградски
надлез" ІІ ри етап , колони";
 "Основен ремонт мост река Марица ул. „В. Априлов” (при УХТ);
 "Основен ремонт на надлез "Скобелева майка" с подпорни стени към него";
 Обезопасяване на водопровод мост "Герджика";
 "Основен ремонт подлез при "Централна поща";
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 Пътна развръзка "Коматевски надлез" - ул. "Хаджи Димитър" (ухото);
 Основен ремонт "Коматевски транспортен възел".
Проектиране и изграждане на:
 Бул. "Голямоконарско шосе"
 Западно платно на бул. "Руски", в участъка от мост "Герджика" до ул."Янко
Сакъзов";
 Реконструкция на бул."Шести септември"- участък от мост "Адата" до
бул."Цариградско шосе";
 Реконструкция на бул. "Пещерско шосе" от бул. "Копривщица" до ул.
"Явор";
 Бул."Източен" /част от Северен обход/ - от мост "Адата" до "Брезовско
шосе";
 Югоизточен обход - от "Скобелева майка" до "Асеновградско шосе";
 Реконструкция на бул. "Руски" от бул. „Христо Ботев” до ул. „Данаил
Николаев”;
 Реконструкция на ул. „Царевец”;
 Реконструкция на бул. „Васил Априлов”;
 Източна тангента - от "Брезовско шосе" до "Карловско шосе";
 Мостово съоръжение на жп линия Филипово-Скутаре;
 Южна тангента - от "Пещерско шосе" до "Кукленски възел";
 Реконструкция бул. "Южен" - от "Коматевско шосе" до ул. "Цар Симеон";
 Инженеринг - проектиране и строителство на бул. "Свобода"-продължение;
 Инженеринг за изграждане на пътна връзка бул. "Освобождение" - бул.
"Санкт Петербург" на територията на квартал "Гладно поле" и вливащите се в
нея обслужващи улици;
 Реконструкция на бул. "Марица" - север в участъка от бул. "Цар Борис ІІІ
Обединител" до ул. "Победа”;
 Реконструкция на ул. "Богомил" в участъка от кръстовище ул. "Богомил"/
ул. "П. Д. Петков" до ул. "Родопи”;
 Новоизграждаща улица - подход от ул. "Менделеев" - улица между о.т. 62в и
о.т. 62е по плана на ж.п. "Тракия";
 Основен ремонт "Асеновградски надлез" - ІІ ри етап;
 Основен ремонт мост р. Марица "Адата" - ІІ ри етап;
 Реконструкция бул.”Шести септември"- участък от мост "Адата" до
бул."Цариградско шосе";
 Доизграждане ул. "проф. Цветан Лазаров";
 Изграждане " Голямоконарско шосе";
 Изграждане ул. "Бр. Свещарови";
 Изграждане югоизточен обход - от "Скобелева майка" до "Асеновградско
шосе";
 Основен ремонт на надлез "Скобелева майка" с подпорни стени към него;
 Пътна развръзка "Коматевски надлез" - ул. "Хаджи Димитър" (ухото) и
основен ремонт "Коматевски транспортен възел";
 Подлез между ул."Царевец", ул. "Модър" и южна тангента и
комуникационно решение за ул. "Царевец" и ул. "Модър";
 Строителство "Основен ремонт подлез при централна поща";
 Изграждане " Голямоконарско шосе";
 Реконструкция на бул."Пещерско шосе" от бул. "Копривщица" до ул. "Явор";
 Реконструкция на бул. "Руски" от бул. "Хр. Ботев" до бул. "6 ти септември";
 Северен обход - от мост "Адата" - "Брезовско шосе" - "Карловско шосе";
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 Реконструкция на ул."Царевец" от ул. "Х. Димитър" до бул. "Пещерско
шосе";
 Реконструкция бул. "Южен" - от "Коматевско шосе" до ул. "Цар Симеон";
 Текущ ремонт и поддържане републикански пътища в границите на
гр.Пловдив- път І-8 и ІІ-64 и четвъртокласната пътна мрежа;
 Изграждане и ремонт на тротоарни настилки на територията на община
Пловдив;
 Изграждане и ремонт на улично осветление на територията на община
Пловдив;
 Изграждане на светофарни уредби на територията на община Пловдив;
 Изграждане на мрежа от велоалеи;
 Изграждане и ремонт на спирки за масов градски транспорт;
Преасфалтиране на :
 подходи и локални платна на надлез "Скобелева майка";
 бул."Шести септември"- участък от бул."В. Априлов" до пл."Шахбазян";
 бул."Цар Борис ІІІ" - участък от бул." 6-ти септември" до Сточна гара;
 бул."Христо Ботев" – участък к от бул."Н. Вапцаров" до Сточна гара,
включително кръстовище;
 ул."Перущица" – участък от бул. "Свобода" до бул."Пещерско шосе";
 "Асеновградско шосе" север от "Асеновградски надлез" до кръстовище
бул."Цар Симеон" и юг от "Асеновградски надлез" до кръстовище (край
Пловдив);
 бул. "Карловско шосе" от ул. "Георги Бенев" до изхода на града, вкл.ремонт
тротоари.
 Преасфалтиране на районни артерии - улици ІІІ-ти клас и главни улици ІVти клас;
Очаквани резултати: Намаляване на трафика и задръстванията по съществуващата
улична мрежа. По-бързо и удобно придвижване. Подобряване на средата на живот на
гражданите. Подобряване на условията за движение, намаляване на шума.
2.2. Проектиране на площад "Централен".
Очаквани резултати: Изготвяне на проект на площад „Централен”. Създаване на
условия за развитие на културен туризъм.
2.3. Урбанизиране на преотстъпените от държавата имоти в квартал "Гладно поле".
Очаквани резултати: Разтоварване на общинската администрация от централната
градска част. Осигуряване на паркоместа за потребителите на услуги, разтоварване
движението в центъра на града.
2.4. Изграждане на собствена канална мрежа при проектиране на нови улици.
Очаквани резултати: Спиране на безразборното разрушаване на уличната и
тротоарна мрежа в града. Увеличаване на приходната част към бюджета на общината.
2.5. Проучване на възможностите за създаване на безмитна производствена зона в район
"Тракия", предвидена в Общия устройствен план .
Очаквани резултати:. Изграждане на високотехнологичен парк със средства от
инвеститори, осигуряващ 25 хиляди работни места.
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2.6. Реконструкция на Четвъртък пазар.
Очаквани резултати: Съвременна визия на пазара и по-качествено обслужване за
гражданите.
2.7. Благоустрояване и реконструкция на съществуващи гробищни паркове. Разширение
на гробищен парк "Рогош". Изграждане на нови гробищни паркове.
Очаквани резултати: Преодоляване на проблема с недостига на гробни места.
Приоритет 3: Прозрачност на дейността

3.1. Видеозаснемане и онлайн излъчване на заседанията на Експертния съвет по
устройство на територията /ЕСУТ/.
Очаквани резултати: По-голяма отчетност и прозрачност на решенията, приемани от
ЕСУТ.
3.2. Създаване на информационната система за устройство на територията (ИСУТ),
включваща и географската информационна система (ГИС).
Очаквани резултати: Разрешаване на проблеми, произтичащи от неточности в
кадастъра. Показване на реалната картина в града, възможност за изготвяне на анализи
и оценки.

ІІІ. ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
Основна цел на управлението на общината е законосъобразното управление и
разпореждане с общинска собственост, с грижата на добър стопанин, в интерес на
гражданите.

Приоритет 1: Ефективно управление на общинската собственост
1.1. Изготвяне на Стратегия за управление на общинската собственост, която да обхваща
целия обем на недвижима общинска собственост.
Очаквани резултати: Осигуряване на ефективно управление на общинската
собственост и повишаване приходите от ползването й.
1.2. Придобиване на собственост от държавния фонд и частния сектор
Очаквани резултати: Увеличаване на общинската собственост и прекратяване на
съсобственост.
1.3. Подобряване управлението на общинския жилищен фонд. Създаване на регистър за
наличния общински жилищен фонд – местонахождение, вид, конструкция, сключен
договор за наем, плащания по договорите, свободни жилища.
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Очаквани резултати: Повишаване на приходосъбирането
Систематизиране на действията по осигуряване на общински жилища.

и

контрола.

1.4. Увеличаване на контрола при реализирането на програмата за управление и
разпореждане с общинска собственост, както и съобразяването й с дейностите по
Стратегията за управление и разпореждане с общинска собственост.
Очаквани резултати: Ефективно управление на общинската собственост. Спазване на
договорните споразумения по отношение на срока, наема и опазване на собствеността
от страна на наемателите. Прекратяване на съсобствеността с частни лица върху
недвижимите имоти.
1.5. Ефективно издирване и актуване на имоти общинска собственост. Актуализиране на
вече съставените АОС по приетата през 2009 г. кадастрална карта.
Очаквани резултати: Увеличаване приходите от управлението и разпореждането с
общинските имоти. По-пълно обхващане на състоянието на имотния фонд.
1.6.Осигуряване на възможност за въвеждане на ГИС, както и на информационни системи,
осъществяващи непрекъсната връзка с кадастъра и имотния регистър с цел повишаване
информираността и доброто обслужване на гражданите.
Очаквани резултати: Постоянно актуализиране и поддържане на регистъра общинска собственост. Осигуряване на възможности за привличане на инвестиции на
територията на община Пловдив чрез ефективен анализ и предлагане на имотите –
общинска собственост.
Приоритет 2: По-добро стопанисване и контрол по опазването и извършване на
строително-монтажни дейности в общинския жилищен и нежилищен фонд

2.1. Усъвършенстване на наличната информационна система за идентификация, събиране
и разпространяване на актуални данни за съществуващия в община Пловдив жилищен
фонд. Максимално използване на фонда, съобразно обществената потребност в тясно
сътрудничество с общинската и районните администрации.
Очаквани резултати: Повишаване на приходосъбирането от дейностите по
доброволно и принудително събиране на задълженията от всички длъжници.
Подобряване на контрола по използване на наличните ресурси – човешки, материални
и финансови.
2.2. Разработване на стратегия за удължаване срока на експлоатация на общинския
жилищен фонд чрез саниране и отстраняване на аварийни повреди с цел възстановяване и
обезопасяване на общинското имущество.
Очаквани резултати: По- добро стопанисване на общинското имущество.
2.3. Промяна в Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди за
настаняване в общински жилища и продажбата.
Очаквани резултати: Ясни и конкретни правила за реда и начина за настаняване в
общински жилища.
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IV. ТРАНСПОРТ, ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
Пловдив е един от малкото градове в страната, които имат създадени и утвърдени
планови документи за своето бъдещо развитие, касаещи усъвършенстване на
транспортната инфраструктура – Общ устройствен план и План-схема на комуникационно
транспортната система. Тези планови документи следват концептуалната рамка и
технологична приемственост и съгласуваност на проектите от по-ниски нива и гарантират
възможността ръководството на община Пловдив да планира дейността си в сферата на
транспорта.
Изготвянето на Генерален план за организация на движението (ГПОД) ще открие
още по-широка възможност за реализиране на транспортните задачи като цялостна
система от мерки от организационен, икономически и нормативен характер, насочени към
постигане на трайно, непрекъснато и устойчиво развитие на транспортната
инфраструктура на Пловдив.
Приоритет 1: Изготвяне на дългосрочна и комплексна транспортна програма, разчетена
във времето и финансирането, насочена към трайно и устойчиво развитие на транспортния
сектор в града
1.1. Изготвяне и приемане на „Генерален план за организация на движението” (ГПОД ) в
Пловдив.
Очаквани резултати: Синхронизация и подобряване на организацията на движението
в Пловдив. Облекчаване на трафика.
1.2. Изграждане на нови обходни трасета, разширение на съществуващи улици и
кръстовища. Ефективна организация на движението.
Изваждане на транзитния трафик от центъра на града.
Съвместна работа с Областната администрация и правителството за
доизграждане и разширяване на околовръстния път с цел извеждане на
транзитния трафик.
Съвместна работа със съседните общини за модернизиране на входно-изходните
артерии на града.
Очаквани резултати: Намаляване трафика на движението в града и намаляване на
вредните емисии.
1.3. Модернизиране на светофарната система с внедряване на съвременни технологии за
регулиране на транспортния трафик. Изграждане на съвременни системи за управление на
трафика, включващи видеонаблюдение на основните кръстовища в града. Ефективно и
координирано администриране при организацията и контрола на транспортните процеси.
Създаване на регистър за поставяне и премахване на пътните знаци.
Очаквани резултати: Икономия на електричество, възможност за централизирано
управление на светофарните уредби и оптимизиране на пропускателната способност на
кръстовищата, изграждане на трасета със зелени вълни и намаляване въздействието на
вредните емисии.
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1.4. Внедряване на нов софтуерен продукт за отчитане на съответните параметри от GPSцентъра за контрол и наблюдение за изпълнение на маршрутните разписания и отчитане
пробега на автобусите по линиите на Общинската транспортна схема.
Очаквани резултати: Осъществяване на ефективен контрол и спазване на
маршрутните разписания.
1.5. Актуализиране на общинската транспортна схема, насочено към ефективно
обслужване на пътниците и съответстваща на реалния пътникопоток.
Очаквани резултати: Подобряване на транспортното обслужване на населението.
1.6. Реализиране на проект „Модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр.
Пловдив”.
Очаквани резултати: Създаване на по-ефективен и бърз масов транспорт с по-малко
потребление на енергия, изграждане на по-достъпна вторична инфраструктура на
обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове градски
транспорт. Въвеждане на система за електронно таксуване.
Приоритет 2: Повишаване безопасността на уличното движение

2.1. Приоритетно решаване на проблема с паркирането чрез увеличаване броя на
паркоместата, въвеждане на регламентирана зона за кратковременно паркиране с
възможност за заплащане по безкасов път.
Очаквани резултати: Увеличен брой паркоместа. По-добър контрол върху приходите
от дейността. Приемане на подзаконов нормативен акт, уреждащ обществените
отношения в тази област.
2.2. Реконструкция на спирките и въвеждане на модерна система за информация на
пътниците в обществения транспорт.
Очаквани резултати: Повишаване на комфорта и обслужването на ползвателите на
масовия градски транспорт.

Приоритет 3: Повишаване контрола по изпълнение на автобусни линии от областната и
републиканска транспортна схема

3.1. Въвеждане на съвременни технологии за осъществяване на ефективен контрол на
фирмите, извършващи вътрешноградски и допълнителен превоз на пътници на
територията на Пловдив.
Очаквани резултати: Подобряване транспортното обслужване на населението и
спазване на маршрутните разписания.
3.2. Осъществяване на контрол за обновяване на автобусния и тролейбусния парк от
фирмите, обслужващи Общинската транспортна схема.
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Очаквани резултати: Подобряване обслужването на гражданите, ползващи масовия
градски транспорт. Намаляване степента на замърсяване на атмосферния въздух.
3.3. Изготвяне на нов механизъм за разпределяне на средствата за субсидии и
компенсации на фирмите, извършващи вътрешноградски превоз.
Очаквани резултати: Целесъобразно разпределяне на субсидиите. Подобряване
качеството на транспортните услуги.
Приоритет 4: Подобряване на обществения ред и сигурност
4.1. Изготвяне на дългосрочна и комплексна програма за прилагане на Стратегията за
превенция на престъпността.
Очаквани резултати: Синхронизация и подобряване на работата по превенция на
престъпността от всички институции, с цел постигане на конкретни и измерими
резултати.
4.2. Поетапно разширяване на видеонаблюдението за охрана на общинските имоти.
Очаквани резултати: Повишаване на сигурността и опазване на общинското
имущество.
4.3. Разработване и внедряване на програми, съобразени със структурата, динамиката и
тенденциите на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Пловдив
с цел постигане на максимален възпитателен резултат с децата в социален и криминален
риск.
Очаквани резултати: Намаляване броя на противообществените прояви и
престъпленията от малолетни и непълнолетни лица.

V. ОБЩИНСКА ИКОНОМИКА
Основна цел в сферата на общинската икономика е осъществяване на контрол
върху дейността на търговските дружества с общинско участие в съответствие с
действащата нормативна уредба, както и създаване на предпоставки и условия за успешно
функциониране на бизнеса, по-добра комуникация и административно обслужване.
Приоритет 1: Подобряване дейността на търговските дружества с общинско участие и
засилване на контрола

1.1. Иницииране промяна в подзаконовите нормативни актове, свързани с управление на
имуществото, предоставено за управление на търговските дружества с участие на община
Пловдив.
Очаквани резултати: Ефективно функциониране на търговските дружества с
общинско участие.
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1.2. Осъществяване на постоянен контрол върху стопанисването и управлението на
имуществото и дейността на общинските предприятия, създадени по реда на чл. 52 от
ЗОС.
Очаквани резултати: Подобряване на финансовото състояние на общинските
предприятия и повишаване на изискванията за изпълнение на основните цели и
задачи, свързани с дейността им.
1.3. Подобряване на диалога и взаимодействието между община Пловдив и представители
на бизнеса.
Очаквани резултати: Създаване на благоприятни условия и насърчаване развитието
на предприемачеството.

Приоритет 2: Подобряване качеството
социално значимите дейности

на предлаганите услуги в сферата на

2.1. Анализиране на икономическите показатели и търсене на нови форми за постигане на
финансово-икономически ползи.
Очаквани резултати: Увеличаване на приходите и оптимизиране на дейността.
2.2. Поддържане и развитие на системата от административни услуги, предоставяни на
гражданите.
Очаквани резултати: Предлагане на качествени услуги и задоволяване
потребностите на гражданите.
2.3. Реконструкция и модернизация на инфраструктурата, закупуване на нова
специализирана техника.
Очаквани резултати: Икономия от разходи, подобряване качеството на труд,
осигуряване на достъпна среда и опазване на околната среда.
2.4. Организиране на информационни кампании за гражданите.
Очаквани резултати: Подобряване информираността
насърчаването им към съдействие по различни направления.

на

гражданите

и

2.5. Създаване на система от електронни публични регистри.
Очаквани резултати: Засилване в прозрачността на работа на общинската
администрация.
2.6. Създаване на Web базирани приложения за проверка на задължения , глоби, санкции,
задължения по договори за стопанска дейност и др.
Очаквани резултати: Засилване в прозрачността на работа на общинската
администрация.

VI. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Основните приоритети ще се изпълняват в условията на нов етап на реформата на
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здравеопазването в страната, като целта е повишаване качеството на медицинското
обслужване в общинските здравни заведения.
Приоритет 1: Осигуряване на условия на промоция на здравето и профилактика на
социално значимите болести
1.1. Провеждане на специализирани профилактични прегледи за гръбначни изкривявания
на ученици от пловдивските училища.
Очаквани резултати: Намаляване броя на децата с гръбначни изкривявания.
1.2. Продължаване реализирането на специализирана профилактична програма за
намаляване броя на деца с наднормено тегло и различни степени на затлъстяване.
Очаквани резултати: Намаляване броя на децата с наднормено тегло и различни
степени на затлъстяване.
1.3. Организиране на обучителни курсове на медицинския персонал в здравните кабинети
на детските заведения и училищата.
Очаквани резултати: Подобряване на условията за промоция на здраве и
профилактика на болестите в детските ясли, детските градини и училищата.
1.4. Продължение реализирането на дейностите с Общински здравен център, общински
здравно-социален център в кв. Столипиново и центъра по превенция на СПИН по:
- общинска програма „Превенция и контрол ХИВ/СПИН и сексуално-превантивни
инфекции СПИ”,
- превенция на ХИВ/СПИН, хепатит В, хепатит С, полово-предавани и кръвнопреносими болести при лица, употребяващи наркотици
Очаквани резултати: Минимизиране и премахване на рисковете на здравето и
подобряване здравния статус на населението.
1.5. Провеждане на образователни и профилактични кампании чрез организиране на
безплатни прегледи и изследвания във връзка със социално-значими неинфекциозни
заболявания. Раздаване на информационни материали за повишаване информираността на
гражданите за здравословен начин на живот.
Очаквани резултати: Повишаване на информираността и подобряване на
качеството на живот.
1.6. Организиране и провеждане на работни срещи, кръгли маси и други дейности в
сътрудничество и партньорство с различни НПО, по проблеми в областта на
здравеопазването.
Очаквани резултати: Популяризиране на знания по различни здравни проблеми.
Приоритет 2: Подобряване на качеството и ефективността на здравните услуги

2.1. Сертифициране на общинските лечебни заведения по утвърдени стандарти за
качество.
Очаквани резултати: Усъвършенстване на методиките, които контролират,
гарантират и непрекъснато доразвиват качеството на медицинските услуги.
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2.2. Провеждане на акредитационни процедури в общинските лечебни заведения.
Очаквани резултати: Подобрено качество на предлаганите в лечебните заведения
услуги.
2.3. Работа по изграждане на общински хоспис чрез финансиране от европейски фондове
на принципа на публично-частното партньорство.
Очаквани резултати: Осигуряване на палиативни грижи за пациенти.
2.4. Подобряване на достъпа на гражданите до здравни грижи и услуги.
Очаквани резултати: Оптимизиране на инфраструктурата на общинските лечебни
заведения, детските ясли и кухни.
2.5. Въвеждане на интегрирана информационна система в общинските лечебни заведения.
Очаквани резултати: Подобряване функционирането и ефективността на оказаната
медицинска помощ. Гаранция за ефективност, прозрачност и отчитане на процесите в
реално време.
2.6. Адаптиране на сградния фонд и медицинската апаратура на медицинските лечебни
заведения съобразно съвременните изисквания за добра медицинска практика.
Очаквани резултати: Подобряване на качеството и ефективността на медицинското
обслужване на гражданите и внедряване на нови иновационни методи за лечение.
Повишаване конкурентно-способността на общинските лечебни заведения и техните
финансови резултати.
Приоритет 3: Подобряване на извънболничната медицинска помощ
3.1. Разкриване на кабинети за оказване на спешна медицинска помощ в общинските
лечебни заведения за извънболнична помощ.
Очаквани резултати: Оптимизиране на системата за оказване на спешна
медицинска помощ.
3.2. Разкриване на нови центрове и кабинети за профилактика, обучение и лечение на
граждани с различни здравословни проблеми.
Очаквани резултати: Подобряване на медицинското обслужване на населението
3.3. Подобряване на репродуктивното здраве чрез създаване на общинска програма и
изготвяне на програма за детско и майчино здравеопазване, след приемане на
Националната здравна карта..
Очаквани резултати: Подобряване на здравето на децата и майките.
Приоритет 4: Оптимизиране на болничната медицинска помощ и дейността на трите
общински центъра /бивши диспансери /
4.1. Осъществяване на общ здравен и финансов мениджмънт, обща здравна политика на
общинските лечебни заведения за болнична помощ и трите центъра /бивши диспансери/.
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Очаквани резултати: Подобряване на качеството на медицинското обслужване
4.2.Ориентиране на общинските лечебни заведения за болнична помощ към въвеждане на
еднодневна хирургия, дневен стационар, пластично-възтановителна хирургия и др.
дейности.
Очаквани резултати: Подобряване на качеството на медицинското обслужване
4.3. Разширяване на терапевтичните програми за зависими от наркотици и алкохол лица и
изграждане на отделение за неотложна /спешна/ консултативна психиатрична помощ.
Очаквани резултати: Подобряване на качеството на психиатричната помощ.
4.4. Провеждане на скринингови изследвания на пациенти с различни социално-значими
заболявания /остеопороза, диабет, сърдечно-съдови заболявания, често срещани
карценоми и т.н./ .
Очаквани резултати: Подобряване на здравния статус на населението.
Приоритет 5: Подобряване на дейността на детските ясли и детските кухни

5.1. Осигуряване на компютърни конфигурации за всички общински детски ясли и детски
кухни. Внедряване на автоматизирана информационна система за управление.
Очаквани резултати: Подобряване дейността на детските ясли и кухни.
Систематизирано и автоматизирано проследяване на данните, касаещи прием, хранене,
посещаемост и изписване на децата в детските ясли и ползване на услугите на детските
кухни.
5.2. Разкриване на нови детски ясли. Нови яслени групи към съществуващи и предстоящи
за изграждане ОДЗ и детски ясли. Разкриване на нова детска кухня в район „Източен” и
допълнителни раздавателни пунктове за храна в район „Централен” и район „Южен”.
Очаквани резултати: Осигуряване на по-голям брой места в детските ясли и кухни.
5.3. Обновяване на сградния фонд, оборудване и обзавеждане на общинските детски ясли
и детски кухни. Реконструкция и модернизация на дворовете и детските площадки и
привеждането им в съответствие с европейските стандарти за безопасност.
Очаквани резултати: Подобряване на условията в детските ясли и кухни.
Минимизиране на разходите по издръжка.

VII. ОБРАЗОВАНИЕ

Основната задача на община Пловдив при определяне на приоритетите, свързани с
образованието, е изграждането, поддържането и усъвършенстването на отворена и гъвкава
ефективна система за функциониране и контрол, съгласно действащата нормативна база.
Целта на работата ни е да формираме диалогична среда за активно участие на децата,
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родителите и гражданите в процесите на системата, създаване на условия за пълноценна,
сигурна и достъпна среда за обучение и труд на младите хора
Приоритет 1: Административна и финансова децентрализация на системата
1.1. Делегиране на административни и финансови правомощия на директорите на
общински детски градини.
Очаквани резултати: Гъвкавост на управлението и по-ефективно планиране на
дейностите.
1.2. Изграждане на система за ефективен административен и финансов контрол.
Очаквани резултати: Ефективен механизъм за управление и контрол на
финансовите средства.
1.3. Родителско и гражданско участие в управлението на образователния процес.
Насърчаване на активността на родителските активи и училищните настоятелства.
Очаквани резултати: Възможности за успешно партниране и взаимодействие с
гражданските организации, чрез определени ясни и прозрачни механизми.
Приоритет 2: Равен достъп на всички граждани до образование, обучение и социална
интеграция
2.1. Създаване на единна информационна система, обединяваща информацията по приема
и свободните места. Възможност за подаване на заявления онлайн. Създаване на единна
база данни, която дава яснота и прозрачност за функционирането на системата.
Очаквани резултати: Възможност за проверки и плащания онлайн. Справедливо
разпределение на местата чрез изготвяне на единни, ясни и справедливи правила и
критерии за прием в детските градини. Прозрачност при записването на децата в
детските заведения.
2.2. Разширяване на съществуващата мрежа от детски градини.
Очаквани резултати: Увеличаване броя на местата в детските заведения чрез
разкриване на нови групи към съществуващите и/или изграждане на нови сгради.
Намаляване броя на чакащите деца.

Приоритет 3: Осъвременяване на материалните условия за предучилищно възпитание и
училищно образование

3.1. Изготвяне на план за ремонт и поддръжка на материалната база на общинските детски
заведения, както и за обновяване на дълготрайните материални активи.
Очаквани резултати: Оптимални социално-битови, хигиенни, здравни и безопасни
условия за възпитание и обучение.
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3.2. Изработване на проекти и кандидатстване по програми за енергийна ефективност.
Очаквани резултати: Намаляване разходите за енергия. Подобряване на
материалната база чрез саниране на сградите, осигуряване на достъпна среда за
обучение на децата със специфични образователни потребности, както и реновиране
на съществуващи детски площадки и съоръжения. Подобряване на екологичната
среда.
3.3. Развитие на спорната база в учебните и детски заведения.
Очаквани резултати: Възможност за предоставяне на по-качествени и здравословни
спортни дейности.
3.4. Реорганизация на сградния фонд и настаняване на всяко училище в отделна сграда.
Очаквани резултати: Възможност за самостоятелно планиране на дейностите и подобро стопанисване на сградите.

Приоритет 4: Подобряване качеството и визията на образованието в община Пловдив

4.1. Повишаване капацитета на човешките ресурси в сектор образование, включително и в
условията на децентрализация.
Очаквани резултати: Повишено качество и ефективност на управление в системата
на образование и обучение в община Пловдив.
4.2. Създаване на единен учебен портал за всички учебни заведения, намиращи се на
територията на община Пловдив и бизнеса.
Очаквани резултати: Онлайн-среда, където учители, ученици и студенти, могат да
работят по реализирането на учебни програми и извън-класни занятия. Създаване на
устойчиво сътрудничество с бизнеса.

VIII. КУЛТУРА
Пловдив е вторият по големина град в България и е един от най-старите европейски
градове. Градът е важно икономическо, транспортно, културно и образователно средище
за цялата страна.
Един от важните приоритети в управлението на Пловдив през този мандат е
развитието на културата, като крайната цел е не само създаването на солидна основа за
кандидатстване на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 година, но и
изграждането на устойчиви и перспективни политики в тази област. Сами по себе си те
трябва да развият и утвърдят нашия град като активен център на духовен живот не само в
България, но и в европейското пространство.
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Приоритет 1: Устойчива програма за развитие на културата

1.1. Въвеждане на нова форма за модерен културен календар.
Очаквани резултати: Запазване и развитие на традиционните прояви с ярко местно,
национално и международно значение и стимулиране на културните прояви на
нестандартни открити пространства.
1.2. Изготвяне на Стратегия за дългосрочно развитие на културата.
Очаквани резултати: Формулиране на посоките за развитие на културната политика
на Пловдив, която създава възможност за дългосрочно планиране и ефективно
управление на културните ресурси.
1.3. Създаване на Програма „Култура”. Усвояване проектния принцип на финансиране на
дейности и програми
Очаквани резултати: Създаване на възможности за достъп до финансиране на
максимален брой бенефициенти, както и реализиране на повече културни прояви.
1.4. Създаване на Стратегия за устойчиво развитие на Общински институт ”Старинен
Пловдив”.
Очаквани резултати: Запазване на уникалния характер на Стария Пловдив чрез
трайно подобряване на туристическата и културната инфраструктура.
Приоритет 2: Подготовка на кандидатурата на Пловдив за „Европейска столица на
културата 2019”

2.1. Съвместна работа с Общинската фондация „Пловдив – 2019” по изготвяне на
кандидатурата на град Пловдив в конкурса „Европейска столица на културата” .
Очаквани резултати: Обявяване на град Пловдив за Европейска столица на
културата.
2.2. Включване на проекти с тематична насоченост в Програмата за развитие на Пловдив в
подкрепа на кандидатурата на града за „Европейска столица на културата 2019”
Очаквани резултати: По-добро представяне при кандидатстването на града.
Приоритет 3: Експониране и популяризиране на древен Пловдив

3.1. Организиране на международни археологически и архитектурни форуми.
Очаквани резултати: Вписване на богатата тракийска, римска и византийска
археология на територията на град Пловдив в модерната градска среда. Превръщане
на общинските институции в притегателни културни центрове.
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3.2. Устойчиво развитие на културната инфраструктура. Разработване и реализация на
проекти самостоятелно и в партньорство, свързани с проучването на археологическото
наследство и превръщането им в туристическа атракция.
- Реализиране на проект „Небет тепе”;
- Обект „Античен театър”;
- Изграждане и създаване на външна експозиция – обект „Ранно-християнска
базилика” /малката Базилика/;
- Реализиране на проект за реконструкция и социализиране на обект “Античен
Одеон”;
– Реализиране на етап 2 на реконструкцията на обект “Римски стадион”;
- Осъществяване на други проекти с цел опазване и популяризиране на
археологическото и културно наследство на Пловдив.
Очаквани резултати: Осигурен оптимален достъп до културното и археологическо
наследство на града и засилване на обществения интерес на гражданите и гостите на
Пловдив към тях. Усвояване на средства по европейските и национални програми с
културна насоченост.
3.4. Подпомагане провеждането на археологически разкопки на територията на община
Пловдив съгласно законовите изисквания.
Очаквани резултати: Проучване и опазване на археологическото наследство.
Приоритет 4: Синхронизиране на културната политика на община Пловдив с
професионални културни институции, творчески организации, неправителствени и частни
формирования, промоутъри, медии и други организации

4.1. Изработване на трайни партньорски отношения с културните институции в Пловдив.
Очаквани резултати: Устойчиво развитие на културните институции.
4.2. Целенасочена съвместна работа с медиите, включително на национално ниво.
Очаквани резултати: Ефективен механизъм за маркетинг и реклама на събития от
културния живот на Пловдив, както и популяризиране визията на общинската
политика в сферата на културата.
4.3. Сътрудничество с творческите общности на града за създаване на благоприятна
бизнес-среда и инвестиционен климат за по-пълното използване на културния потенциал.
Очаквани резултати: Въвеждане на нови форми на изява, обогатяващи културния
живот на Пловдив и възможности за привличане на партньори и външни донори.

IX. ТУРИЗЪМ
Връщането на туризма в приоритетите на община Пловдив е с цел повишаване на
привлекателността и утвърждаването на града ни като туристическа дестинация не само в
България.
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Трайното ангажиране на общината с културно-историческите забележителности
ще доведе до тяхното опазване, подобряване на състоянието им и експониране. Това ще
позволи да се благоустрои инфраструктурата, обслужваща туризма и ще повиши броят на
организираните групови, индивидуални и неорганизирани туристи в града.
Благодарение на ефективното партньорство между община Пловдив, браншовите
туристически сдружения и всички субекти, имащи отношение към туризма в Пловдив, ще
се постигне най-високо качество на комплекс от съпътстващи услуги.
Приоритет 1: Създаване на устойчив модел за популяризиране на Пловдив като
туристическа дестинация с акцент върху културно-историческите му забележителности

1.1. Изработване и прилагане на цялостна маркетингова и рекламна стратегия
Очаквани резултати: Създаване на механизъм за по-добра координация между
публичния и частния сектор в областта на туризма, за по-пълно използване на
туристическия потенциал и на предлагания туристически продукт. По-ефективно
управление на наличните средства и възможности за допълнително финансиране.
1.2. Реформиране на Туристическия информационен център /ТИЦ/ и включването му в
Националната мрежа за туристическа информация.
Очаквани резултати: Налагане на ТИЦ като информационен център за културни
събития и туризъм, препродаване на услуги, билети и информация. По-добра
разпознаваемост на туристическа дестинация – Пловдив.
1.3.
Формулиране на цялостната общинска политика за туризма и разработка на
разнообразни туристически продукти.
Очаквани резултати: Включване на Пловдив в националните туристически потоци.
Повишаване на туристическия интерес към града.
Приоритет 2: Тясно сътрудничество и ангажиране на браншовите организации за подоброто предлагане на туристическия продукт
2.1. Промяна и актуализация на Електронния туристически регистър, въвеждане на webбазирана система и електронна заверка и категоризации.
Очаквани резултати: Мониторинг на туристическите услуги в града.
2.2. Изграждане на стратегически партньорства в разработване на проекти, свързани с
подобряване на туристическата услуга.
Очаквани резултати: Подобряване на инфраструктурата, туристическата
информационна сигнализация и културната анимация.
2.3. Развитие на различни форми на туризъм.
Очаквани резултати: Привличане на различни целеви групи по възраст,
образование, етническа принадлежност и социално положение, водещи до
разнообразяване на формите, методите и средствата за изява .
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X. ЕКОЛОГИЯ
Създаването на здравословна градска среда на пловдивчани е важен приоритет за
местното управление, ограничавайки вредните въздействия от околната среда и
климатичните промени върху човешкото здраве.
Провеждането на адекватни политики в областта на управлението на отпадъците,
урбанизацията, транспорта и работната среда са едни от основните ангажименти, които
поема община Пловдив.
Приоритет 1: Подобряване качеството на атмосферния въздух
1.1. Засилена информационна кампания сред населението на Пловдив за използване на покачествени горива за отопление от домакинствата.
Очаквани резултати: Намаляване на емисиите на фини прахови частици от
битовото отопление на гражданите.
1.2. Поетапно модернизиране на транспортната инфраструктура.
Очаквани резултати: Намаляване на степента на замърсяването на атмосферния
въздух от сектор „Транспорт”.
1.3. Използване като енергоносител на екологично чисти горива във всички сгради
общинска собственост.
Очаквани резултати: Подобряване на атмосферния въздух в града.
1.4. Модернизиране на системата за хигиенизиране на уличната мрежа. Въвеждане на
механизирано измиване на улици и тротоари.
Очаквани резултати: Създаване на здравословна градска среда.
1.5. Засилен контрол върху строителните и ремонтни дейности на територията на община
Пловдив за предотвратяване износа на пръст и отпадъци по улиците на града.
Очаквани резултати: Намаляване на наличието на фини прахови частици,
емитирани от неорганизирани площи и други източници.
1.6. Поддържане в добро състояние на зелените площи и поетапно създаване на нови
такива.
Очаквани резултати: Опазване и възстановяване на зелената система, водещо до
повишаване качеството на атмосферния въздух.
1.7. Увеличаване на относителния дял инвестиции в изграждане на системи за напояване,
паркова инфраструктура, спортни и детски площадки.
Очаквани резултати: Опазване и възстановяване на зелената система, водещо до
повишаване качеството на атмосферния въздух.
Приоритет 2: Постигане на добро химично, екологично и количествено състояние на
повърхностните и подземни води в границите на урбанизираната територия на Пловдив
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2.1. Поетапна реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за
отпадни води и решаване на въпроса с депонирането на обработените утайки.
Очаквани резултати: Намаляване притока на вредни вещества и биогенни елементи
във водоприемника. Постигане на стабилизация и механично обезводняване на
формираните в процеса на пречистване утайки.
2.2. Подмяна на съществуващата канализация, която е с недостатъчна пропускателна
способност.
Очаквани резултати: Включване в канализацията на всички отпадъчни води и
отвеждането им за пречистване до определените изисквания.
2.3. Реконструкция и модернизация на водопроводните мрежи и съоръжения за
водоснабдяване
Очаквани резултати: Осигуряване на достатъчно количество и с добро качество
вода за питейно-битово водоснабдяване на населението и намаляване загубите на
вода.
2.4. Паспортизация на поливните системи, фонтани и питейни фонтанки в единна webбазирана система с географски и технически данни .
Очаквани резултати: Оптимизиране на използваната вода за напояване и като
елемент на парковата среда.
2.5. Редуциране на ерозионните процеси и подобряване на укрепителни мероприятия на
речните брегове и дъно.
Очаквани резултати. Подобряване и запазване на състоянието на речното корито,
брегове и крайбрежна зона..
2.6. Партньорство с държавните институции при реализиране на проект „Водоснабдяване
от каскада Въча”.
Очаквани резултати: Подобряване водоснабдяването на населението
и
промишлените предприятия на територията на града.

Приоритет 3: Развитие, поддържане и опазване на зелената система на град Пловдив

3.1. Актуализация на Плановете за управление на защитените територии, съгласно
одобрени планови задания- хълм ”Бунарджик”, „Данов хълм”и Младежки хълм”.
Очаквани резултати: Благоустрояване, поддържане, съхраняване и опазване на
уникалната стойност на природните забележителности и техните екосистеми в
градската структура. Превръщането им във важни туристически обекти.
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3.2. Извършване паспортизация на зелените площи, намиращи се на територията на
Пловдив.
Очаквани резултати: Набиране и съхраняване на данни за броя и вида на
декоративната растителност, опазване на биологичното разнообразие.
3.3. Създаване на Web базиран информационен център, популяризиращ значението на
защитените територии.
Очаквани резултати: Популяризиране на грижата и опазването на околната среда.
Привличане на туристи в града.
3.4. Увеличаване дела на зелените площи чрез отчуждаване на реституирани частни имоти
в парковите територии. Възстановяване на елементите на парковата инфраструктура,
междублоковите пространства и детските площадки – алеи, пътеки, площадки, пейки,
осветление и др.
Очаквани резултати: Възвръщане привлекателността на парковете и превръщането
им в притегателен център за почивка и отдих. Ограничаване на вредното въздействие
на шума и замърсяването на въздуха.
Приоритет 4: Създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на
околната среда от шум

4.1. Редукция и ограничаване на трафика на тежкотоварни МПС в центъра на града.
Очаквани резултати: Намаляване на шума в центъра на град Пловдив.
4.2. Изграждане на озеленителни пояси от вечнозелени храстови насаждения.
Очаквани резултати: Цялостно подобряване на жизнената среда и качество на
живот на хората чрез намаляване праховите частици и шума.

Приоритет 5: Активна политика по овладяване популацията на бездомните животни
5.1. Проектиране, строителство/преустройство на временен и постоянен приют от
европейски тип.
Очаквани резултати: Възможност за изтегляне на животни с проявена агресия и
заловени на места, на които съгласно Закона за защита на животните не може да
бъдат връщани след обработка.
5.2. Разширяване функционалността на електронен
регистър за административна
регистрация на домашните кучета.
Очаквани резултати: Подобряване обслужването на гражданите и повишаване
събираемостта на таксата за притежаване на домашно куче.
5.3. Създаване на електронен регистър за постъпващите и обработени безстопанствени
животни. Масова кастрация , ваксиниране, обезпаразитяване, паспортизация и връщане на
животните по местата на залавянето им или настаняване в приюти.
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Очаквани резултати: Коректно и бързо документирани на информация, добра
оперативност и нагледност при обобщаване на данните, картотека на
безстопанствените животни, настанявани в приют.
5.4. Изграждане на мрежа от обособени места за свободно разхождане на домашни кучета
Очаквани резултати: Предоставяне на по-добри условия за разхождане на домашни
кучета без да се нарушава спокойствието и комфорта на останалите граждани.
Намаляване на процента на разпространяване на паразитни болести.
5.5. Изграждане на европейски тип зоологическа градина с перспектива за бъдещо
разширяване.
Очаквани резултати: Подобряване на естетическия облик на района и
превръщането й в атрактивна зона за отдих на граждани и гости на Пловдив.

Приоритет 6: Възстановяване и развитие на биологичното разнообразие

6.1. Разработване и реализация на проект за реинтродуциране на изчезнали редки видове в
защитените територии и по поречието на р. Марица чрез възстановяване на условията за
тяхното развитие.
Очаквани резултати: Опазване на биоразнообразието.
6.2. Разработване и реализация на проект за инвентаризация и мониторинг на защитените
и редки видове в парк „Отдих и култура”
Очаквани резултати: Опазване на коренната растителност и на редки и защитени
видове.
6.3. Извършване на екологични и биологични проучвания, пряко свързани с управлението
на популациите на видовете на териториите на трите хълма в Пловдив.
Очаквани резултати: Анализ на влиянието на градската среда върху екологичното
развитие на популациите и прилагане на превантивни мерки с оглед недопускане
влошаване на състоянието на защитените територии.

XI. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

При определянето на приоритетите, заложени в програмата са спазени основните
принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по
които Република България е страна, общата европейска и националната политика в тази
област, както и Националната програма за управление на дейностите по отпадъците за
периода 2009 – 2013 г. С изпълнение на заложените мерки се цели да се намали вредното
въздействие на отпадъците върху околната среда и човешкото здраве.
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Приоритет 1: Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците
.
1.1. Въвеждане на подходящи икономически инструменти за предотвратяване и
намаляване образуването на отпадъци.
Очаквани резултати: Определяне на такса и стимули, които ще доведат до повисока ангажираност на гражданите по отношение управление на отпадъците.
1.2. Провеждане на информационни кампании сред населението за устойчиво потребление
и начините за минимизиране на отпадъците от бита.
Очаквани резултати: Формиране на по-добра екологична култура у населението.
1.3. Оптимизиране на дейностите по събиране и извозване на отпадъците, генерирани от
домакинствата. Въвеждане на система за проследяване и контрол на дейностите по
събирането и извозването на отпадъците.
Очаквани резултати: Повишаване контрола и качеството на услугите.
Приоритет 2: Рециклиране и оползотворяване на отпадъците
2.1. Въвеждане на нови схеми на разделно събиране, които допълват изградената
инфраструктура.
Очаквани резултати: Постепенно редуциране обема на депонираните битови
отпадъци за сметка прилагане на рециклиране и оползотворяване.
2.2. Използване на финансови стимули, насърчаващи разделното събиране чрез :
- Намаляване на ТБО за доказано участие в системата за разделно събиране на отпадъците.
- Въвеждане на колективни стимули за райони или отделни квартали с постижения в
областта на редуциране на отпадъците.
Очаквани резултати: Насърчаване и стимулиране на гражданите към съдействие за
по-добра околна среда.
2.3. Засилен контрол по изпълнение на задълженията по договорите с оползотворяващите
организации сключени за опаковки, за негодни за употреба батерии и акумулатори, за
излезли от употреба МПС, за отработени масла и др.
Очаквани резултати: Екологосъобразно управление на специфичните потоци
отпадъци и предотвратяване на нерегламентираното им изхвърляне.

Приоритет 3: Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците
3.1. Мониторинг на съоръженията за третиране на отпадъците, в съответствие с условията
на Комплексното разрешително.
Очаквани резултати: Подобряване ефективността в работата по приемане,
обработка и третиране на неопасни отпадъци на територията на Регионално депо – с.
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Цалапица и депо за неопасни отпадъци и инсталация за биологично разграждане по
закрит способ – с. Шишманци.
3.2. Подобряване на контрола и предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на
отпадъци на неразрешени за това места.
Очаквани резултати: Налагане на административни санкции при констатирано
нерегламентирано изхвърляне на отпадъци, извън определените за целта места.
Повишаване на общественото съзнание и подобряване културата на населението, с
цел осъзнаване на екологичните рискове и опазване на околната среда и човешкото
здраве от замърсяване с отпадъци.
3.3. Компостиране на биоразградими отпадъци от парковете и градините .
Очаквани резултати: Получаване на компост за собствена употреба.
3.4. Въвеждане в експлоатация на инсинератор за изгаряне на опасни болнични отпадъци.
Очаквани резултати: Екологосъобразно обезвреждане на опасните болнични
отпадъци в инсталация, отговарящи на нормативните изисквания

XIІ. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ

За задоволяване потребностите на населението от системни занимания от
физически упражнения и спорт е необходимо да се модернизира местната спортна
инфраструктура. С изпълнение на поставените приоритети община Пловдив цели да
подобри системата за физическото възпитание и спорт в съответствие с водещите
европейски практики, с оглед насърчаване на физическата активност у гражданите и
стимулиране на професионалния спорт за постигане на високи цели.
Широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането
на многосекторен подход в политиката за младежта и дефинира приоритетите на местната
власт в тази област, като:
Приоритет 1: Обновяване на спортната структура

1.1. Разработване на Система за принципите, критериите и условията за финансово
подпомагане на лицензираните спортни организации и техните членове.
Очаквани резултати: Създаване на ясни правила, съобразени с постигнатите
резултати, прозрачност и равнопоставеност при разпределяне на финансовите
средства за подпомагане и стимулиране развитието на спорта на всички нива.
1.2. Разработване на Наредба за материално стимулиране на пловдивските спортисти,
треньори и длъжностни лица, постигнали високи спортни резултати на Олимпийски,
Световни и Европейски нива.
Очаквани резултати: Прозрачност и равнопоставеност при разпределянето на
финансовите средства. Насърчаване на развитието на спорта.
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1.3. Създаване на механизъм за мониторинг на дейностите, свързани с развитието на
спорта на територията на Пловдив.
Очаквани резултати: Планиране, управление и контрол на спортните изяви в града..
1.4. Създаване на оптимални условия при организация и провеждане на спортни събития
от национален, европейски и световен мащаб.
Очаквани резултати: Създаване на специален форум „Панаир на спорта” и
организиране на общински шампионат съвместно с Министерство на образованието
по различни видове спорт и определяне на „Шампион на Пловдив” от училищните
турнири, провеждане на световно първенство по гребане.
1.5. Изпълнение на стратегията: “Пловдив град на велосипеда”.
Очаквани резултати: Създаване на система от велоалеи и паркинги. Намаляване на
трафика и използването на автомобилния транспорт.

Приоритет 2: Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и
изграждане на нови спортни обекти и съоръжения

2.1. Създаване на регистър на наличната спортна база.
Очаквани резултати: Анализ на състоянието на спортните обекти и съоръжения,
намиращи се на територията на Пловдив. Ефективен контрол и управление на
спортните общински обекти и съоръжения .
2.2. Изработване на обща стратегия за развитието на спортните съоръжения около
Гребния канал и стадион „Пловдив”.
Очаквани резултати: Изграждане на дублиращ Гребен канал и възможност за
достъп до качествени спортни услуги и дейности в района. Модернизиране на
стадион „Пловдив”.
2.3. Изграждане на Многофункционална спортна зала.
Очаквани резултати: Предоставяне на качествени спортни услуги и провеждане на
национални и международни състезания .
2.4. Изграждане на фитнес на открито и осветени алеи за спорт в паркове и други
подходящи за спорт места.
Очаквани резултати: Възможност за възпитание и здравословен начин на живот
2.5. Модернизиране на прилежащия район към Детска железница „Знаме на мира”.
Очаквани резултати: Превръщането на Детска железница „Знаме на мира” в
атрактивна зона за спорт и отдих.
2.6. Модернизиране на спортните площадки в училищните дворове.
Очаквани резултати: Превръщането на училищните дворове в притегателно място
за спортни занимания.
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Приоритет 3: Стимулиране на младите хора към инициатива, творчество и
предприемачество

3.1. Организиране и провеждане на конкурси, младежки фестивали и форуми, свързани с
решаване на основните проблеми на младото поколение в Пловдив.
Очаквани резултати: Подкрепа на развитието на инициативността и творческия
потенциал у младите хора.
3.2. Активно партньорство за съвместни мероприятия с местните младежки организации
Очаквани резултати: Ангажиране на младите хора в обществено-значими дейности,
като такива с екологична насоченост, благотворителност, развитие на художествени
таланти и осмисляне на свободното време.

XIIІ. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

Към настоящия момент политиката на община Пловдив по отношение развитието
на европейската интеграция и международното сътрудничество и на града като цяло
предполага по-високо ниво на разработване и представяне на общински проекти за
финансиране по Европейски програми.
С цел високото усвояване на европейски средства в различни секторни политики на
града се определят следните приоритети:
Приоритет 1: Максимално усвояване на средствата от европейските фондове за
постигане на висок стандарт в различните секторни политики на града.
1.1. Реформиране на звеното за европейски политики и сътрудничество.
Очаквани резултати: Повишаване на капацитета и способността на екипа да
координира разработването и управлението на проектите.
1.2. Координация в работата на специализираните звена на общинската администрация и
създаване на екипи от специалисти в различни сфери, включително привличане на външна
консултантска помощ, в зависимост от типа на подготвяното проектно предложение.
Очаквани резултати: Професионално и качествено подготвяне на проекти.
1.3.Създаване на ефективна система за контрол при подготовката на проектите, която да
гарантира тяхното качество и спазване на срокове.
Очаквани резултати: Намаляване до минимум на рисковете от некачествено
изготвяне на проекти, ниската дисциплина и ненавременно представяне пред
финансиращия орган.
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Приоритет 2: Развитие на международното сътрудничество за европейско
териториално сближаване и задълбочаване на партньорството

2.1. Установяване и поддържане на международни партньорства
Очаквани резултати: Сътрудничество на Пловдив с други европейски градове.
Привличане на международни организации и институции с представителство в град
Пловдив и развитие на двустранни и международни контакти за насърчаване на
местни инициативи с различен характер.
2.2. Развитие на местни партньорства между регионалните власти, неправителствения
сектор и бизнеса.
Очаквани резултати: Подкрепа на гражданското общество и бизнеса за работа с
фондовете на ЕС.
Приоритет 3: Изготвяне на стратегически документи и участие в подготовката на
Община Пловдив за програмния период ЕС 2014-2020
3.1. Участие в процеса на подготовка на държавните органи за следващия програмен
период на ЕС 2014-2020.
Очаквани резултати: Заявяване и защитаване на приоритетите на Община Пловдив
за програмния период ЕС 2014-2020.

XIV. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ
Община Пловдив възприема уязвимите групи като граждани със способности и
потенциал, а не като хора с проблеми и ограничения. Предлаганите социални услуги
подпомагат и разширяват възможностите им да развиват своята независимост и да водят
самостоятелен начин на живот. Анализът показва, че социалните услуги се предлагат
неравномерно на територията на града и все още не са обхванали всички рискови групи.
Капацитетът на съществуващите е недостатъчен, а отдалечеността им пречи лицата,
живеещи в крайните квартали, да ги ползват. Отговорностите по закрила на населението и
борбата срещу социалната изолация се разпределят между държавните институции,
местната власт и неправителствените организации.
Изпълнението на поставените приоритети ще създаде условия за увеличаване на
броя и вида социални услуги в общността за уязвимите групи, подобряване на качеството
на грижа в институциите, насърчаване на трудовата активност и изграждане на достъпна
среда.
Приоритет 1: Повишаване качеството на живот на лицата в неравностойно
положение
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1.1. Обслужване, контрол и развитие на социалните услуги, предоставяни в институции, в
общността и на местно ниво.
Очаквани резултати: Повишаване качеството на предлаганите социални услуги.
1.2. Поетапно изграждане на достъпна архитектурна среда и транспорт.
Очаквани резултати: Осигуряване на нормален достъп до обществени сгради на
лица с увреждания, посредством изграждане на рампи и други технически
устройства.
1.3. Политики на равнопоставеност и недискриминация . Разработване и приемане на
Стратегия за интеграция на етническите малцинства в Община Пловдив за периода 20122016 г. Джендър политики.
Очаквани резултати: Получаване на адекватна информация като база за провеждане
на политиката за подобряване положението на малцинствата. Интеграция на същите
групи чрез подобряване условията на живот и образование на етническите
малцинства и недопускане на дискриминация по етнически, възрастов, здравословен
и полов признак. Поощряване на равнопоставеността между половете.
1.4. Привличане на религиозните общности и развитие на социалното партньорство.
Очаквани резултати: Максимално използване на потенциална на НПО като фактор
за въвеждане на нови съвременни модели на социално обслужване. Съвместно
формиране на приоритети, разработване на програми и проекти с различни
партньори в социалната сфера.

Приоритет 2: Постигане устойчивост на социалната защита и интеграция на
уязвимите групи- деца в риск, лица в неравностойно положение
2.1. Разработване на стратегически документи- стратегии, програми и планове.
Очаквани резултати: анализ на състоянието на предлаганите услуги и
потребностите на различните целеви групи от услуги, оценка на ресурсите и план за
насочване усилията на местната власт и местната общност към положителни
промени.
2.2. Предоставяне на достъпни, разнообразни и мобилни социални услуги.
Очаквани резултати: Максимална самостоятелност, пълна реализация и грижа за
хората и децата в неравностойно положение, общностите в риск, етническите
малцинства и уязвимите групи.
2.3. Деинституциализация на деца и възрастни хора и подобряване качеството на
резидентната грижа.
Очаквани резултати: Осигуряване на грижа в семейна или близка до семейната
среда.

XV. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ
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Администрацията дължи своето съществуване на гражданите и бизнеса и принципи
като откритост, прозрачност и равнопоставеност трябва да са сред основните стандарти на
работа на служителите.
Качеството и бързината на предоставяните административни услуги определят
степента на доверие на българските граждани и бизнеса към администрацията.
Приоритет 1. Развитие и утвърждаване на административен капацитет като основен
фактор за постигане на стратегическите цели на управлението на общината

1.1.Поддържане на ефективна организационна структура, обвързана с приоритетите и
целите на управлението на общината
Очаквани резултати: Подобряване диалога между ръководители и служители за
постигане на съгласувани и значими цели; регламентиране на ясни взаимовръзки
между административните звена и подобряване сътрудничеството между ръководния
екип и служителите; ефективно взаимодействие между отделните административни
звена в администрацията с цел изпълнение на общите цели.
1.2. Ефективно управление на човешките ресурси
Очаквани резултати: Създаване на способни, отговорни, мотивирани служители,
притежаващи необходимите компетентности и потенциал за успешно изпълнение на
целите на управлението.
1.3. Изграждане и развитие на система за непрекъснато обучение, квалификация и
развитие на човешките ресурси.
Очаквани резултати: Повишаване на личните професионални, организационни и
управленски умения на служителите в общинската администрация, чрез качествено и
навременно обучение; формиране на съвременни управленски умения на
ръководните кадри; непрекъснато повишаване квалификацията на експертите за
ефективна работа и усвояване на европейските стандарти и практики в работата.
1.4. Мотивация на служителите за подобряване дейността на организацията
Очаквани резултати: Изграждане на силна, ефективна и модерна администрация,
способна да посрещне високите очаквания на населението и бизнеса за добро
обслужване и висока професионална етика.
Приоритет 2. Изграждане на адекватна и ефективна система за планиране и контрол на
изпълнението

2.1.Усъвършенстване на административните и управленски процеси в администрацията
Очаквани резултати: Постигане на усъвършенствани и оптимизирани работни
процеси; подобрена организация на работа; подобрена и осъвременена технология на
управление; ефективна координация и обмен на актуална информация между
административните звена в администрацията и администрациите на територията на
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областта; удовлетвореност на обществото от дейността на служителите в общинската
администрация.
2.2. Непрекъснат мониторинг на степента на постигане на поставените цели и задачи за
изпълнение
Очаквани резултати: Поддържане на правилна организационна структура,
обвързано с целите планиране и отчитане на публичните средства, правилно
делегиране и разделяне на отговорностите и ефективно управление на персонала, в
резултат на което е изградена добра контролна среда в организацията.
2.3. Превенция и противодействие на корупцията и предотвратяване наличието на
конфликт на интереси
Очаквани резултати: Безпристрастно и обективно изпълнение на служебните
задължения на работещите в администрацията; повишаване доверието на гражданите
в служителите на общинската администрация.

Приоритет 3. Усъвършенстване на организацията по административното
обслужване и документооборота в администрацията

3.1. Контрол на документооборота.
Очаквани резултати: Унифицирано, бързо и качествено извършване на операциите
във връзка с вътрешния оборот на електронните документи и документите на хартиен
носител в общинската администрация и поддържане архива на администрацията.
3.2. Подобряване организацията на административното обслужване.
Очаквани резултати: Подобряване на административното обслужване и
осигуряване на информираност на населението за услугите, предоставяни на
територията на общината; въвеждане на ясни правила за административно
обслужване и докладване пир неспазване на стандартите за обслужване; облекчаване
бизнеса във връзка с административното регулиране на стопанската дейност;
повишаване имиджа на общинската администрация сред инвеститори, местен бизнес
и граждани; подобряване на механизмите за комуникация и обратна връзка от
потребителите на услуги.
3.3.Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за
обезпечаване на административните процеси
Очаквани резултати: Осигуряване на административни услуги на гражданите и
бизнеса по електронен път; улесняване работата на служителите в администрацията
чрез използване на информационните технологии, с цел намаляване обема на обмен
на документи на хартиен носител; създаване на възможности за по-голяма
прозрачност в отношенията администрация-потребител, намаляване времето и
разходите за получаване на услуги и увеличаване на каналите за достъп до тях.
Приоритет 4. Откритост и достъпност на дейността на общинска администрация Пловдив
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4.1. Популяризиране дейността на администрацията
Очаквани резултати: Информираност на обществото по всички важни въпроси,
свързани с дейността на администрацията; изграждане на ефективно функционираща
администрация, прилагаща принципите за добро управление, изразяващи се в
откритост, прозрачност, ефективност и ефикасност.
4.2. Утвърждаване на стандарти при осъществяване организацията и контрола на
дейността на общинската администрация Пловдив
Очаквани резултати: Подобряване организацията на работа в общинската
администрация и осигуряване на методическа помощ при изпълнение дейността на
районните администрации.
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