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ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПЛОВДИВ 

2015-2019 г.  
 

Настоящият документ е изготвен в съответствие с чл. 44, ал. 5 от Закона за местно 

самоуправление и местна администрация (ЗМСМА).  

Програмата за управление на Община Пловдив за периода 2015 – 2019 година е 

продължение на програмата за управление на общината за мандат 2011 – 2015 г. 

Основните принципи на управление през настоящия мандат са: 

- Откритост и достъпност; 

- Финансова стабилност и дисциплина; 

- Законосъобразност и целесъобразност при вземането на управленски решения 

 Основните цели на управлението са надграждане на постигнатото през изминалия 

мандат и продължаване на дългосрочното европейско развитие на града ни, в съответствие 

с приетите национални и регионални стратегически приоритети, както и плановете и 

програмите за развитие, приети от Общинския съвет Пловдив, за постигане на висок 

жизнен стандарт на населението в общината, изграждане на съвременна инфраструктура и 

привлекателна жизнена среда. 

 

 
 

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 условия и насърчаване развитието на бизнеса 

 
 

 Повишаване административния капацитет на работещите в общинската и 

районните администрации 

 
 

 Подобряване качеството на административното обслужване 
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 Подобряване диалога и взаимодействието между общинската администрация и 

структурите на гражданското общество 

 

 

В Програмата са формулирани шестнадесет основни направления за развитие на 

Община Пловдив: 

 Управление на общинските финанси 

 Благоустрояване 

 Общинска собственост 

 Транспорт  

 Обществен ред и сигурност 

 Общинска икономика 

 Здравеопазване 

 Образование 

 Култура 

 Туризъм 

 Екология 

 Управление на отпадъците 

 Спорт и младежки дейности 

 Европейски проекти и международно сътрудничество 

 Социални дейности 

 Административно обслужване 

 

 

I. 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 

поставените управленски цели.  Чрез ефективното и ефикасно управление на общинския 

бюджет могат да се стимулират действията на местно ниво, така че гражданите да се 

възползват от доброто местно управление, посредством постоянно подобряване на 

качеството на местните публични услуги, ангажиране на населението в обществения 

живот и провеждането на политики, съответстващи на очаквания на обществеността. 

 

 

Приоритет 1. Оптимизиране управлението на общинските финанси  

 
1.1. Разширяване обхвата и качеството на предоставяните услуги.  

Очаквани резултати: Осигуряване на допълнителни приходи в бюджета на община 

Пловдив и едновременно с това удовлетворяване потребителите на услуги, предоставяни 

от общината. 

 

1.2. Повишаване събираемостта на данъчните и неданъчните приходи.  

Очаквани резултати: Увеличаване на приходите в общинския бюджет.  
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1.3. Усъвършенстване на внедрената 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.   

 

1.4. Ефективно усвояване на европейски средства по програми, проекти и фондове.  

Очаквани резултати: Подобряване на градската инфраструктура,  благоустрояване и 

повишаване качеството на живот на гражданите. 

 

1.5. Оптимизиране на разходите и системно спазване на бюджетната дисциплина. 

Очаквани резултати: Планиране на разходите, обвързано с целите на управлението, 

ефективно управление на местните финанси и изграждане на добра контролна среда. 

 
1.6. Развиване на стабилна приходна база 

Очаквани резултати: По-добро управление на общинската собственост и генериране на 

по-големи собствени приходи. 

 

 

Приоритет 2. Оптимизиране структурата на община Пловдив 

 

 
2.1. Поддържане на ефективна организационна структура, обвързана с приоритетите и 

целите на управлението.  

Очаквани резултати: Постигане на ефективна координация между отделните 

административни звена и подобряване организацията на работата на общинската 

администрация. 

 
2.2. Регулярен преглед на дейността на всички административни звена, финансирани от 

общинския бюджет с цел оптимизирането им. 

Очаквани резултати: По-добро разпределение на бюджетния ресурс между 

разпоредителите с бюджетни кредити, с цел осигуряване на всички функции и 

ангажименти на общината. 

 
2.3. Въвеждане на публично-частни партньорства и аутсорсинг като механизми за по-

ефикасно управление и прилагане на принципа на партньорство при реализиране на 

целите на управлението. 

Очаквани резултати: Привличане на нови инвестиции, подобряване на бизнес-климата 

на територията на общината. 

 
2.4. Подобряване на управленските и работните процеси в администрацията 

Очаквани резултати: Намаляване на бюрокрацията, съкращаване на времето за 

изпълнение на функциите и дейностите, подобряване на икономичността и ефикасността 

на дейността на администрацията. 

 

 

 

ІI. Благоустрояване 
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За осъществяване на поставените цели в сферата на благоустрояването следва да се 

създадат необходимите устройствени планове и проекти, интегрирани с възможностите за 

финансиране най-малко по три направления: общински бюджет, държавен бюджет, 

финансиране по линията на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския 

съюз (в рамките на съответните Оперативни програми). Важно условие е съвместяването 

на устройствените  планове  и инвестиционни  проекти  с инвестиционните намерения на 

частния бизнес от всички нива, чрез създаване на публично-частни партньорства в 

различни области. 

 

 

Приоритет 1: Мониторинг и актуализиране на Общия устройствен план 

 

 
1.1.Изработване на Концепция за пространствено развитиена община Пловдив. 

Очаквани резултати:Изработване на дългосрочна визия за стратегическо развитие на 

града и неговия пространствен ареал. 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 планове.  

1.2. Актуализиране на Подробните устройствени планове и привеждането им в 

съответствие с плановите документи, регламентирани от Закона за устройство на 

територията -  Общ  устройствен план, и тези на стратегическото планиране, 

регламентирани от Закона за регионалното развитие – Концепция за пространствено 

развитие на община Пловдив. 

Очаквани резултати: Единна стратегия за бъдещата визия на  Пловдив. 

1.3. Равномерно и устойчиво развитие на градската структура – дълготрайна намеса за 

постигане на баланс и изравняване на стандарта между централните и периферни 

територии на града.  

Очаквани резултати: Подобряване цялостната визия на община Пловдив,  постигане на 

по - висок жизнен стандарт. 

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 и сгради 

общинска собственост 

 

 

2.1. Проектиране, изграждане и реконструкция на инфраструктурни обекти и сгради 

общинска собственост.  
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 Основен ремонт и разширение на бул. "Коматевско шосе" в обхвата на Община 

Пловдив от ул. "Александър Стамболийски" до входа на кв. "Коматево" - 

Строителство Първи Етап 

 

 Реконструкция на бул. "Шести септември" в участъка от мост "Адата" до бул. 

"Цариградско шосе" в гр. Пловдив - Строителство Първи Етап 

 

 Основен ремонт на булевард Руски - в участъка от кръстовище на Централна гара 

до ул. "Данаил Николаев" – Строителство 

 

 Реконструкция на бул. Северен" в участъка от моста на "Адата" до "Карловско 

шосе"  - Строителство Първи Етап 

 

I. Проектиране 

 

 Препроектиране на Модър – Царевец 

 Препроектиране на ул."Цветан Лазаров" 

 Архетектурно оформление на нов мост на река Марица 

 Коматевски транспортен възел 

 ЦДГ Малкият принц; ЦДГ Бреза; ЦДГ Захарно петле; ДЯ Мечо Пух; ДЯ 

Клементина;  ДЯ Веселушка;  ДЯ Послушко; ДЯ Слънчев рай; ДЯ На мечтите 

 Къща на ул."Артин Гидиков" №11  

 ОУ "Гео Милев"-голяма сграда   

 Дом за стари хора Св. Василий Велики 

 Подобряване на зоните за отдих Бунарджика - павирани улици,  художествено 

осветление 

 Римски стадион - Консервация на археологически структури 

 Проект Красива България - Дом за временно настаняване на деца в риск  

 

II. Основни ремонти и реконструкции 

 

 Реконструкция и разширение на бул.”Васил Априлов”  

 Продължение на ул."Цветан Лазаров" 

 Основен ремонт на ул."Остромила" 

 Инженеринг: Проектиране и ремонт  "Карловски надлез" 

 Основен ремонт на ул."Любен Каравелов"  

 Основен ремонт на ул."Беломорска" и  ул."Родопска" 

 Изграждане на "Модър - Царевец" 

 Основен ремонт нa ул. "Гладстон" и ул."Захари Стоянов" 

 Основен ремонт на ул. "Богомил"  

 Реконструкция на ул. "Полет"  

 Основен ремонт на ул. "Хаджи Димитър"  

 Разширение на Гробищен парк 

 Основен ремонт на ул."Даме Груев" 

 Реконструкция и разширение на бул. "Пещерско шосе" в участъка бул. 

"Копривщица" до ул. "Явор" в гр. Пловдив . 
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 Реконструкция и разширение на "Голямоконарско шосе" в обхвата на Община 

Пловдив от бул. "Дунав" до землищна граница с Община Марица до транспортен 

възел Царацово III - 805"  

 

III. Текущи ремонти 

 

 Бул."Княгиня Мария Луиза"  

 бул."Асеновградско шосе"  

 Тротоарни настилки 

 Бул. "Кукленско шосе"  

 Ул. "Рогошко шосе" 

 Бул. "Свобода"  

 бул. Никола Вапцаров – от ул."Д.Талев" до ул."Македония" 

 Ул. "Цар Симеон" – от бул. "Асеновградско шосе" до ул. "Ягодовско шосе" 

 Бул. "Санкт Петербург" – от бул. "Менделеев" до бул. "Освобождение" 

 Бул. "Кукленско шосе" – от ул. "Даме Груев" до Индустриални складове 

 Бул. "Освобождение"   

 ЦДГ "Мая" – Подмяна на осветителни тела; топло и хидроизолация на покрив стара 

сграда 

 ЦДГ "Бреза" - Подмяна на ОВИ инсталация 

 ЦДГ "Захарни петле“ - Топло и хидроизолация покрив 

 ЦДГ "Щурче" - Подмяна на дървена дограма и подмяна на котел 

 ЦДГ "Еделваис“ - Инженеринг - подмяна на дворна канализация и вертикална 

планировка 

 ЦДГ "Десислава“ - Инженеринг - Цялостна подмяна на ВиК , Ел инсталации и 

основен ремонт кухня 

 Благоустрояване дворове детски заведения вкл. изграждане нови детски площадки, 

отговарящи на изискванията на Наредба №1/15201.2009г. за условията и реда за 

устройството и безопасността на площадките за игра - ЦДГ "Здравец", ОДЗ "Зора", 

ЦДГ "Бреза", ОДЗ "Буратино", ЦДГ "Пролет" - Ударопоглъщаща настилка , 

пясъчници , сенници , пейки, детски съоръжения 

 

IV. Нови обекти 

 ОДЗ "РАЛИЦА" 

 Доклад за обследване на енергийна ефективност – ЦДГ „Малкият принц”; ЦДГ 

„Бреза”; ЦДГ „Захарно петле”; ДЯ „Мечо Пух”; ДЯ „Клементина”;  ДЯ 

„Веселушка”;  ДЯ „Послушко”; ДЯ „Слънчев рай”; ДЯ „На мечтите”. 

 ЕКО ФОНД - ОДЗ "Едгар Бароу"; ЦДГ "Десислава" ; ЦДГ "Светлина" ;ЦДГ "Мая" ; 

ДЯ 18 "Вълшебно детство", ЦДГ "Еделвайс" ; ЦДГ "Пролет; ЦДГ "8 Март "; ЦДГ 

"Здравец" 

 НОРВЕЖКИ ФОНД - ЦДГ "Чучулига" ; ЦДГ "Мирослава" ; ЦДГ "Таня Савичева", 

ОДЗ "Буратино". 

 Ремонт на исторически къщи в Старинен Пловдив. 

 

2.2. Проектиране на площад "Централен”. Ремонт и реконструкция на площад 

"Централен". 

Очаквани резултати: Изготвяне на проект на площад „Централен”. Създаване на условия 

за развитие на културен туризъм. 
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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. 

 

2.6.  Ремонт и реконструкция на административна сграда, находяща се на площад 

„Централен“ № 1. 

Очаквани резултати: подобряване облика на площад „Централен”. 

 

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:          Успешна реализация на проекти, финансирани по ОС 1 на ОПРР 2014-

2020 от Инвестиционната програма на Община Пловдив, планирани за реализация в 

периода  2016 – 2019 

 

3.1.  ОБЕКТИ ГРАДСКА СРЕДА 

 Благоустрояване, озеленяване, паркоустройство, изграждане на детски 

площадки по южния бряг на р. Марица в УПИ I, II, III, IV, V, VI, всички за озеленяване, 

кв. 417 по плана на Първа градска част – север, гр. Пловдив. Рехабилитация и 

реконструкция с въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на бул. „Марица –юг” 

в зоната от транспортен възел на бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, в 

Първа градска част - север, гр. Пловдив. 

 

 Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и 

въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в 

гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Стойчо Мушанов”, ул. „Макгахан” (в участъка 

от ул. „Митрополит Панарет” до ул. „Ген. Скобелев”), ул. „Ген. Скобелев”, ул. 

„Пулпудева”, ул. „Козлодуй”, ул. „Брестовица”, ул. „Цар Иван Страцимир”. 

 

 Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „Княгиня Мария Луиза” 

- от кръстовището на бул. „Княгиня Мария Луиза” и ул. „Петко Д. Петков” до бул. 

„Източен”, озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, озеленена площ 

за широко обществено ползване на пл. „Света Петка”- УПИ I - озеленяване, кв. 130 по 

плана на Първа градска част - юг, гр. Пловдив. Реконструкция и рехабилитация на пътната 

настилка, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици 
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находящи се в гр. Пловдив: ул. „Патриарх Евтимий”, ул. „Света гора”, ул. „Георги 

Раковски” и ул. „Съединена България”. 

 

 Рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. „6-ти септември” в 

участъка от бул. „Цар Борис III Обединител” до бул. „Източен”, въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление, озеленяване и благоустрояване на прилежащите му 

зелени площи. 

 

 Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане 

на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ III - 

комплексно жилищно застрояване (имоти с кадастрален №520.1368, №520.1344) в кв. 130; 

УПИ I - за комплексно жилищно застрояване, археологически разкопки (имот с 

кадастрален №520.1343) в кв. 495, и УПИ I - за комплексно жилищно застрояване (имот с 

кадастрален №520.1338) в кв. 459, всички по плана на Първа градска част - юг, 

гр.Пловдив. 

 

 Благоустрояване и озеленяване, рехабилитация и социализация, изграждане 

на детски площадки и на спортни площадки в междублокови пространства в УПИ I - 

комплексно жилищно строителство и УПИ III - комплексно жилищно строителство, 

търговия, услуги, клубове и зеленина (имот с кадастрален №520.1278) в кв. 443 по плана 

на Първа градска част - север, гр. Пловдив. 

 

 Реконструкция, рехабилитация, градско обзавеждане, благоустрояване и 

озеленяване на „Предгаров площад и бул. „Хр. Ботев”. 

 

 Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и 

въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в 

гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Марагидик”, ул. „Лъджене”, ул. „Георги 

Мамарчев”, ул. „Неофит Бозвели” (м/у ул. „Марагидик” и ул. „Стойчо Мушанов”), ул. „Д-

р Селимински”, ул. „Сава Филаретов”, ул. „Княз Черказки” (южно от ул. „Марагидик”), 

ул. „3ахарий Зограф”, ул. „Емил Зола”, ул. „Лясковец”, пл. „Александър Малинов”. 

 

 Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и 

въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в гр. 

Пловдив, Първа градска част - север: ул. „Асен Златаров”, ул. „Хеброс”, ул. „Панайот 

Пипков”, ул. „Калофер”, ул. „Хъшовска”, ул. „Артилерийска”, ул. „Никола Сапунов”, ул. 

„Весела”, ул. „Тополница”, ул. „Ламартин”, ул. „Лютиче”. 

 

 Реконструкция и рехабилитация на улици и прилежащите им тротоари и 

въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на следните улици находящи се в 

гр.Пловдив, Първа градска част - юг: ул. „Балкан” (кадастрален № 520.1403 и 520.1409), 

ул. „Мортагон”, ул. „Княз Черказки” (северно от ул. „Марагидик” до ул. „Балкан”). 

 

3.2.  ОБЕКТИ ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА: 

 Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на СОУ 

Любен Каравелов – сграда 1, ул. Лютиче № 2, УПИ I - училище, кв. 445 по плана на Първа 

градска част - север, гр. Пловдив. 
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 Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на  

ЦДГ СНЕЖАНКА, ул. Тополница № 3, УПИ IX - детска градина, кв. 429 по плана на 

Първа градска част - север, гр.Пловдив. 

 

 Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

ДЯ ДЕТСКИ СМЯХ, ул. Весела №30, УПИ I - детска ясла, кв.441 по плана на Първа 

градска част - север, гр.Пловдив. 

 

 Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

СОУ Любен Каравелов – сграда 2, ул. Мара Гидик №37, УПИ I – 520.383, Училище, кв.501 

по плана на Първа градска част - юг, гр.Пловдив. 

 

 Основен ремонт и реконструкция, внедряване на мерки за енергийна 

ефективност, както и реконструкция и благоустрояване на прилежащото дворно място на 

ЦДГ ПЕРУНИКА, ул. Мара Гидик №37 А, УПИ II – 520.384, детска градина, кв.501 по 

плана на Първа градска част  - юг, гр.Пловдив. 

 

 Изграждане на НОВА ДЕТСКА ГРАДИНА на ул. Богомил, УПИ ІV - 9 за 

обществено обслужващи дейности (кадастрален № 56784.529.136), кв.10 по плана на кв. 

Гладно поле, гр.Пловдив. 

 

3.3.  ОБЕКТИ СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА 

 

 Изграждане на социални жилища между бул. "Васил Левски" и бул. 

"Брезовско шосе" (по бъдещо трасе на бул. "Северен"). 

 

 Нова сграда – център за лица с психически разстройства и център за 

възрастни с деменция в новообразуван УПИ на ул. „Академик Петър Динеков”. 

гр.Пловдив. 

 

 Основен ремонт, саниране и благоустрояване на дворно място в Комплекс за 

социални услуги „Олга Скобелева”. 

 

 Внедряване на мерки за енергийна ефективност и благоустрояване и 

обзавеждане на прилежащото дворно място на Кризисен център за жени, жертви на 

домашно насилие - гр. Пловдив. 

 

 Изграждане на Център за временно настаняване на лица и семейства в УПИ 

V-общ., кв. 502 по плана на Първа градска част – юг, гр. Пловдив. 

 
 

ІІІ.  ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ 
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Управлението и разпореждането с общинската собственост в Община Пловдив е 

организирана и динамично функционираща система. Приоритетите са насочени към 

оптимизиране на дейностите по събиране на необходимата информация и нейния анализ,  

и едновременно с това към планирането и предоставянето на публични /административни/ 

услуги, управлението на капиталовите разходи и формирането на общинския бюджет. 

 
 

Приоритет 1: Ефективно управление на общинската собственост 

 

 
 

1.1. Изготвяне на Стратегия за управление на общинската собственост, която да анализира 

недвижимата общинска собственост, като се акцентира върху вида на управлението, 

съобразен с конкретното предназначение на имотите – общинска собственост. 

Очаквани резултати:.Осигуряване на ефективно управление на общинската собственост 

и повишаване приходите от ползването й. 

 

1.2. Придобиване на собственост от държавата и частни лица. 

Очаквани резултати: Увеличаване на общинската собственост, възможност за развитие 

на общински инициативи. 

 

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, плащания за консумативи, свободни жилища. 

Очаквани резултати: Повишаване на приходосъбирането и контрола. Систематизиране 

на действията по осигуряване на общински жилища. Прекратяване на договори за наем с 

лица, които не спазват договорните си задължения. 

 
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:.Увеличаване приходите на община Пловдив от наеми и от 

продажба на имоти, частна общинска собственост. По-голяма публичност при вземане на 

решение за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. 

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 информационни системи, осигуряване на 

електронна връзка с АГКК и Агенция по вписванията, 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. 
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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. 

 

 

 

IV. ТРАНСПОРТ 
 

 

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.  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. 
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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. Синхронизация и подобряване на организацията на движението в 

Пловдив. 

  

1.2. 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.  

 

1.3. Внедряване на нов софтуерен продукт за отчитане на съответните параметри от GPS-

центъра 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. 

 

1.4. Актуализиране на общинската транспортна схема, насочена към ефективно 

обслужване на пътниците и съответстваща на реалния пътникопоток. 

Очаквани резултати: Подобряване на транспортното обслужване на населението.  

 

1.5. 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, оптимизиране на регламентираната 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. 
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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.  

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. 

 

 

V.  ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

 

Осигуряването на условия за спокойствие, труд и отдих на населението е приоритет 

в управлението на общината, като основните цели са насочени към организация и 

синхронизация на компетентните институции, пряко подпомагани от местната общност. 

 

 

Приоритет 1: Подобряване на обществения ред и сигурност 

 

 

1.1. Издигане на по-високо ниво взаимодействието и организация на работа на органите 

и службите, имащи отношение към осигуряване на спокойствие на труд и отдих на 

гражданите и гостите на гр. Пловдив. 

Очаквани резултати: Синхронизация и подобряване на работата по превенция на 

престъпността от всички институции, с цел постигане на конкретни и измерими резултати. 

 

1.2. Подобряване планирането, превантивната дейност, наблюдението нивото на 

р.Марица, ранното предупреждение и оповестяване на населението за начините на 

поведение и действия при кризи и бедствия, както и координация при провеждане на 

спасителни операции от екипите на Единната спасителна система. 

Очаквани резултати: По-добра организация и взаимодействие между различните 

институции и действия на населението на Община Пловдив при възникване и 

преодоляване на кризисни ситуации. 

 

1.3. Поетапно разширяване на видеонаблюдението за охрана на общинските имоти и 

възлови места от градската среда. 

Очаквани резултати: Повишаване спокойствието  и сигурността на гражданите  
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1.4. Разширяване и модернизиране на центъра за видеонаблюдение. 

Очаквани резултати: Повишаване на сигурността и опазване на общинското имущество. 

 

1.5.  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 

 

1.6. Разработване на програми за противодействие на трафика на хора, съобразени с 

конкретната геополитическа обстановка и специфики на Община Пловдив 

Очаквани резултати: Намаляване броя регистрирани случаи на трафик на хора. 

Повишаване осведомеността и чувствителността на обществото по проблема „Трафик на 

хора“. 

 

1.7. Повишаване числеността, подобряване на оборудването, квалификацията и 

готовността на доброволно формирование „Пловдив 112” за включване в бедствия и 

аварии и ликвидиране на последствията от тях. 

Очаквани резултати: Навременна и компетентна реакция на доброволците от 

доброволно формирование „Пловдив 112” за ликвидиране на последствията от бедствия и 

аварии. 

 
 

VI. 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 адекватно административно 

обслужване, което да удовлетвори потребителите на услуги. 

 

 

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.  

 

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. 
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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  на предлаганите услуги в сферата на  социално 

значимите дейности  

 

 

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 на гражданите и насърчаването им  

към съдействие по различни направления.  

 
2.5. Създаване на система от електронни публични регистри. 

Очаквани резултати: Засилване прозрачността на работа на общинската администрация. 

 

2.6. Актуализиране и оптимизиране на създадените Web базирани приложения за проверка 

на задължения , глоби, санкции, задължения по договори за стопанска дейност и др. 

Очаквани резултати: Засилване  прозрачността на работа на общинската администрация, 

както и спестяване време и разходи за потребителите на услуги, предоставяни от 

администрацията. 

 

Приоритет 3.  Подпомагане на развитието на икономическата активност  

и дейността на местния бизнес 

 

3.1. Съкращаване на административните процедури към администрацията. 

3.2. Развиване на платформата за електронна община и спестяване на време на бизнеса, 

гражданите и туристите на града.  

3.3. Развиване на звено за Бизнес развитие. Ежегоден анализ на потенциалните сектори 

за региона и подпомагане на развитието им.  
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3.4. Развитие на производството, ИТ и изнасянето на бизнес процеси като високо 

потенциални сектори за растежа на местната икономика.  

3.5. Целенасочена работа по привличането на чужди инвестиции в региона.  

 

Очаквани резултати: Подобряване на бизнес климата във всички сфери на обществения 

живот, увеличаване броя на работните места, намаляване нивото на безработица, 

привличане на интелектуален потенциал, задържане на дипломирани кадри от 

пловдивските висши училища на територията на Община Пловдив. 

 

 

 

VII. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
 

 

Основните приоритети  ще се изпълняват в условията на нов етап на реформата на 

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. Продължаване реализацията 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 кръвно-

преносими 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. 
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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. 

 

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. 
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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/. 

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.  

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.  

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. 
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Очаквани резултати: Подобряване на условията в детските ясли и кухни. Минимизиране 

на разходите по издръжка. 

 

 

 

VIII. 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 е формиране на диалогична среда за активно участие на децата, 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. Оптимизиране  на единната 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. 
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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. 

 
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 спортната 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 по-добро 

стопанисване на сградите. 

 
 

Приоритет 4: Подобряване качеството 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.  

 

4.3. Развиване на нови учебни методи и практики в детските градини и училищата, с цел 

подобряване на образованието в Пловдив и региона. 

Очаквани резултати: Подобряване качеството на образованието в общината. 
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 4.4. Привличане в региона на международни учебни модели с цел повишаване на 

конкуренцията и по-добро образование. 

Очаквани резултати: Подобряване качеството на образованието в училищата и детските 

градини. 

 
 

IX. КУЛТУРА 
 

 

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 

организиране дейностите 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. 

 

 

Приоритет 1: Пловдив – Европейска столица на културата през 2019 г. 

 

 

1.1. Реализация на проекта Европейска столица на културата 2019. 

 

 Развитие на капацитета за реализация на проекта Европейска столица на 

културата 2019., вкл. чрез привличане на нови партньори и развитие на 

доброволчеството. 

 Провеждане на отворени покани насочени към културни оператори в Пловдив, 

страната и чужбина за обогатяване и развитие на програмата на ЕСК до и през 

2019 в изпълнение на основните направления „Град и граждани“ и 

„Европейско измерение”.  

 Представяне артистичната програма и напредъка по организацията й на два 

официални мониторинга пред журито на Европейската комисия през 2016 и 

2017 г. 

 Популяризиране на Пловдив като културна и туристическа дестинация в 

контекста на мрежата на ЕСК и в международен план. Обмен на културно 

съдържание във връзка с реализацията на проекта ЕСК. 

 Организация за ключовите събития от програмата на ЕСК 2019 – откриване, 

закриване и пилотни проекти. 

 

Очаквани резултати:. Обновяване и изграждане на необходимата културна 

инфраструктура за успешната реализация на ЕСК през 2019 г., както и успешната 

реализация на проекта Европейска столица на културата 2019 г.  

 

1.2. Целенасочена съвместна работа с медиите, включително на национално ниво за 

популяризиране на дейностите в сферата на културата . 

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.   
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Приоритет 2: Опазване и социализация на културното наследство на гр. Пловдив. 

 

 

2.1.  Устойчиво развитие на политиката по опазването и социализация на културното 

наследство. Активно взаимодействие между държавата, местната власт и 

собствениците или ползвателите на обекти със статут на културни ценности, 

образователни и неправителствени организации  

 Предоставяне на обекти, държавна собственост в собственост или управление на 

община Пловдив: 

 Източна порта, къща Ламартин и др. 

 Дейности по издирване, изучаване, опазване и на културните ценности: 

 Дигитализация на движимото и недвижимо културно наследство на Пловдив 

 Подкрепа на регионалните и общински културни институти в дейности по 

проучване и експониране на културното наследство, вкл. чрез прилагане на 

интерактивни методи и технологии. 

 Археологически проучвания  - планови и аварийни 

 Модернизиране на материалната базата за реставрация и консервация на 

движими културни ценности 

 Изготвяне на проекти за консервация и реставрация на обекти, недвижими 

културни ценности: ЕПИСКОПСКА БАЗИЛИКА,НЕБЕТ ТЕПЕ, ИЗТОЧНА 

ПОРТА,ФОРУМ ЗАПАД, Одеон, Къща „Недкович” 

 КРР и СМР на сградния фонд от общинските и регионални културни 

институти,  използван за опазване и за представяне на културното 

наследство – Природонаучен музей, РЕМ, РИМ, Градска художествена 

галерия,  ОИ”Старинен Пловдив”,   

 КРР и СМР, социализация на недвижими културни ценности: Епископска 

базилика, Античен театър, Небет тепе, Източна порта, Форум запад, Одеон, 

Стар град. 

 Иницииране и подкрепа изготвянето на планове за опазване и управление на  

археологически резерват „Античния Филиполол и Старинен Пловдив”., национални 

обекти 

 Методическа помощ и подкрепа на собствениците на недвижими културни 

ценности, свързана с опазването им.  

 Опазване и популяризиране на нематериалното културно наследство. 

 Създаване на консултативни съвети, подкрепящи провеждането на политиката за 

закрила и развитие на културата и опазване  на културното наследство. 

 Реализиране на партньорски проекти и инициативи, свързани с представяне и 

поляризиране на културното наследство на Пловдив.  

Очаквани резултати: Съхранено и социализирано културно наследство - фактор за 

устойчиво градско и регионално развитие.  
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Приоритет 3: Закрила и развитие на културата 

 

 

 

3.1. Изпълнение на Стратегията за дългосрочното развитие на културата 2014- 2024.  

 

3.2. Усъвършенстване на нормативната уредба и информационното осигуряване на 

общинската политика за култура. Създаване на фонд „Култура”, утвърждаване на формата 

на модерен културен календар с цел достъпност, запазване на традиционните и развитие 

на иновативни събития и фестивали.   

 

3.3. Подкрепа на образованието и развитието на капацитети в областта на изкуствата и 

културата, вкл. и на даровити деца и млади хора. Насърчаване на сътрудничеството между 

училищата и университетите в областта на изкуствата и културните институти оператори и 

бизнеса. 

 

3.4. Подкрепа за институционално и устойчиво развитие на общинските, регионални и 

държавни културни институти на територията на община Пловдив. 

 

3.5. Активно взаимодействие между местната  власт, неправителствения сектор, 

браншовите организации и бизнеса за реализацията на събития и проекти, свързани с 

представяне на творческия потенциал на Пловдив, вкл. на международна сцена. 

3.6. Стимулиране на активен междукултурен диалог и сътрудничество, вкл. и чрез 

създаване на общинска програма  „Мобилност“. 

 

3.7. Подкрепа за устойчиво развитие на читалищата и творческите формации в Пловдив. 

 

3.8. Модернизацията на културната инфраструктура.Създаване на нови културни 

пространства, реиновация на традиционни места за култура, вкл. и в районите на града. 

 

3.9. Подкрепа развитието на творческите и културни индустрии в града, вкл. чрез 

използване на иновации и създаване на „градски лаборатории“, клъстери с творчески 

характер“,  и др. 

  

Очаквани резултати: Въвеждане на нови форми на изява, обогатяващи културния живот 

на Пловдив и възможности за привличане на партньори и външни донори. Устойчиво 

развитие на културните институции. 

 

  

 

X. ТУРИЗЪМ 
 

 



 24 

С развитието на дейностите в сферата на туризма се цели повишаване на 

привлекателността и утвърждаването на града ни като туристическа дестинация не само в 

България.  

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 броя 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 по-

доброто предлагане на туристическия продукт 

 

2.1. Промяна и актуализация на Електронния туристически регистър, въвеждане на web-

базирана 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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XI. 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 по-

качествени 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. Почистване на 

уличната мрежа (метене и миене) с машини, гарантиращи високоефективно отнемане на 

праха. 

Очаквани резултати: Създаване на здравословна градска среда. Отнемане на отложения 

прах по уличната мрежа, потенциален източник на вредни за здравето вещества. 

 

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 площни и други източници. 

1.6.Поддържане в добро състояние на зелените площи и поетапно създаване на нови 

такива.Затревяване на обществени открити площи, отредени за озеленяване и осигуряване 

на поддръжката им.  

Очаквани резултати: Опазване и възстановяване на зелената система, водещо до 

повишаване качеството на атмосферния въздух. Намаляване на откритите площи, 

потенциален източник на вредни вещества. 

 

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. 
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1.8. Осигуряване на непрекъсната информация за обществеността чрез интернет портал 

"Мониторинг на околната среда" и изградената междуведомствена "Система за качество 

на атмосферния въздух" на територията на Община Пловдив. 

Очаквани резултати: Повишаване на обществената информираност и ангажираност 

свързана с поддържане и подобряване на КАВ. 

 

 

 

Приоритет 2: Постигане на добро химично, екологично и количествено състояние на 

повърхностните  и подземни води в границите на урбанизираната територия на Пловдив 

 

 

2.1. Поетапна реконструкция и модернизация на Градската пречиствателна станция за 

отпадъчни 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. 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. 

 

2.5. 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. Изпълнение на дейностите заложени в Плановете за управление на защитените 

територии - „Хълм на Освободителите”, „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. 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. 

 

3.3. Увеличаване дела на зелените площи чрез отчуждаване на реституирани частни имоти 

в парковите територии и тяхната поддръжка.  

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. 

 

3.4. Възстановяване на елементите на парковата инфраструктура, междублоковите 

пространства и детските площадки  – алеи, пътеки, площадки, пейки, осветление и др.   

Благоустрояване и озеленяване на междублоковите пространства. 

Очаквани резултати: Подобряване състоянието на публичните пространства. 

 

3.5.Автоматизация на поливните системи и изграждане на нови тръбни кладенци за 

напояване. 

Очаквани резултати: Подобряване състоянието на зелените площи.  

 

3.6. Изграждане на защитни зелени пояси в различни точки на града. 

Очаквани резултати: Подобряване на екологичната обстановка и състоянието на 

публичните пространства. 

 

 

 

Приоритет 4: Създаване на здравословни условия на живот на населението и опазване на 

околната среда от шум. 

 

4.1. 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. 

 

4.2.Интегриране на мерките за предотвратяване и ограничаване на шума в други области 

на общинската политика, като инфраструктурното планиране/проектиране и транспорта.  

Очаквани резултати: Подобряване условията на живот и намаляване на шумовото 

натоварване. 

 

4.3. Осигуряване на достъпна информация за общественото разбиране на проблема с 

шумовото натоварване на околната среда и подпомагане на хората да осигурят подобрения 

на собствената си среда. 

Очаквани резултати: Повишена отговорност към проблема. 

 

 

Приоритет 5: Активна политика по овладяване популацията на бездомните животни 
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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. Поддържане 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. 

Очаквани резултати: Коректно и бързо документиране 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. 

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. Реализиране на проекти за подобряване на условията на обитание за видовото 

разнообразие в градска среда.  

Очаквани резултати: Подобрена среда за биологичното разнообразие. 

 

6.3. Информиране на обществото за значението на биологичното разнообразие и 

екосистемните ползи.  

Очаквани резултати: Повишаване на знанията по темата за постигане на отговорно 

отношение. 

 

 

XII. УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ 
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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 иНационалния план за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г. С 

изпълнение на заложените мерки се цели да се намали вредното въздействие на 

отпадъците върху околната среда и човешкото здраве.  

 

 

  

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 по-висока 

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. Компостиране на биоразградими отпадъци от парковете и градините. Реализиране на 

програма за домашно компостиране.  

Очаквани резултати: Получаване на компост за собствена употреба. 

 

 

Приоритет 2: Рециклиране и оползотворяване на отпадъците  

  

 

2.1.Изграждане на система за разделно събиране на биоотпадъци. Доизграждане и 

повишаване ефективността на изградените системи за разделно събиране на 

масоворазпространени отпадъци, едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и смесени 

битови отпадъци. 

 

Очаквани резултати: Постепенно редуциране обема на депонираните битови отпадъци за 

сметка прилагане на рециклиране и оползотворяване. Увеличаване на количеството 

разделно събрани отпадъци за рециклиране.  

 

2.2. Използване на 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. Доизграждане на инфраструктурата за третиране на битовите отпадъци. 
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Очаквани резултати: Увеличаване на количеството на рециклираните и оползотворени 

отпадъци. Постигане на заложените в националното законодателство цели за рециклиране 

на битови отпадъци и отклоняване на биоразградимите отпадъци от депата.  

 

 

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. 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. 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. 

 

 
 

XIІI. СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ 
 

 
Приоритет в политиката на Община Пловдив е да насърчава активния и 

здравословен начин на живот на населението на общината. Съвременната система за 

физическото възпитание и спорт е неразделна част от социалната политика на държавата, 

общините и обществото.  

           Спортът и като цяло физическата култура в съвременния свят е една от основните 

дейности с огромно влияние за подобряване на здравния статус и развитието на човешкото 

общество.  

Различните направления, които отразяват дейността по развитието на масовия 

спорт, спорта за високо спортно майсторство, спорта в училищата и състоянието на 

спортно-материалната база са необходими и задължителни компоненти на икономическите 

и социални промени в съвременното общество. 

 

 

 

Приоритет 1: Обновяване на спортната инфраструктура 
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1.1. Изграждане, реконструкция и модернизация на спортно-материалната база в Община 

Пловдив 

Очаквани резултати:  

- Изграждане на Еко парк „Марица“ с дублиращ Гребен канал с атракциони за 

граждани и гости на града – предпоставка за домакинства на състезания по 

гребни спортове от най-висок международен ранг. 

- Изграждане на олимпийски закрит плувен басейн. 

- Изграждане на тренировъчна зала свързана с топла връзка към 

Многофункционална спортна зала „Колодрума“. 

- Изграждане на открити игрища по плажен волейбол, фитнес, мини-футбол, 

хандбал, баскетбол и др. 

- Поддръжка на Вело алеи, изграждане на Вело паркинги и система за споделено 

/обществено/ ползване на велосипеди. 

- Изграждане на подстъпи към спортните обекти за хора с увреждания, с цел 

осигуряване на достъпна среда с възможност за практикуване на спорт. 

 

 

1.2. Подпомагане подобряването на условията и материално-техническото обновяване на 

спортните обекти, включително и на тези за свободното време на територията на община 

Пловдив. 

Очаквани резултати: Повишаване на броя сключени договори със спортни организации 

за управление и стопанисване на спортни обекти – общинска собственост. Повишаване на 

броя на обновените и модернизирани спортни обекти, предоставящи оптимални условия за 

спорт в Община Пловдив.  

 

1.3. 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. 

 

1.4. 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 

 

1.5. Модернизиране на спортните площадки в училищните дворове. 

Очаквани резултати: Превръщането на училищните дворове в притегателно място за 

спортни занимания. 

 

 

 

Приоритет 2: Оптимизиране на  спортния календар 

 

2.1. Организиране и провеждане на спортни мероприятия на местно, регионално и 

национално ниво с участници от всички възрастови групи.  

Очаквани резултати: Увеличаване броя на спортните мероприятия, включително и на 

тези в училищата по различни видове спорт на територията на Община Пловдив и 

повишаване  броя на включените в тях участници от всички възрастови групи.  
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2.2. Създаване на условия в Община Пловдив за предпочитана дестинация при 

организиране и провеждане на първенства и турнири, включени в държавния календар на 

спортните федерации. 

Очаквани резултати: Повишаване  броя домакинства на Община Пловдив за провеждане 

на Държавни първенства по различни видове спорт. 

 

2.3. Превръщане на град Пловдив в притегателен международен спортен център. 

Формиране  на предпоставки за висок ръст на спортен туризъм в града. 

Очаквани резултати: Община Пловдив домакин все по-голям брой европейски, световни 

първенства и турнири от международен ранг.. 

 

2.4. Популяризиране на спортните събития и постиженията на пловдивският спорт в 

национален и международен мащаб, чрез рационално използване на съвременните 

възможности на средствата за масова информация – печатни издания, радио, телевизия, 

интернет. 

Очаквани резултати: Реализирането на информационната политика в областта на 

физическото възпитание и спорта в Община Пловдив, ще увлече обществеността в 

активни занимания и масов спорт и ще повиши зрителския интерес към провежданите в 

града спортни събития. 

 

 

 

Приоритет 3: Стимулиране на младите хора към инициатива, творчество и 

предприемачество 

 

3.1. Подпомагане на спортните клубове, развиващи дейността си и спортната подготовка 

на пловдивски спортисти на територията на Община Пловдив. 

Очаквани резултати: Повишаване на броя пловдивски спортисти по различните видове 

спорт с призови класирания от държавни, европейски, световни първенства и олимпийски 

игри, издигащи спортния имидж на град Пловдив 

 

3.2. 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. 

 

3.3. 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.  

 

 

XIV. ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ И МЕЖДУНАРОДНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 
 

 

Към настоящия момент политиката на община Пловдив по отношение развитието 

на европейската интеграция и международното сътрудничество е свързана с оптимизиране 
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на дейностите по 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. 

  

 

 

1.2. Координация в работата на всички 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. 

 

  

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 по 

проекти и програми.  

 

 
 

 

XV. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 

 

 

 Ролята на община Пловдив в областта на социалната политика е свързана с 

планиране и развитие на социални услуги за населението, правилното им управление в 

съответствие с държавните стандарти и повишаване на качеството на предлаганите от 

общината социални услуги - делегирани от държавата дейности и услугите, финансирани 

от местния бюджет. 

Община Пловдив е доставчик на 46 услуги – делегирани от държавата дейности и 

11 услуги, които се финансират от местния /общинския/ бюджет. В областта на социалната 

политика Община Пловдив ще продължи да развива благоприятна социална 

инфраструктура, чрез развитие на широк спектър от социални услуги за различните 

рискови групи и изграждане на архитектурен достъп до тях 
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Община Пловдив работи за разширяване, както на видовете социални услуги за 

различните рискови групи, така и за разширяване на мрежата от доставчици, на които 

възлага управлението на част от услугите.  

 
 

  

Приоритет 1: Повишаване качеството на живот на лицата  в неравностойно положение 

  

 

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. Осигуряване на алтернативни форми на заетост и на подходящи форми на социално 

предприемачество.  

Очаквани резултати Подобряване продуктивността на хората с увреждания, чрез 

професионална рехабилитация и квалификация. Да се стимулира социалното включване 

на хората с увреждания на пазара на труда, чрез социални услуги за подкрепена заетост и 

специализирано посредничество и създаване на социално предприятие, което да 

предоставя възможности за защитена заетост на лица, напускащи специализирани 

институции, както и трудова реализация на хора с трайни увреждания на територията на 

общината, като иновативна форма на социална услуга за изграждане на подкрепяща среда 

за активно социално включване 

 

1.3. Развитие на човешките ресурси осигурявайки условия за повишаване на 

квалификацията и супервизия. 

Очаквани резултати: Подобряване качеството на услугите. 

 

1.4. 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. 

 

1.5. Прилагане на политики за развитие на най-маргинализираните общности. 

Разработване и подкрепа на образователни проекти, насочени към деца от етническите 

малцинства  

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. 

 

1.6. 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. 
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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. 

 

 

XVI. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

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. 
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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 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. 
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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 при 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 

 

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. 

 

 

 

 

 

Съгласувал: 

 

Ангелина Топчиева 

Секретар на Община Пловдив 

 

05.02.2016 г. 

 


