ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ МАНДАТ 2015-2019 г.
Уважаеми съграждани,
Четиригодишната програма за управление за периода 2015-2019 г. се базира на Общинския
план за развитие на община Правец 2014-2020 г., като набелязва основните и най- важни приоритети
и цели в работата на ръководения от мен екип на Общинска администрация Правец.
За четирите години /2011-2015 г./ с труд и постоянство, с обществен диалог и мисъл за
надграждане, доказахме, че имаме огромен потенциал да бъдем модерна европейска община.
През изминалите четири години подготвихме най-важните стратегически документи за
бъдещото развитие на общината и реализирахме множество проекти с обществено значение.
Благодарение на целенасочената ни работа, Община Правец разполага с нов набор от разработени
проекти и подготвен екип за кандидатстване по оперативните програми.
Постигнатото заслужено поставя община Правец в добра позиция за предстоящия програмен
период 2014-2020 г.
За мандат 2015-2019 г. сме си поставили конкретни цели, чието реализиране да допринесе в
дългосрочен аспект за повишаване стандарта на живот за гражданите, създаване на подходяща за
инвестиции и бизнес среда, модерна инфраструктура и комфортна градска среда.
Създадохме всички условия за това да живеем в община, която се отличава с
подреденост, благоустройство и чистота, община с реална перспектива и потенциал за
развитие. Вярвам в добрите възможности за напредък и трайно прогресивно надграждане на
постигнатото !
РУМЕН ГУНИНСКИ
Кмет на Община Правец
Мандат 2015-2019 г.
ПРИОРИТЕТИ
 Снижаване на безработицата;
 Привличане на инвеститори;
 Ефективно използване на ресурсите на европейските и национални фондове за
подобряване на общинската инфраструктура;
 Създаване на условия за качествено образование;
 Балансирана социална политика;
 Развитие на туризма
 Богат културен и спортен календар на общината;
 Обществен ред, законност и сигурност;
ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
 Открито управление и широк обществен диалог;
 Отговорно отношение към проблемите на града и селата от Общината;
 Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания на гражданите;
 Гарантиран обществен интерес при разходването на публични средства;
ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Цел 1. Активно усвояване на средства от Еврофондове и национални програми
Цел 2. Подобряване на инфраструктурата и благоустройство в община Правец
Цел 3. Подобряване на образователната материална база, възможностите за спорт и
работата с младежите
Цел 4. Предоставяне на качествени медицински грижи и социални услуги в община
Правец
Цел 5. Финансова стабилност и дисциплина
Цел 6. Създаване на условия за привличане на инвеститори и развитие на местния
бизнес
Цел 7. Създаване на съвременен и интегриран туристически продукт, оползотворявайки
съществуващите ресурси на общината
Цел 8. Подобряване на административното обслужване и комуникацията с гражданите
Цел 9. Обществения ред и сигурност
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Цел 1. АКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ЕВРОФОНДОВЕТЕ
 Благодарение на създадения експертен капацитет, както и на натрупания опит в управлението
на европейски проекти през изминалите 4 години, ще продължим да привличаме средства от
еврофондовете.
 Вече разполагаме с готови разработени проекти в сферата на образователната и спортна
инфраструктура, в сферата на благоустройството, туризма и ВиК сектора, с реализацията на
които през следващия мандат ще продължим подобряването на начина живот в общината.
Цел 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА И БЛАГОУСТРОЙСТВО В ОБЩИНА
ПРАВЕЦ
Ще продължим да работим за утвърждаването на европейския облик на Правец. Наш
приоритет ще бъде надграждането на постигнатот по райони и квартали.
 ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
Разработен е проект за цялото площадно пространство, като подход за изпълнението е - дейностите
да са разделени на етапи. Запазва се и съществуващия автентичен облик на централната градска част.
В проекта са заложени нови продукти и материали, ще се обновяват и реконструрат зелени площи,
фонтан и съоръжения към него, ще се оформят тематични зони за културни дейности и отдих.
 ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В Ж.К. „ СЕВЕР“
-

-

-

Предстои подмяна на водопроводна мрежа в жилищния квартал. Средствата в размер на 798
230,14лв. и вече са подсигурени чрез Министерство на околната среда и водите. Ще бъдат
подменени 3400 линейни метра водопровод в жилищния квартал, което е последния етап от
цялостната подмяна на ВиК мрежата на квартала.
Предстои рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и алеи, изграждане на още
отводнителни съоръжения на проблемни места и нови паркоместа.
Планира се създаване на нова и възстановяване на съществуваща хоризонтална пътна
маркировка и вертикална сигнализация, предприемане на ергоефективни решения за улично и
парково осветление;
Планират се градоустройствени решения за хора с увреждания и майки с колички, допълване с
места за отдих, беседки, пейки и маси, перголи, детски
и спортни съоръжения,
облагородяване и оформление на зелената система ( храсти, дървета, тревни площи).
 САНИРАНЕ НА ЖИЛИЩНИ БЛОКОВЕ В Ж.К „ СЕВЕР“ ПО
НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА
МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ.

-

-

-

-

Ще продължим активното си участие в Националната програма за енергийна ефективност на
жилищните сгради. По този начин ще подобрим условията на живот за много домакинства,
като същевременно ще понижим техните разходи за енергия и ще удължим живота на
обитаваните от тях сгради.
-През 2015 година по Национална програма за енергийна ефективност бяха допустими за
кандидатстване всички многофамилни жилищни сгради, строени по индустриален способ, с
минимум 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение. През 2015 година на
територията на община Правец са регистрирани 11 сдружения на собствениците, от които 7
имат подписани договори за целево финансиране и са на различни етапи на обследване и
СМР.
От 2016 г. са допустими многофамилни жилищни сгради строени по индустриален способ и с
под 36 самостоятелни обекта с жилищно предназначение, като се дава предимство на найстарите сгради, сградите с доказани конструктивни проблеми, застрашаващи живота на
живущите в тях.
Благодарение на създадения експертен капацитет, имаме готовност да продължим
ефективната си работа с сдруженията на собствениците, да подготвяме и провеждаме
процедурите по обследване и избор на изпълнител за строително-монтажните работи.
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 РЕМОНТ И ПРЕАСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ В ГРАДА И СЕЛАТА
-

Ще продължим ремонтните дейности на улиците, прилежащите тротоари, поетапно в града и
селата в общината, като се степенува неотложността и пътникопотока.
Ще продължим с изграждането на повдигнати пешеходни пътеки с цел подобряване
безопасността на движението, както и подобряване състоянието на пътната маркировка.
 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ

-

-

Продължаваме тенденцията за обновявяне и модернизиране на системата за улично
осветление в града, като се монтират нови осветителни тела с висока енергийна ефективност,
както и периодично се оптимизира режима на осветление.
Същите мерки се планират и в парковите пространства, детските площадки и централна
градска част.
 ЕКОЛОГИЯ

-

-

-

-

През следващите 4 години поддържането на чистотата и поддържането на зелените площи ще
бъдат наш приоритет.
Оптимизиране графика и районите на сметосъбирането във всички населени места.
Намиране на средства за рехабилитация на Пречиствателна станция за битови отпадни води в
гр. Правец,
Привличане на средства за инвестиции в инфраструктура за управление на отпадъците от
други международни финансови институции или ПУДООС;
Подобряване на контрола нa предотвратяване нерегламентираното изхвърляне на отпадъци на
неразрешени за това места, изгаряне или друга форма на неконтролирано обезвреждане на
отпадъците.
Участие във вземането на решения на регионалните сдружения за управление на отпадъците
Извършване на морфологичен анализ на състава и количеството на битовите отпадъци,
образувани на територията на общината, съгласно методика, утвърдена със заповед на
министъра на околната среда и водите
Ликвидиране на стари замърсявания и нерегламентирани сметища.
Провеждане на кампании за събиране и извозване на ИУЕЕО, НУБА от домовете или
предаването им на определени от общината места.
Ще продължат усилията ни за трайно решаване на проблема с овладяване популацията на
бездомните кучета в града.
Организиране и провеждане на информационни кампании и мероприятия за повишаване на
общественото съзнание по проблемите с отпадъците.
Община Правец ще търси сътрудничество с общините, участващи в регионалното депо за
неопасни отпадъци за изграждане на инсталация за компостиране на биоразградими битови
отпадъци и съоръжения за рециклиране на строителни отпадъци.
Разработване и прилагане на екологично ориентирани проекти, самостоятелно или в
партнъорство със съседни общини.
 ГРОБИЩЕН ПАРК ПРАВЕЦ- СПЕЦИАЛЕН ФОКУС ЗА МАНДАТА

-

Изготвя се проект за ремонт на обредния дом, обновяване на осветление, благоустрояване на
алейната мрежа и строителство на стена за урни.
 НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА В ОБЩИНА ПРАВЕЦ

Подобряването на условията на живот в малките населени места на територията на Община Правец
ще продължи да бъде наш приоритет!
- Ще стимулираме инициативността и предприемчивостта на кметовете и кметските
наместници и ще ги подкрепяме при реализирането на проекти, които са в интерес на
местните общности
- Ще продължим да рехабилитираме общинската пътна инфраструктура. Ще асфалтираме
уличната мрежа. Ще поставяме пътни табели, ще рехабилитираме мостове и зелени площи.
- Продължаваме търсенето на европейско финансиране за проектиране и изграждане на
водопроводни системи в по- големите села в общината. Такива проекти са подготвени за
селата Джурово и Осиковица.
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-

-

-

Ще реновираме и поддържаме общинските сгради в селата- кметства, детски градини,
училища и читалища, с цел превръщането им в удобни и благоустроени за социални и
културно-образователни дейности.
Активно съдействие от Община Правец за подготовката на проекти и кандидатстване по
европейски програми на читалища, църкви и манастири. Община Правец вече подпомогна
създаването на проекти за читалище Джурово и читалище Осиковица.
Още по-активно ще подкрепяме усилията на кметовете и кметските наместници за
облагородяването и поддържането на обществените места – здравни служби, спирки, храмове
и манастири, зелени площи, гробищни паркове.

ЦЕЛ 3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА МАТЕРИАЛНА БАЗА,
ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА СПОРТ И РАБОТАТА С МЛАДЕЖИТЕ
 ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНФРАСТРУКТУРА
Продължаваме политиката за подобряване на материалната база и обновяване на сградния фонд в
училищата и детските градини в общината.
Подготвени проекти за училищни сгради и прилежащи дворни пространства:
- Подготвен е проект за саниране на сградата на ГПЧЕ “ Ал. Константинов” и ОУ “Васил
Левски”.
- Подготвен проект за саниране на общежитието на ГПЧЕ “ Ал. Константинов”.
- Подготвен проект за реконструкция на спортните площадки в двора на училището, както и
зоната пред класните стаи на начален етап.
- Подготвен проект за рехабилитация на плувен басейн в ГПЧЕ “ Ал. Константинов”.
- Подпомагане на даровити деца от общината- на изявени спортисти, участници в общински
инициативи, самодейци, деца и младежи, представили общината на големи форуми и др.
- Насърчаване на диалога и връзката между местния бизнес и учебните заведения в общината за
създаване на нужните за региона кадри.
- Ще задълбочим разговорите с институциите относно идеята за създаване на филиал на Висше
учебно заведение или професионален колеж в Правец, оползотворявайки базата на бивия
филиал на Сиатълския университет.
- В дейностите си залагаме и разработването на проекти за образователна интеграция на деца и
ученици от етническите малцинства. Обновяване на материалната база в селата Осиковска
Лакавица и Осиковица, въвеждане на програми за интеграция на етноса, изграждане на
физкултурен салон и столова в с. Джурово.
- Ще съдействаме за сътрудничеството между училища, детски градини и неправителствени
организации в сферата на спорта, младежките дейности и културата.
- Продължаваме политиката по оптимизация на системата на детските заведения и обновяване
на материалната им база. Ще засилим контрола върху дейността и ще намалим разходите за
издръжка.
- Продължаваме политиката на пълно съдействие за засилване на масовия спорт в училище.
 МЛАДИТЕ ХОРА – НА СПЕЦИАЛЕН ФОКУС В ОБЩИНАТА
Подкрепата за младежите и младежките организации в общината, като начин за подпомагане
развитието им и задържането им в родното място.
- Ще продължим да поддържаме Младежките клубове в селата на общината, като и
разнообразни дейностите за насърчаване на младите хора от малките населени места да се
включват в различни младежки инициативи, в обществения и културен живот на населеното
място.
- Ще насърчаваме младежките обмени, доброволчество и други дейности в сферата на младежта
и обмяната на идеи и разширяване светогледа;
- Създаване на условия за спорт и младежка активност във всяко населено място на община
Правец;
- Подкрепа на младите хора, които искат да организират сами или да участват в различни
младежки
и
доброволчески
кампании
за
толерантност,
против
насилието,
антидискриминационна политика, борба със зависимостите и др.;
- Ще работим още по-усилено да увеличим възможностите за трудова заетост на младите хора и
задържането на техния потенциал в община Правец.
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 РАЗВИТИЕ НА СПОРТА - СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ТРЕНИРОВЪЧНА И
СЪСТЕЗАТЕЛНА ДЕЙНОСТ
Основен приоритен на Община Правец е да насърчаваме и развиваме масовия спорт и здравословния
начин на живот сред всички възрастови и социални общности.
- Продължаване на тенденцията за обновяване и модернизация на спортната материална база в
училищата и детските градини;
- Продължаване на тенденцията за изграждане на спортни площадки за различни видове спорт.
Община Правец е изготвила проект за многофункционално игрище и фитнес на открито,
който да бъде изграден в парка на Т. Живков, до спортния комплекс.
- Ще опитаме да привлечем инвеститор и ще търсим форми за партнъоство за изграждане на
многофункционална спортна зала в гр.Правец;
- Ще продължим тенденцията за подпомагане дейността на спортните клубове в общината .
- Ще съдействаме на спортните клубове за разработване и изпълнение на проекти за
обогатяване на дейността им и подпомагане на работата с деца.
ЦЕЛ 4. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ МЕДИЦИНСКИ ГРИЖИ И СОЦИАЛНИ
УСЛУГИ В ОБЩИНА ПРАВЕЦ
 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Продължаваме ангажиментите си за общинска Поликлиника Правец- поддържане на
материалната база, отопление, поддържане на персонал за почистване.
- Предприемане на мерки за енргийна ефективност на сградата на Поликлиника Правец;
- Основен ангажимент ще бъде да обновим и модернизираме здравните
кабинети в детските градини и училищата;
- Ще продължим провеждането на информационни кампании в подкрепа на здравословния
начин на живот сред групите в риск
- Ще осигурим възможност за реализиране на по 2 прегледа годишно от педиатър и стоматолог
на децата от рискови ромски семейства
 СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ И ГРИЖАТА ЗА ХОРАТА В НЕРАВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИЕ
Ще поддържаме добре развитите си социални услуги, като ще търсим външно финансиране и
партнъори за предоставяне на нови такива.
- Ще се фокусираме и върху изпълнението на дейностите за подкрепа на деца и лица с
увреждания в Дневен център за възрастни и хора с увреждания Правец, Център за Социална
рехабилитация и интеграция, Център за настаняване от семеен тип, Защитено жилище с.
Видраре,. Защитено жилище гр. Правец.
- Ще подобряваме средата и начина на живот в ДДЛРГ “ Иван Рилски” с. Разлив, като
разработим проект за рехабилитация на сградния фонд.
- Ще работим усилено за кандидатстване по програми за финансиране в социалния сектор и
разработване на нови социални услуги, като се търси усилено партнъорство с НПО;
- Ще осигурим предоставянето на социалната услуга „Приемна грижа“ и ще увеличим броя на
приемните семейства и настанените в тях деца;
- Община Правец вече е бенефициент по проект за предоставянето на социалната
услуга „Личен асистент“ през следващите две години и ще кандидатства отново за да осигури
устойчивост на тази социална услуга в общината.
- Ще кандидатстваме с проект за осигуряване на интегрирани услуги за ранно детско развитие,
насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи и техните семейства, както и
бъдещи родители с цел подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски
умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за
включване в образователната система.
- Оптимизиране дейността на „Домашен социален патронаж“ и ще продължим да
кандидатсваме ежегодишно по проект „Обществена трапезария“;
- Реализиране на проект за модернизиране на материалната база и оборудването на Домашен
социален патронаж;
- Поддържаме клубовете за възрастни и хора с увреждания и в десетте села на общината.
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Ще продължим подпомагането на социално слаби граждани с еднократни финансови помощи.
Предприемане дейности по узаконяване и благоустрояване на махалите с ромско население,
използвайки всички възможности на Програмите, свързани с интеграция на ромския етнос.
Кандидатстване по проекти с европейско и национално финансиране за трудова заетост на
хора с ниски доходи, безработни лица, младежи до 29 г. и хора
над 50-годишна възраст.

ЦЕЛ 5. ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ И ДИСЦИПЛИНА
- Залагане на ясни реално изпълними цели, свързани със стабилен и изпълним ежегодишен
общински бюджет
- Целесъобразно и прозрачно финансиране на общинските проекти.
- Увеличаване на приходите в общинския бюджет чрез повишаване относителния дял на
собствените приходи, привличане на средства от проекти по Оперативните програми на ЕС.
- Осигуряване на прецизност при изразходване на финансовите средства от общинския бюджет
с цел постигане на устойчив резултат
- Повишаване събираемостта на местните данъци и такси.
- Публичност и допитване до населението при съставянето и отчитането на общинския бюджет.
- Подобряване на управлението и засилване на контрола от страна на общината на търговските
фирми с общинско имущество и общинско участие при спазване на принципа на
равнопоставеност на стопанските субекти.
- Отдаване на общински имоти под наем по прозрачен и осигуряващ свободна конкуренция
механизъм. Строг контрол на събираемост и отчетност в сектор “Наемни отношения”.
ЦЕЛ 6. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИ И РАЗВИТИЕ
НА МЕСТНИЯ БИЗНЕС
Наш приоритет през следващите 4 години ще бъде привличането на инвестиции в района,
които ще допринесат за разкриването на нови работни места, както и повишаване на работните
заплати и стандарта на живот. Влиянието на общината върху развитието на местния бизнес, имайки
предвид присъщите и дейности и финкции е свързано с мерки, за изграждане и поддръжка на
техническата инфраструктура и осигуряване на качествено административно обслужване.
- Ще подпомагаме малкия и среден бизнес, като ще насърчаваме екологично чистите и
високотехнологичните производства, носещи висока добавена стойност.
- Ще ускорим въвеждането на нови електронни административни услуги, с което ще улесним
бизнеса и ще намалим административната тежест.
- Прозрачност при провеждане на конкурсите за обществени поръчки, търгове и конкурси.
- Участие в инвестиционни форуми и привличане на инвеститори.
- Ще осигурим подкрепа за компании, които проявяват интерес да развиват перспективни и
нововъзникващи индустрии в областите на информационните и комуникационните
технологии и изнесените бизнес услуги.
ЦЕЛ 7. СЪЗДАВАНЕ НА СЪВРЕМЕНЕН И ИНТЕГРИРАН ТУРИСТИЧЕСКИ ПРОДУКТ,
ОПОЛЗОТВОРЯВАЙКИ СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ РЕСУРСИ НА ОБЩИНАТА
За осъществяване на целта, ще продължаваме политиката с реализиране на дейности, превръщайки
Правец и региона в желана туристическа и културна дестинация:
- Ще продължим да развиваме широка научно-проучвателска, експозиционна и културнопросветна дейност в Исторически музей – Правец, с цел изграждане на устойчив историко познавателен културен туризъм.
- Ще продължим обновяването, модернизирането и разширяването в Музейния комплекс с
родната къща на Тодор Живков в Правец чрез подобряване на вертикалната планировка,
съпътстващата инфраструктура и изграждане на Информационен център.
- Ще ремонтираме и реставрираме сградите на музейните обекти: Старото класно училище и
Туняковския хан в с. Видраре. На базата на вече разработен проект ще бъде извършена
цялостна консервация, реставрация, реконструкция и реализирани нови обогатени музейни
експозиции в двата обекта. Музейните обекти са разположени на пътя на големия
инфраструктурен проект „България на длан”. Целта е обектите: Старо класно училище и
Туняковски хан да се промотират като част от музеен туристически продукт на територията
на община Правец и превърнат в атрактивни туристически дестинации.
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Ще бъде извършена консервация и частична реставрация на археологическия обект с
категория „национално значение” – антична крепост Боровец край с. Разлив, към която има
изградена съпътстваща инфраструктура. Ще реализираме експонирането и като „музей на
открито” чрез подходяща информационна инфраструктура и изграждане на съоръжения за
достъп и „експозиционен път” вътре в обекта.
Ще се извърши консервация и експониране на археологическия обект „Останки от стар
манастир с църква Св. Богородица” от ХІV в. и по-ранни руини пред нея” в м. Манастира с.
Осиковица към който вече е изградена съпътстваща инфраструктура.
Съдействие и подпомагане изграждането в общината ни на националния проект - Културнообразователен туристически парк на открито “България на длан”, в който ще бъдат
представени до 200 макети в мащаб 1:100, 1:50 на най-важните културно-исторически
паметници на България.
Община Правец ще подпомага дейността и разработване на инвестиционен проект за
обновяване и реставрационни дейности в Правешкия манастир „Св. Теодор Тирон”. Той
включва в манастирския комплекс да се изгради манастирско крило с камбанария и параклис,
в което да има възможност да преспиват поклонници.
Съдействие и партнъорство за ежегодно провеждане на Международния музикален фестивал
„Моцартови празници-Правец”, като утвърждаващ се летен музикален форум на класическото
изкуство с национална популярност.
Ще работим в тясно сътрудничество с РИУ Правец резорт за популяризиране на Правец и
региона като място за отдих и забавления, като дестинация за културен, екологичен,
религиозен, фестивален, велосипеден, спа и други видове туризъм. Така ще създадем стимули
за туристите да прекарват повече време в Правец и околностите, което ще донесе ползи за
местната икономика и ще повиши конкурентоспособността на сектора.

ЦЕЛ 8. ПОДОБРЯВАНЕ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И
КОМУНИКАЦИЯТА С ГРАЖДАНИТЕ
- Ще продължим “подмладяването” на администрацията, тъй като досегашният ни опит доказа,
че привличането на мотивирани млади хора с добро образование дава нови възможности и
креативни решения в работата
- Ще продължим тенденцията за пълна обезпеченост на администацията със софтуер,
комютърна и офис техника.
- Ще започнем поетапно въвеждане на електронни административни услуги и по този начин
съществено ще улесним както гражданите, така и бизнеса.
- Ще запазим и подобрим вече утвърдения модел на активна комуникация и индивидуален
подход към проблемите, запитванията, предложенията и сигналите на нашите съграждани.
- Строг контрол и санкции за всички общински служители при неспазване на предвидените
срокове и неизпълнение на служебните задължения.
- Осигуряване на прозрачност и разгласа на всички инициативи, решения и действия на
местната власт.
- Актуализиране на съществуващите кадастрални, регулационни и застроителни планове, като
необходимо и задължително условие за регистриране собствеността на лицата и максимално
спазване на действащите нормативни разпоредби при даване разрешителен режим за
строителство.
- Приключване работата по изработване, съгласуване и приемане на Общ устройствен план на
Община Правец. Това ще даде възможност за изграждане на визия за цялостно устройство на
територията на Общината, като се определи общата структура и преобладаващото
предназначение а територийте, видът и предназначението на техническата инфраструктура,
опазването на околната среда и на обектите с културно-историческо значение.
- Изработване на застроителен план на град Правец.
- Довършване на процедурата по приемане на кадастралните планове на махалите на града основа за изработване на регулационните им планове
ЦЕЛ 9. ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СИГУРНОСТ
-

Провеждане на редовни срещи с ръководството на РУП – Правец, за предоставяне на
информация и контрол на дейностите по опазване на обществения ред.
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Провеждане на съвместни инициативи и реализация на проекти по превенция на
престъпността и безопасност на движението.
Превенция на детската и ученическа престъпност и попадане под зависимости.
Създаване на механизъм, чрез който кметовете на населени места и органите на местно
самоуправление да изпълняват задълженията си по опазване на обществения ред в селата.

29.01.2016г.
гр. Правец
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