ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ПРАВЕЦ МАНДАТ 2019-2023 г.
Настоящата програма за управление на Община Правец е разработена в съответствие с
изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местно самоуправление и местна администрация. Тя
е средносрочен планов документ, съдържащ основните цели, приоритети, дейности и насоки
за развитие и управление в периода 2019 – 2023 година.
Съдържнието на Програмата за управление на Община Правец мандат 2019-2023
година е съобразено с националните и регионални стратегически документи, както и с
действащите планове и програми за развитие на Община Правец.
Програмата за управление на Община Правец мандат 2019-2023 година е съобразена с
функциите на кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с
изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните власти в
страните от Европейския съюз. Тя е разработена с уважение към правата и възможностите на
гражданите на общината да участват в местното самоуправление, гарантирани от чл. 17 на
ЗМСМА. Тя е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса на изпълнение.
Уважаеми съграждани,
Днешното ново време на модерни технологии и активна информационна среда изисква
нов вид управление на община Правец. Това управление трябва да бъде иновативно, да
създава възможности, да надгражда, модернизира и дигитализира процеси, да електронизира
услуги и да активизира връзките с хората.
В продължение на два мандата ние създавахме обществена среда, отличаваща се с
подреденост, благоустроеност и чистота. Имахме мисълта, че създаваме възможности и
даваме реална перспектива, изграждаме не само добре уредена обществена
инфраструктура и подходяща среда за живеене, но и че създаваме основа за нови посоки
за развитие.
За да отговорим на съвременните изисквания и да продължим тази тенденция
трябва да заложим на динамиката, на непрестанното усъвършенстване, на качество в
изпълнението на всеки приоритет и дейност.
Община Правец разполага с разработени проекти за кандидатстване по оперативните
програми от национален и европейски тип, както и одобрени такива за реализация през
следващите четири години. Имаме добре подготвен екип, който да гарантира
целесъобразността на проектните предложения и качеството на изпълнение. Тези проекти са в
съответствие с целите за развитие на общината в дългосрочен аспект - за повишаване
стандарта на живот за гражданите, устойчиво развитие и създаване на подходяща за
инвестиции и живеене среда, с модерна инфраструктура и гарантирана сигурност.
Имаме цел, имаме мотивация и подготвеност. С вашата подкрепа можем да бъдем
резултатни и градивни, да постигаме напредък и постъпателно развитие на Община Правец.
РУМЕН ГУНИНСКИ
Кмет на Община Правец
Мандат 2019-2023 г.

1

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
 Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания на
гражданите;
 Гарантиран обществен интерес при разходването на публични средства и всички
дейности, предприемани от Община Правец;
 Открито управление и широк обществен диалог.
ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
 Ефективно управление на общинските финанси;
 Ефективно използване ресурсите на европейските и национални фондове,
благоустрояване и подобряване на общинската инфраструктура;
 Екологично равновесие и чистота;
 Балансирана социална политика;
 Качествено образование, младежки дейности и спорт;
 Култура и туризъм – ефективно и рационално използване на наличния ресурс в
тези области.
 Обществен ред и сигурност;
 Дигитализация, качество и иновации в работата на общинска администрация
 ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ФИНАНСИ
Общинските финанси са ключов фактор за устойчивото развитие на Община Правец, а
ефективното управление на общинския бюджет е основа за постигане на поставените
управленски цели. Чрез ефективното управление на общинския бюджет могат да се
стимулират действията на местно ниво, така че гражданите да се възползват от оществения
ресурс в най- добра степен, посредством постоянно подобряване на качеството на местните
публични услуги, ангажиране на населението в обществения живот и провеждането на
политики, съответстващи на очаквания на обществеността. Това може да бъде постигнато
работейки се по следните опорни точки:
1. Оценка на собствените приходи в общинските бюджети чрез прилагане на
комплекс от мерки, насочени към подобряване на събираемостта;
2. Балансирано разходване на финасовия ресурс на общината чрез капитални
краткосрочни или дългосрочни вложения, които да са в резултат от подробен
анализ на приходната и разходната част на бюджета;
3. Инвестиционни програми, разработени на основата на стратегическо планиране и
заложени приоритети, ясно ограничени от реална годишна финансова рамка;
4. Разумно стопанисване, управление и разпореждане с общинското имущество и
генериране на по-големи собствени приходи;
5. Ежегодно преоценяване на режийни разноски.
 ЕФЕКТИВНО ИЗПОЛЗВАНЕ РЕСУРСИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ И
НАЦИОНАЛНИ ФОНДОВЕ ЗА БЛАГОУСТРОЯВАНЕ, ПОДОБРЯВАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА И КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
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).
За периода на мандата общинското ръководство ще извършва проектиране, изграждане
и реконструкция на инфраструктурни обекти и сгради общинска собственост, като към
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момента има подготвени проекти, планирани дейности или е в етап на подготовка на задания
за изпълнението на следните инфраструктурни обекти:
1. „Реконструкция и рехабилитация на централна градска зона- площадно и парково
пространство гр. Правец-УПИ XV за площад и обществено обслужване, УПИ XI за
общинска администрация и обществено обслужване и УПИ XIV кв. 20 по плана на
гр. Правец, като се извърши цялостният ремонт на пешеходната зона на града,
надграждайки вече завършения първи еташ на площадното пространство пред
сградата на общината на читалището и останалите административни сгради на пл.
Тодор Живков“;
2. „Обновяване на площи за широко обществено ползване, чрез ремонт и
възстановяване на гробищен парк – ограда и паркинг“, който e подготвен за
кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ на мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.) МИГ
Ябланица – Правец;
3. Изграждане на информационен център в парка до Спортната зала;
4. Реконструкция на вертикална планировка и осигуряване на достъпна среда в
Експозиционна зала на музеен комплекс с родна къщата на Тодор Живков;
5. Реконструкция на част от вътрешната водопроводна мрежа на гр.Правец,
включваща :
- Водопроводи в махала Боянска по ул.“Градешница“ от ОТ962 до ОТ913, от ОТ921
до ОТ1096, от ОТ957 до ОТ1005, от ОТ985 до ОТ1015, от ОТ985 до ОТ986, от
ОТ1048 до ОТ1039, от ОТ982 до ОТ1049
- Водопроводи по ул.“Поп Марко“ от ОТ922 до ОТ1017, по ул.“Св. Атанасий“ от
ОТ942 до ОТ945 и по ул.“Чавдар войвода“ от ОТ1006 до ОТ1017
- Водопроводи по бул.“Трети март“ от ОТ461 до ОТ513, от ОТ513 до ОТ453 и от
ОТ453 до ОТ469
- Водопроводи по ул.“Филип Тотю“ от ОТ390 до ОТ386, ул.“Червена вода“ от ОТ316
до ОТ389, ул.“ Страшка могила“ от ОТ310 до ОТ388, ул.“ Елаша“ от ОТ318 до
ОТ386;
6. „Ремонт на детска градина „Индира Ганди”, включително вертикална планировка,
обзавеждане и оборудване, находяща се в урегулиран поземлен имот / УПИ/ VI за
детска градина, кв. 167 по план за регулация на гр. Правец ”, в изпълнение на
проект на община Правец финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 20142020;
7. Изграждане на Физкултурен салон, включително оборудване и обзавеждане в
Основно училище "Любен Каравелов", с.Осиковица;
8. Ремонт вътрешен двор в УПИ I, кв.101, Общежитие, гр. Правец, с което продължава
обновяването и модернизирането на училищната инфрааструктура в общинските
училища;
9. Ремонт на покрит плувен басейн - ГПЧЕ "Алеко Константинов" и ОУ "Васил
Левски" гр. Правец;
10. Доставка и монтаж на изкуствена настилка и съоръжения за баскетболно и
волейболно игрище, в УПИ I-училище, кв.101 по плана на гр. Правец” в изпълнение
на проект на община Правец финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 20142020;
11. Изготвен е проект за изграждане на игрище за мини футбол в парк Т. Живков, гр.
Правец;
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12. Изготвя се проект за реконструкция на съществуващата общинска материална база
на ДДЛРГ с. Разлив за изграждане на филиал на ДГ „Индира Ганди“ в населеното
място;
13. Общината планира реконструкция и оборудване на зала за мероприятия и ритуали в
бивш магазин за Електроуреди , гр. Правец;
14. Планира се ремонт на вертикалната планировка и сградата на Автогара Правец;
15. Изготвен е проект за улични мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура
за обезпечаване с питейна вода, битова и дъждовна канализация и улици на
квартали 168, 169 и 170 по действащите подробни устройствени планове на град
Правец;
16. „Рехабилитация и реконструкция на улици, тротоари и съоръженията, както и
принадлежностите към тях на територията на община Правец” в изпълнение на проект
на община Правец финансиран по подмярка 7.2 от мярка 7 на ПРСР 2014-2020,
който проект обхваща и пътното кръстовище пред Спортната зала в гр. Правец, с
изграждане на кръгово кръстовище;
17. „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа на село Осиковица, Община
Правец и Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа село Джурово, Община
Правец“ -2016г., за който проект община Правец по спешност ще търси
финансиране;
18. Община Правец има намерение да закупи открита сцена с осветление за развитие на
фестивален туризъм, масовизиране и по-атрактивни мероприятия на открито,
кандидатствайки по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските
райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. ,
чрез МИГ Ябланица- Правец;
19. Още един проект, който подготвя община Правец за този мандат е „Ремонт и
рехабилитация на съществуващата улична осветителна мрежа на община Правец
(гр. Правец, с. Видраре, с.Джурово, с.Калугерово, с.Манаселска река, с.Осиковица,
с. Осиковска Лакавица, с.Правешка Лакавица, с.Равнище, с.Разлив, и с.Своде ), с
цел постигане на енергийна ефективност – умно улично осветление;
20. Със собствени средства и чрез подпомагане кандидатстването по Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г., приоритет в този мандат е
рехабилитацията и реставрацията на Църквата Св. Атанасий Велики , като се
възстановят олтара, иконите и царските двери и ако позволяват европрограмите
изписване на стени и тавани;
21. „Ремонтно - възстановителни работи за обект: Въжен мост над р. Малък Искър,
свързващ с. Видраре с мах. Пешната лъка”;
22. Ремонтно-възстановителни работи по въжен мост над р. Малък Искър, свързващ с.
Калугерово с махалите "Кардашица", "Костадиновец", "Връбчовци", "Лъга",
"Клената";
23. Ремонтно-възстановителни работи по общински път SFO 3478/ III, Правец - п.к.
Етрополе/Правешки манастир;
24. „Ремонтно-възстановителни работи по Манастирски комплекс „Св. Теодор Тирон,
гр. Правец“;
25. „РЕМОНТ (РЕХАБИЛИТАЦИЯ) НА ЯЗОВИР „СКЪРНАВА“ И СЪОРЪЖЕНИЯТА
КЪМ НЕГО“;
26. Изграждане на съоръжения към път SFO 1471 /III-308/ Калугерово - Видраре Джурово - /I-3/ - Аварийно - възстановителни работи на свлачищен участък на път
SFO 1471 /III-308/ Калугерово - Видраре - Джурово - /I-3/ от км 8+210 до км 8+360,
с. Манаселска;
27. Актуализиране на кадастралните и регулационни планове на селата;
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28. Изграждане на мониментално пространство в пешеходната зона на града с пластика
и възпоменателни плочи с исторически личности от общината, участвали в
освободителните движения и борби на Правешкия край;
29. Реконструкция и рехабилитация на площадните пространства в по - големите села в
общината, поетапно;
30. Текущи ремонти на улици в регулация в населените места на община Правец, на
общинска пътна мрежа - ежегодно залагани в поименен списък на Община Правец за
неотложни и текущи ремонти на общински пътища и улици в регулация на територията
на община Правец;
31. 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.
Наш приоритет продължава да бъде надграждане на постигнатото по райони,
квартали и населени места!
 ЕКОЛОГИЧНО РАВНОВЕСИЕ И ЧИСТОТА
През следващите 4 години поддържането на чистотата, поддържането на зелените зони,
грижите за екологичното равновесие в общината ще продължат да бъдат наш приоритет, като
мерките са насочени в:
1. Подобряване организацията на сметосъбиране и сметоизвозване на битови
отпадъци. Оптимизиране на графика на организираното събиране, като в районите
са включени всички улици, площади, паркинги, имоти намиращи се в
застроителния регулационен план на населените места, имоти в строителните
полигони и имоти извън строителните граници и махали на населените места в
общината. Контрол върху броя и състоянието на съдовете за смет;
2. Предотвратяване появата на нови локални и нерегламентирани сметища, изгаряне
или друга форма на неконтролирано обезвреждане на отпадъците ще се постигне
чрез засилен контрол. В тази връзка ще се работи и за по-добра информираност на
населението;
3. Организиране почистването на замърсени територии образувани нерегламентирани
сметища със собствени средства и доброволчески труд по време на кампании.
4. Провеждане на кампании за предотвратяване образуването на отпадъци, насочени
за крайно оползотворяване с организациите за оползотворяване на отпадъци: от
опаковки, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за
употреба батерии и акумулатори;
5. Ще продължи организирането и провеждането на кампании за събиране на опасни
отпадъци, излезли от употреба електрическо и електронно оборудване, негодни за
употреба батерии и акумулатори;
6. Един от приоритетите на общината е поддържането и обновяването на зелената
система на общината – паркове, велоалея, междублокови пространства, площади и
други територии за обществено ползване;
7. Ще продължаваме инициативите по образователните кампании и мероприятията
свързани с околната среда с детските градини и училищата в общината;
8. Във връзка с опазването на природата и развитието на туризма в общината ще се
полагат постоянни грижи за създадените екопътеки и съоръженията към тях;
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9. Пускане в работен режим на реконструираната Пречиствателна станция за отпадни
води-Правец, с което значително ще се подобри качеството на водите, както и
благосъстоянието и начина на живот на населението;
10. Създаване на реални предпоставки за привличане на инвестиции в устойчивото
развитие на общината, съчетано с опазването на околната среда и управлението на
отпадъците. Използване на възможности на национални и международни програми
за финансиране на дейността по околната среда;
11. Предприемане на действия за предотвратяване риска от природни бедствия –
наводнения, свлачища и др.;
12. Подобряване управлението на водните ресурси на територията на общината;
13. Управление и намаляване на популацията от безстопанствени кучета с прилагане на
механизмите за ефективен контрол предвидени в българското законодателство.
Повишаване културата на отглеждане на домашни кучета и насърчаване на тяхната
кастрация и регистрация;
14. Организиране и провеждане на информационни кампании и мероприятия с
екологична насоченост;
15. Участие във вземането на решения на регионалните сдружения за управление на
отпадъците;
16. Община Правец ще продължи сътрудничество с общините от Регионалното
сдружение за управление на отпадъците (РСУО), относно изпълнението на проект
за „Изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително
третиране на битови отпадъци за нуждите на РСУО-регион Ботевград“;
17. Разработване и прилагане на екологично ориентирани проекти, самостоятелно или
в партнъорство със съседни общини.
 БАЛАНСИРАНА СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
През мандат 2019-2023г. ще се работи за подобряване качеството на живот на жителите
на общината чрез социална политика, насочена към развитие на модерна, ефективна система
от социални услуги, която поставя в своя център потребителя, отговаряща на нуждите на
общността, осигуряваща равен достъп и непрекъснато подобряваща своето качество.
Приоритетите на социалната политика и основните дейности ще бъдат в следните
направления:
1. Предоставяне на условия на социално-икономическа интеграция на уязвими групи
на територията на община Правец чрез подобряване достъпа до образование, здравеопазване,
трудова заетост чрез:
осигуряване на заетост на уязвимите групи и интегриране в трудовия процес чрез
реализиране на проекти по Оперативни, Национални и други програми;
подобряване качеството на предоставяната услуга Център за социална рехабилитация
и интеграция за деца и лица;
кандидатстване по програми за финансиране в социалния сектор и разработване на
нови социални услуги, като се търси усилено партнъорство с НПО.

-

-

2. Грижа за възрастните и хората с увреждания чрез:
подкрепа на съществуващите клубове на възрастни и хора с увреждания и стимулиране
обогатяването на тяхната дейност;
подобряване на условията на живот и повишаване на качеството на предоставените
услуги в Център за настаняване от семеен тип за стари хора и Дневен център за
пълнолетни лица с увреждания-Правец и ЗЖ-Видраре;
развитие на рехабилитационните услуги в ДЦПЛУ-Правец;
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- популяризиране и реализиране на личната помощ с цел достигане на услугата „личен
асистент“ до всяко правоимащо лице в общината;
- проучване на възможностите за разкриване на ЦНСТ за възрастни хора с умственна
изостаналост и/или ЦНСТ за възрастни хора с физически увреждания.
-

-

-

3. Подкрепа и помощ на деца в риск и техните семейства чрез:
подобряване качеството на грижа в Центъра за настаняване от семеен тип за деца и
младежи с увреждания;
продължаване дейността на Център за семейно консултиране и подкрепа чрез
предоставяне на интегрирани здравни, социални и образователни услуги на деца в
риск и техните семейства;
гарантиране на устойчивост на интегрираните 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;
развиване на приемната грижа като алтернативна форма за отглеждане на деца в риск.
4. Подкрепа на хората с ниски доходи и възрастните хора чрез:
продължаване дейността на Домашен социален патронаж, поддържане и развитие
на материалната база и разширяване на обхвата на услугата;
осигуряване на топъл обяд на нуждаещи се чрез реализиране на проект „Обществена
трапезария“;
подпомагането на социално слаби граждани с еднократни финансови помощи.

5.Подобряване на професионалните умения на специалистите в социалната сфера чрез
обучения, квалификации, обмяна на опит.
 КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
ОБРАЗОВАНИЕ
Основна цел за мандат 2019-2023г. в сферата на образованието ще бъде осигуряването
на съвременни и сигурни условия за обучение в образователните заведения на територията на
общината и равен достъп до качествено образование и приобщаване на всяко дете и на всеки
ученик. Ще продължи политиката за подобряване на материалната база и обновяване на
сградния фонд в училищата и детските градини в общината.
Предвиждаме следните дейности:
1. Доизграждане на образователна среда за:
- разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно развитие, както и
успешна реализация и социализация;
- по-високо качество и по-добър достъп до образование;
- ранна превенция на обучителни затруднения;
- включващо обучение на деца и ученици със специални образователни потребности;
2. Създаване на сигурна среда за развитие на децата и учениците чрез:
- постепенно въвеждане на видеонаблюдение в детските градини и училищата;
- подобряване на пропусквателния режим и системите за контрол;
- координиране и реализиране на програми за превенция на агресията и зависимостите;
- равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на
предучилищното и училищното образование;
- осигуряване на безопасна транспортна инфраструктура около общинските
образователни институции.
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3. Преодоляване на проблемите с безпричинните отсъствия и отпадането от училище
чрез:
- целенасочено финансиране чрез работа по проекти на училищни дейности, насочени
към превенция на отпадането от училище на деца и ученици в риск от отпадане;
- работа за осъществяването обхвата на подлежащите на обучение деца, основно от
ромски произход;
- осигуряване на възможност за преодоляване на трудностите при подготовката за
училище на деца от предучилищна възраст и обучението на ученици в училище и
предотвратяване изоставането;
- стимулиране на желанието за участие в образователния процес чрез осигуряване на
възможност за занимания по интереси.
4. Създаване на благоприятна среда за развитие на заложбите на учениците чрез:
- създаване на условия за развитие на извънкласните форми на обучение за подобряване
на ключовите компетентности на учениците и постигане на по-добри образователни
резултати;
- осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване
на способностите и уменията на всяко дете и ученик.
- насърчаване на творческите способности на учениците и подкрепа за талантливите
деца;
- подкрепа участието на децата в общински, регионални, национални и международни
конкурси, състезания, фестивали и др.
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ И СПОРТ
Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Правец и на
условията за успех на всеки млад човек е една от основните задачи, стоящи пред
ръководството на Община Правец. Идеите ни са насочени към инвестиране в младежта и
мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на общината.
За постигане на целта ще бъдат предприети следните действия:
- подкрепа на младежките организации в общината;
- поддържане на съществуващите Младежките клубове в селата на общината и
насърчаване на младите хора от малките населени места да се включват в различни
младежки инициативи, в обществения и културен живот на населеното място;
- подпомагане реализирането на младежките обмени, доброволчество и други дейности в
сферата на младежта и обмяната на идеи и разширяване светогледа;
- повишаване имиджа на младежките организации сред обществеността и създаването на
устойчиви форми на сътрудничество между училищата и младежките организации на
територията на общината;
- създаване на условия за спорт и младежка активност във всяко населено място на
община Правец;
- 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 и основен ремонт на съществуващи спортни съоръжения. Община Правец е
изготвила проект за основен ремонт на басейна в сградата на училището в гр.Правец;
- подпомагане дейността на спортните клубове в общината и оказване на съдействие за
разработване и изпълнение на проекти за обогатяване на дейността им и подпомагане
на работата с деца.

8

 КУЛТУРА И ТУРИЗЪМ – ЕФЕКТИВНО И РАЦИОНАЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА
НАЛИЧНИЯ РЕСУРС В ТЕЗИ ОБЛАСТИ.
1. Провеждане на традиционни и нови културни прояви;
2. Ежегодно провеждане на Общинския събор на народното творчество, като се
обогати и разшири тематиката и участието;
3. Подпомагане популяризирането на ежегодния фестивал „ Моцартови празници“
Правец;
4. Целево подпомагане на културните институции на територията на общината;
5. Разработване и приемане на Стратегия за развитие на туризма;
6. Актуализиране и популяризиране на интегрирани туристически маршрути,
включващи различни обекти на територията на община Правец;
7. Поставяне на указателни табели за всички туристически обекти поотделно, еко
маркировки, по които да се ориентират туристите и гостите на града;
8. 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.
 ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ;
1. Разширяване мрежата от изградено видеонаблюдение;
2. Работа с младежите и учащите от Местната комисия за борба с
противообществените прояви за превенция срещу употребата на наркотични
вещества, хулигански прояви и агресия.
3. Подобряване на контрола по прилагането на Наредба №1 за спазване на
обществения ред, както и другите наредби на ОбС Правец, гарантиращи
спокойствието и правовия ред в общността. Нова организация на звеното по
обществен ред, обходи, актуализация на маршрути, разписване на правила за
реагиране и отсраняване на нередности;
4. Поддръжка на знаковото стопанство и пътната маркировка.
 ДИГИТАЛИЗАЦИЯ, КАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИ В РАБОТАТА НА
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
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, като направленията са:
1. Поддържане на ефективна организационна структура, обвързана с приоритетите и
целите на управлението;
2. Подобряване на управленските и работните процеси в администрацията;
3. Оптимизиране и развитие на различни форми за предоставяне на информация и
услуги на гражданите;
4. Архивиране на картотечните регистри на населението и преминаване изцяло към
поддържането на техния електронен еквивалент;
5. Качествено управление на общинския архив;
6. Актуализиране на регулационни планове, именоване на улици в населените места,
изнесени приемни за граждани;
7. Обвързаност на услугите, предоставяни в рамките на администрацията;
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8. Нови принципи за работа на Консултативния съвет към кмета на общината и
работата на обществените съвети към кметовете и кметските наместници в
населените места на община Правец;
9. Откритост и достъпност на дейността на общинска администрация Правец.

23.01.2020г.
гр. Правец
Програмата за управление на община Правец за мандат 2019-2023 е приета с Решение
№ 21/31.01.2020г. на Общински съвет – Правец

10

