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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Програмата ми за управление на Община Николаево за мандат 20192023 г. е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация и се отнася
за мандат 2019-2023 г. Тя е средносрочен планов документ и съдържа
основни цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и очаквани
резултати.
Програмата е разработена на база предизборната ми програма, която
бе представена пред вас, като избиратели, и в която са включени поетите
от мен ангажименти към жителите на община Николаево
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Програма за управление е съобразена с функциите и правомощията на
Кмета на общината, съгласно действащото национално законодателство, с
изискванията за добро управление и възприетите добри практики на местните
власти в страните на Европейския съюз. Програмата е разработена с уважение
към правата и възможностите на гражданите на общината да участват в
местното самоуправление, гарантирани от чл. 17 от ЗМСМА. Тя е отворен
документ, който може да бъде дописван с процеса на изпълнение.
II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
Програма за управление цели постигане на качествена промяна при
управлението на общината в няколко посоки:
- създаване на подходящи условия за икономическо развитие на общината
и нейното съживяване;
- поемане на отговорност и постигане на управленска устойчивост;
сближаване на общността.
Заложените приоритети и дейности ще бъдат отчитани пред Общински
съвет-Николаево и обществеността до 31-ви януари след изтичане на
съответната година.
III. ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ
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Приоритетите, заложени в настоящата програма за управление, са
съобразени с визията и стратегическите цели, заложени в Общинския план за
развитие на Община Николаево за периода 2014-2020 г., и са идентични с
приоритетите от последния, както следва:
- ВИЗИЯ: «Николаево - Община със съвременна инфраструктура, с развито
модерно селско стопанство, устойчива среда за бизнеса и туризма, съхранена
природа и култура, добър жизнен стандарт на гражданите, с образовани и
успяващи млади хора»
- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на жизнения стандарт на
населението чрез създаване на условия за заетост, предоставяне на качествени
публични услуги, конкурентоспособно образование, стимулиране на ученето
през целия живот, социално включване и осигуряване на достъп до качествено
здравеопазване, насърчаване културния живот и спорта.
 Приоритет 1: Устойчиво развитие на човешкият капитал чрез
подобряване на достъпа до образователни, здравни и социални
услуги. Създаване на условия за осигуряване на заетост и социално
включване на групи в неравностойно положение.
- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Интегрирано развитие на територията и
подобряване на териториалната устойчивост и достъпност.
 Прироритет 2:
Качествена жизнена среда – изграждане,
поддържане, модернизация на техническата инфраструктура,
опазване на околната среда и природното богатство
- СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: развитие на общинската икономика чрез
осигуряване на благоприятна среда за предприемачество, насърчаване на
иновациите и използване на местния потенциал.
 Приоритет 3: Икономическо съживяване и развитие на община
Николаево, насърчаване на предприемачеството и инвестициите с
приоритетни сектори – селско стопанство и туризъм

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ
-

Законосъобразност – спазване на закона, зачитане на морала;
Отговорно отношение към проблемите на хората в общината;
Сътрудничество;
Делегиране на права и отговорности;
Информираност и активен диалог с гражданите и бизнеса;
Прозрачност и добро управление – икономичност, ефикасност и
ефективност;
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- Стабилност;
- Активно използване на европейските фондове.
V. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ, ДЕЙНОСТИ,СРОКОВЕ
И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Специфичните цели за постигане и основни дейности за изпълнение в
периода 2019-2023 година са:
1. Привличане на европейски средства с цел реализиране на проекти,
като привлека за работа в Община Николаево високообразовани хора.
2. Подпомагане на малкия и среден бизнес, и земеделието, с цел
съживяване и развиване на Общината, и увеличаване заетостта на
населението.
3. Изграждане на канализация и пречиствателна станция в Николаево и
Нова махала, за подобряване условията на живот на населението.
4. Поетапно обновяване на водопроводната мрежа на територията на
Николаево, Нова махала и Едрево, чрез осигуряване на средства по проекти.
5. Асфалтиране на уличната мрежа за по-добра жизнена среда.
6. Изграждане на видеонаблюдение във всички населени места в
общината, за по-спокоен и сигурен живот в общината.
7. Газификация на училища, детски градини, обществени сгради и
домакинства в Николаево за повече удобство и комфорт на деца, ученици,
учители, граждани и др. и по-добра ефективност при отоплението.
8. По-чисти населени места и закупуване на камион за смет със средства
от отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците.
9. Осигуряване на общински транспорт.
10. Образование и здравна култура на ромското население.
11. Развитие на туризма – включване в проект „Долината на розите“.
12. Изграждане на спортни площадки с цел повишаване двигателната
култура на подрастващите и осигуряване на възможност за практикуване на
различни видове спорт от гражданите на общината.
Периодът за постигане на целите и изпълнение на дейностите е 20192023 година.
НИКОЛАЙ КЪНЕВ
Кмет на Община Николаево
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