ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО, ПРЕЗ МАНДАТ 2015-2019 г.

Основните насоки за бъдещо развитие на Община Брезово са:
1. Икономическо развитие на Община Брезово.
2. Образование в Община Брезово.
3. Политика за младите хора в Община Брезово.
4. Инфраструктура и транспорт в Община Брезово.
5. Развитие на туризма.
6. Социална политика на Община Брезово.
7. Обществен ред и сигурност в Община Брезово.
8. Култура в Община Брезово.
9. Здравна политика на Община Брезово.
10. Екология в Община Брезово.
11. Ефективна администрация в Община Брезово.

Нашата главна цел е постигане на икономически растеж, подобрено качество на живот на
жителите на общината, запазено природно и културно наследство. Спокойно място за живот и
за развитие на частен бизнес.

ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
Стратегическа цел
Осигуряване на пазарна среда за стимулиране на свободната конкуренция и равнопоставеност
на всички субекти на икономическия пазар с цел повишаване на стратегическите инвестиции на
територията на община Брезово и стимулиране на местния бизнес.
▪ По-добро и ефективно управление на бюджетните средства и повишаване на местните
приходи в общинския бюджет.
▪ Повишаване събираемостта на просрочените парични задължения от фирмите-длъжници на
общината.
▪ Създаване надеждна система за контрол на разходването на средствата в общинския бюджет.
▪ Максимално и целево усвояване на средствата от европейските фондове, както и от
други източници на финансиране, при пълна прозрачност и контрол.
▪ Насърчаване на частната стопанска инициатива и привличане на инвестиции в общината.
▪ Възраждане и развитие на селскостопанския сектор.
▪ Осигуряване облекчен достъп на местния бизнес до общинското ръководство с цел по-бързо
представяне на проблемите на местния бизнес и по-бързото им решаване. Създаване на добра
бизнес среда за развитие и просперитет.
▪ Участие на общината в сдружение „МИГ Брезово, Братя Даскалови” и подпомагане
подготовката на нова стратегия за местно развитие на МИГ за периода до 2020г.
Кандидатстване за финансирането й, което ще даде възможност на Стратегията да бъде
финансовият инструмент, чрез който бизнесът, общината и гражданският сектор ще могат да
кандидатстват със свои проекти за финансиране през новия планов период.
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ОБРАЗОВАНИЕ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
Стратегическа цел
Обновяване и развитие на материалната база на училищата и детските градини на територията
на общината с цел подобряване на съществуващите условия и осъществяване на успешна
местна образователна политика.
▪ Поддържане на ефективен учебен процес в училища на територията на общината чрез
навременно осигуряване на средствата по делегираните бюджети.
▪ Поддържане на ефективни грижи за децата в детските заведения на територията на общината
чрез навременно осигуряване на средства за отопление; на хранителни продукти, отговарящи
на българските държавни стандарти.
▪ Осигуряване на транспорт за учениците съгласно нормативните изисквания.
▪ Поддръжка на уличната маркировка в районите на учебните и детски заведения.
▪ Съдействие за провеждане периодични курсове за повишаване професионалната
квалификация на учителите.
▪ Предприемане мерки за стимулиране редовното заплащане на таксите за детски градини.
▪ Предприемане конкретни мерки за превенция на изоставането от училище.
▪ Насърчаване на езиковото обучение в училищата и детските градини.
▪ Разширяване условията за насърчаване и развитие на извънкласни и извънучилищни
дейности, целодневно и целогодишно ангажиране на децата и учениците в читалищата.
▪ Провеждане на последователна политика за подпомагане (стипендии и награди) на
талантливи и изявени деца и учащи в областта на образованието, художественото и
научно-техническото творчество, фолклора и спорта.
▪ Подпомагане интегрирането на деца със специални образователни потребности в
общообразователната система.
▪ Финансова и административна подкрепа за общинските спортни клубове и мероприятия.

ПОЛИТИКА ЗА МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА БРЕЗОВО
Стратегическа цел
Получаване на добро образование, грижа за младите семейства и съдействие за
професионалната реализация в Община Брезово.
▪ Разработване на програми и създаване условия за привличане на млади хора за стажуване в
местните предприятия.
▪ Изграждане на мини спортни комплекси в селата с игрище за футбол, баскетбол, занимателни
игри със съвременен интериор.
▪ Изграждане на обезопасени и осветени детски площадки съобразно стандартите за
безопасност при децата, с периодична хигиенизация и поддръжка.
▪ Предоставяне финансова и организационна подкрепа за провеждане на състезания и
олимпиади на училищно и общинско ниво.
▪ Подобряване на работата с младежите във връзка с борбата със зависимостите към алкохола
и наркотиците; болестите, предавани по полов път; здравословният начин на хранене; доброто
нервно психично развитие на подрастващите.
▪ Подпомагане на инициативи с благотворителна цел и социална насоченост; развиване на
младежки инициативи, свързани с екологията, спорта, културата, образованието и туризма.
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▪ Подобряване координацията между държавните институции, общинските органи и
гражданските сдружения с цел по-ефективно сътрудничество в реализирането на младежката
политика.

ИНФРАСТРУКТУРА И ТРАНСПОРТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
▪ Обновяване, рехабилитация и поддържане на общинската пътна и улична мрежа.
▪ Благоустрояване на тротоари и улични настилки в населените места.
▪ Възстановяване, поддържане и съхраняване на зелените площи на общината.
▪ Осигуряване на улично осветление съобразно сезонен режим

РАЗВИТИЕ НА ТУРИРИЗМА
Стратегическа цел
Развитие на атрактивен туризъм
▪ Развитие възможностите на алтернативен туризъм – селско, еко и културен туризъм.
Промотиране на туристически обекти на територията на община Брезово.
▪ Изграждане на туристически еко пътеки и информационна инфраструктура. Рекламни
билбордове
▪ Поддържане и разширяване дейността на Туристически информационен център /ТИЦ/

ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
Стратегическа цел
Превръщане на община Брезово в сигурно място за живот и строго спазване на правилата за
движение, опазване на обществения ред и строги правила за опазване и защита на личното и
обществено имущество.
▪ Създаване на условия за опазване на реколтата на земеделските стопани при сезонно
прибиране, съвместно със служителите на РУ «Полиция» – гр. Раковски.
▪ Ефективна съвместна работа на общината и МВР за гарантиране сигурността на населените
места. Засилване на превантивната дейност.
▪ Изграждане и укрепване на инфраструктура, поддържане на добра координация с органите
на Пожарна безопасност и защита на населението с цел предотвратяване на пожари,
наводнения и други бедствия.
▪ Поставяне на интернет камери /ІР камери/ за наблюдение на възлови места в общината с цел
пълен контрол на нарушенията от недисциплинирани водачи на пътни превозни средства и
нарушители на обществения ред.

КУЛТУРА В ОБЩИНА БРЕЗОВО
Стратегическа цел
Съхраняване и развитие на културно-историческото наследство в общината, както и подкрепа
на културните дейности.
▪ Осигуряване на културно-развлекателни мероприятия за всички селища, свързани с
традиционните събори и християнските празници.
▪ Поддържане на добрата практика за съвместно реализиране с читалищата на мероприятия по
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честване на исторически дати, национални и международни събития и годишнини.
▪ Подпомагане на организирани прояви на художествената самодейност, на провеждането на
фолклорни или тематични прояви и събития, свързани с местните традиции.
▪ Извършване ремонт на материално-техническата база на читалищата, съгласно
предварително изготвен план.
▪ Подпомагане дейността на читалищата в общината като традиционни културни и
образователни средища.
▪ Подпомагане на читалищата за кандидатстване по европейски проекти.
▪ Осъществяване на проекти за културно сътрудничество на регионално, национално и
международно ниво, които насърчават приобщаването на младите хора към традициите и
приобщават различните етноси в общината в структурите на гражданското общество.
▪ Подкрепа и провеждане на фолклорен самодеен фестивал.
▪ Подкрепа и провеждане на Общински празник на розата.

ЗДРАВНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
•Подкрепа за медицинските практики в населените места чрез предоставяне на помещения с
преференции за наемите на медицинските практики по населени места.
• Подпомагане на граждани, със здравословни проблеми и които се нуждаят от скъпоструващо
лечение, със средства от общинския бюджет .
• изграждане съвместно с МЗ на филиал за спешна медицинска помощ в гр.Брезово.

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
▪ Подпомагане на социално слаби лица; лица в затруднено материално положение;
лица,пострадали от бедствия и аварии и инвалиди, съобразно финансовите възможности на
общината чрез средства заложени в бюджета и съгласно решения на Общинския съвет.
▪ Подкрепа за действащите в общината клубове на пенсионера.
▪ Продължаване дейността на Домашния социален патронаж в Брезово и всички населени
места .
▪ Продължаване дейността на Комплекса за социални услуги, включващ ЦНСТДМ1, ЦНСТДМ2,
ЦНСТДМ Брезово – с капацитет общо 34 обслужвани деца в неравностойно положение.
Съвместно с отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Раковски
активно да се работи със семейства от общината, които имат нужда от услугите на Комплекса за
социални услуги”.
▪ Активно участие във всички действащи Национални програми, насочени към осигуряване на
заетост на социално слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания,
млади хора с висше образование
▪ Поддържане на социално поносими такси за детски градини и домашен социален патронаж.
▪ Съдействие за отпускане помощи за болни, възрастни в крайно тежко материално положение.
▪ Максимално използване на европейските програми и проекти за осигуряване и развитие на
грижите в домашна среда.
▪ Създаване на достъпна среда за лица с увреждания на улицата, в обществените сгради
и училищата.
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ЕКОЛОГИЯ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
Стратегическа цел
Превръщане на Община Брезово в екологично чисто място за живот.
▪ Подобряване качеството на предоставяните услуги - сметосъбиране и сметоизвозване на
битови отпадъци в общината.
▪ Отделяне на особено внимание при почистването на улиците и обществените пространства.
▪ Почистване и поддръжка на гробищните паркове в общината.
▪ Премахване на нерегламентираните сметища на територията на Община Брезово.
▪ Изграждане на депа за биологични отпадъци.

ЕФЕКТИВНА АДМИНИСТРАЦИЯ В ОБЩИНА БРЕЗОВО
Стратегическа цел
Повишаване нивото на компетенциите на общинските служители, максимално увеличаване
бързината за извършване на административните услуги и подобряване ефективността и
качеството на работата на общинските служители.
▪ Повишаване квалификацията на служителите в администрацията и привличане на млади хора
на работа с цел подобряване на административното обслужване.
▪ Ежедневно актуализиране информацията в официалната Интернет страница на Община
Брезово и Общински съвет – Брезово.
▪ Създаване на цялостна информационна система за предоставяне на административни услуги
по електронен път, което ще намали възможността за корупция и ще повиши
ефективността на административното обслужване.
▪ Създаване на възможност за осъществяване на деловодна справка по Интернет, което ще
позволи проверка на вътрешното движение на документите, както и етапа, на който се
намират.
▪ Приемен ден на Кмета на Община Брезово по селата.

КМЕТ НА ОБЩИНА БРЕЗОВО
инж. Радньо Манолов
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