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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за управление на Община Павликени, наричана за краткост „Програмата”, е 

средносрочен оперативен документ за реализацията на основните цели и приоритети, зало-

жени в Общински план за развитие (ОПР) на Община Павликени 2014-2020 година. 

Програмата е в съответствие със Стратегията на ЕС „Европа 2020”, Националната стратегия 

за регионално развитие, Областната стратегия за развитие на област Велико Търново за пе-

риода 2014 – 2020 г. и други нормативни актове на национално и местно ниво. 

Поставените цели и приоритети са съобразени с реалните оценки на социално-

икономическото развитие, препоръките, дадени на Община Павликени в областната страте-

гия за развитие, анализа на силните, слабите страни, възможностите и заплахите за Община-

та, потенциалните източници за финансиране от оперативните програми на ЕС и други до-

норски програми. 

В основата на Програмата е уреждането на обществените отношения, свързани с планиране-

то, програмирането, управлението, ресурсното осигуряване, наблюдението, контрола и оцен-

ката за развитието на Общината. В нейната структура се конкретизират приоритетите, целите 

на развитие, дейностите за тяхното изпълнение и дейностите за информация и публичност, 

контрол и оценка на изпълнението. 

 

Програмата има отворен характер и в срока на действие може да се променя, усъвършенства 

и допълва вследствие измененията в законодателството на Република България, визията, це-

лите и приоритетите на ОПР на Община Павликени 2021-2027 г., чието изготвяне предстои, 

както и в зависимост от конкретните задачи и наличие на необходимите финансови средства. 

 

II. ПРАВНА РАМКА 

 

 Закон за местното самоуправление и местната администрация; 

 Закон за администрацията; 

 Закон за вътрешния одит в публичния сектор; 

 Закон за финансовото управление и контрол в публичния сектор; 

 Закон за защита на класифицираната информация; 

 Закон за обществените поръчки; 

 Закон за достъп до обществена информация; 

 Закон за общинската собственост; 

 Закон за приватизация и следприватизационен контрол; 

 Закон за собствеността и ползването на земеделските земи; 

 Закон за публичните финанси; 

 Закон за местните данъци и такси; 

 Закон за общинския дълг; 

 Закон за управление на средствата от Eвропейските структурни и инвестиционни 

фондове; 

 Закон за опазване на земеделските земи; 

 Закон за гражданската регистрация; 

 Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетни-

те; 

 Закон за Министерството на вътрешните работи; 

 Закон за събранията, митингите и манифестациите; 

 Закон за управление на етажната собственост; 

 Закон за защита на потребителите; 

 Закон за водите; 

 Закон за горите; 

 Закон за защита на животните; 

 Закон за ветеринарномедицинската дейност; 
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 Закон за управление на отпадъците; 

 Закон за устройство на територията; 

 Закон за енергийната ефективност; 

 Закон за енергията от възобновяеми енергийни източници; 

 Закон за ограничаване изменението на климата; 

 Закон за предучилищното и училищното образование 

 Закон за защита при бедствия; 

 Закон за народните читалища; 

 Закон за социалното подпомагане; 

 Закон за туризма; 

 Закон за регионалното развитие; 

 Закон за опазване на околната среда; 

 Закон за културното наследство; 

 Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията; 

 Устройствен правилник на Общинска администрация Павликени; 

 Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

 Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество; 

 Наредба за определянето на местните данъци, такси и цени на услуги, предоставяни 

от Община Павликени; 

 Наредба за опазване на обществения ред, териториите и елементите за обществено 

ползване на територията на община – Павликени; 

 Други релевантни нормативни документи. 

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА 

 

 Национална програма за развитие България 2020; 

 Регионален план за развитие на Северен централен район от ниво 2 за периода 2014-

2020 г.; 

 Областна стратегия за развитие на област Велико Търново за периода 2014 – 2020 г.; 

 Общински план за развитие на Община Павликени 2014 – 2020 г. 

 

ІV. ПРИНЦИПИ 

 

 Законност - Документът е съобразен с функциите и правомощията на кмета на общи-

ната, съгласно действащото национално законодателство, с изискванията за добро уп-

равление и функциите и отговорностите на местната администрация. 

 Единен подход за планиране и програмиране. 

 Ефикасност – Оптимално използване на ресурсите за постигане целите на ОПР. 

 Партньорство - Предвидените мерки и дейности са базирани на включването и актив-

ното участие на всички заинтересовани страни. 

 Ефективност - Предложените дейности са приоритизирани с оглед положителното 

въздействие върху максимален кръг жители на общината. 

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на 

международно, национално и регионално равнище. 

 Публичност и прозрачност на дейността на общинска администрация, насърчаване на 

гражданите на Общината да се възползват от правата и възможностите за участие в 

местното самоуправление, гарантирани от чл.17 на ЗМСМА.  

 

V. ВИЗИЯ, ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ 

 

Управлението на Община Павликени в периода 2019 – 2023 г. ще е насочено към осъществя-

ване на Визията на Общината, формулирана в ОПР 2014 – 2020г.: Община Павликени – 
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динамично развиваща се европейска община, предоставяща условия за създаване на 

иновационни предприятия, осигуряваща висока степен на заетост, социална сигурност 

и нарастващо жизнено равнище на всички граждани. 

 

Приоритет №1: Развитие на местния бизнес 

Цел 1: Подпомагане инвестиционната активност на местния бизнес; 

Цел 2: Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на инвестиционния интерес 

към общината; 

Цел 3: Оптимално използване на природните ресурси; 

Цел 4: Оптимално използване на човешките ресурси; 

Цел 5: Развитие на туризма. 

 

Приоритет №2: Жизнено пространство и елементи на техническата и инженерна 

инфраструктура 

Цел 1: Подобряване на условията за отдих, почивка и спорт; 

Цел 2: Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, подобряваща жизне-

ната среда; 

Цел 3: Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в общината; 

Цел 4: Подобряване енергийната ефективност и стимулиране използването на ВЕИ. 

 

Приоритет №3: Екология 

Цел 1: Провеждане на активна политика за устойчиво екологично развитие; 

Цел 2: Трайно подобряване на екологичното състояние на община Павликени; 

Цел 3: Грижа за безстопанствените животни на територията на община Павликени. 

 

Приоритет №4: Общинска администрация в служба на гражданите 

Цел 1: Сигурност и технологична обезпеченост на административното обслужване; 

Цел 2: Гарантиране качеството на предоставяните административни услуги. 

Цел 3: Активен диалог между общинска администрация и гражданите, и междуобщинско 

сътрудничество. 

 

Приоритет №5: Качество и достъпност на здравните и социалните услуги 

Цел 1: Повишаване качеството и достъпността на здравните услуги; 

Цел 2: Повишаване качеството и достъпността на социалните услуги. 

 

Приоритет №6: Образование, култура, спорт и младежки дейности 

Цел 1: Обновяване на материално-техническата база в училищата и детските градини; 

Цел 2: Повишаване мотивацията за активно участие в образователния процес; 

Цел 3: Опазване и популяризиране културно-изторическото наследство; 

Цел 4: Подкрепа за развитие на спорта и младежките дейности. 

 

Приоритет №7: Обществен ред и сигурност. 

Цел 1: Превенция на криминогенните прояви на територията на общината; 

Цел 2: Защита при бедствия и аварии; 

Цел 3: Засилен контрол за спазване на обшинските нормативни разпоредби. 

 

VI. МЕРКИ, ПРОЕКТИ И ДЕЙНОСТИ 
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Програмата за управление на Община Павликени допълва и подпомага Общински план за 

развитие на Община Павликени 2014 – 2020 година, конкретизирайки дейностите, пряко 

свързани с постигане на поставените цели за периода на мандат 2019 – 2023 година. 

Програмата за управление на Община Павликени акцентира върху дейностите, които са ди-

ректно повлияни от работата и усилията на общинска администрация. 

 

Програмата е структурирана в табличен вид за по-ефикасно наблюдение, контрол и отчет-

ност. 

 

№ 

Основни приоритети, цели,  

мерки, проекти и дейности за изпълнение 

на основните приоритети 

срок Очаквани резултати 

1. Подпомагане развитието на местния бизнес и местните производители 

1.1. Подпомагане инвестиционната активност на местния бизнес 

1.1.1. Предоставяне на информация за възможнос-

тите за финансиране по европейски и други 

донорски програми на интернет страницата 

на общината. 

постоянен 

Подкрепа на малкия и 

средния бизнес. Повиша-

ване на бизнес инициа-

тивността сред жителите 

на общината. Увеличаване 

трудовата заетост, респ. 

жизнения стандарт.  

1.1.2. Регулярни срещи с бизнеса и информиране за 

възможностите за кандидатстване за външно 

финансиране. 

ежегодно 

1.1.3. Поддържане на база данни за свободни об-

щински терени. 

постоянен 

1.1.4. Осигуряване на възможност за местни фирми 

-производители да разполагат със собствени 

щандове и по-добри условия по време на Ко-

ледните базари и различни празненства в гр. 

Павликени и населените места в общината. 

ежегодно 

1.1.5. Подпомагане и разширяване на дейността на 

МИГ „Павликени – Полски Тръмбеш“ 

2020-2023 Изграждане на местен 

капацитет за разработване 

и управление на проекти; 

Насърчаване на партньор-

ствата между местната 

власт и бизнеса; 

Стимулиране развитието 

на местната икономика и 

повишаване на трудовата 

заетост. 

1.1.6. Административна подкрепа в изготвяне и 

реализация на инвестиционни проекти за 

бизнеса и НПО. 

 

1.1.7. Поддържане публични регистри по ЗОС и 

ЗПСПК, отнасящи се до разпореждането с 

общинска собственост. 

постоянен Публичност и прозрач-

ност в управлението на 

общинската собственост. 

1.2. Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на инвестиционния инте-

рес към общината 

1.2.2. Разработване на „бизнес профил на община 

Павликени”, съдържащ подробна и актуална 

информация, насочена към потенциалните 

инвеститори. 

2020-2021 Повишаване на бизнес 

интереса към обшината; 

нови производства, респ. 

Работни места 

1.2.3. Обновяване на визията и структурата на ин-

тернет страница на общината с включване на 

раздел „Бизнес” на български и английски 

език. 

2020-2021 
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№ 

Основни приоритети, цели,  

мерки, проекти и дейности за изпълнение 

на основните приоритети 

срок Очаквани резултати 

1.2.4. Създаване на онлайн платформа на сайта на 

Общината за обяви на граждани и фирми във 

връзка с покупко-продажби на недвижими 

имоти. 

2020-2021 

1.2.5. Оказване на административна подкрепа при 

реализирането на инвестиционни намерения. 

постоянен 

1.3. Оптимално използване на природните ресурси 

1.3.1. Увеличаване относителния дял на трайните 

насаждения с въвеждане на нови масиви чрез 

префенциално предоставяне на общински 

терени под арендна форма. 

постоянен Модерно селско стопанс-

тво, вкл. животновъдство, 

растениевъдство и др. 

1.3.2. Стимулиране развитието на рибовъдство, 

чрез префенциално предоставяне на водни 

обекти под аренда за дългосрочно ползване. 

постоянен 

1.3.3. Стимулиране развитието на пчеларството, 

чрез префенциално предоставяне на подхо-

дящи екологични терени за изграждане на 

пчелини 

постоянен  

1.4. Оптимално използване на човешките ресурси 

1.4.1.  Подкрепа за професионално обучение на 

предприемачи и самонаети. 

2020 - 2021 Намаляване на безработи-

цата. 

1.4.2. Действия за засилване на социалната интег-

рация на хората в неравностойно положение, 

в т.ч. хората, изложени на социално изключ-

ване, малцинствата и хората с увреждания. 

2020 - 2021 Увеличаване възможнос-

тите за реализация. Нама-

ляване на безработицата. 

1.4.3.  Насърчаване на достъпа на уязвимите групи 

до образование, на активно поведение на тру-

довия пазар и др. и успешна трудова и соци-

ална реализация. 

2020 - 2023 Подобряване нивото на 

образование, увеличаване 

броя на трудово и социал-

но реализираните. 

1.4.4. Създаване на условия за привличане на млади 

хора за стаж в местни предприятия – дуално 

обучение. 

постоянен Приемственост и задър-

жане на младите хора в 

общината. 

1.4.5. Разработване и прилагане на дългосрочна 

общинска програма, разработена съвместно с 

бизнеса за подготовка на кадри и изграждане 

модерна база за професионално обучение 

2021-2022 Осигуряване на качестве-

на работна ръка, оринти-

рана към нуждите на мес-

тния бизнес. 

1.4.6. Изпълнение на проект „Осигуряване на обу-

чения и заетост на хора от уязвимите групи в 

община Павликени“ 

2021-2022 Създаване условия за по-

вишаване квалификацията 

на обхванатите лица. На-

маляване на безработица-

та. 

1.5. Развитие на туризма 

1.5.1. Създаване на пълен, актуализиращ се инфор-

мационен и рекламен пакет за туристическо 

предлагане. 

2020-2022 Повишаване на интереса 

към общината. Привлича-

не на туристи. 

1.5.2. Информиране на гражданите за възможнос-

тите и достъпните финансови източници за 

изграждане на туристическа инфраструктура 

и предлагане на туристически услуги. 

постоянен Повишена икономическа 

активност. Намалена без-

работица. Увеличен ту-

ристически поток. 
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№ 

Основни приоритети, цели,  

мерки, проекти и дейности за изпълнение 

на основните приоритети 

срок Очаквани резултати 

1.5.3. Разработване и изпълнение на проект за реха-

билитация на екопътека „Негованка“ 

2020-2023 Привличане на туристи. 

Увеличен туристически 

поток. Безопасни съоръ-

жения. 

1.5.4. Активна рекламна дейност чрез печатни и 

телевизионни медии, туристически борси и 

други форми за представяне и провокиране на 

интерес. 

2020-2023 Повишаване интереса към 

община Павликени. 

1.5.4. Изпълнение указанията по лиценз №22 от 

28.09.2015 г. на зоокъта и подновяването му. 

2020 Подновен лиценз на зоо-

къта. 

1.5.5. Разработване и изпълнение на проект за раз-

ширяване и обновяване на зоокът Павликени. 

2020-2023 Повишаване привлекател-

ността. Увеличен брой 

посетители и животински 

видове. 

2. Жизнено пространство и елементи на техническата и инженерна инфраструкту-

ра 

2.1. Подобряване на условията за отдих, почивка и спорт 

2.1.1. Разширяване и обновяване на зоните за отдих 

в населените места на общината, вкл.: 
2020-2023 Повишаване качеството 

на живот и създадени ус-

ловия за почивка и забав-

ления. 

 - „Реконструкция и модернизация на част 

от Младежки парк – кв.38 по ПУП на гр. Пав-

ликени“; 

 Подобряване на качество-

то на средата и комфорта 

на обитаване. Нова соци-

ална среда чрез реализа-

цията на нови зелени и 

пространствени решения. 

 - „Рехабилитация на обществена зелена 

площ около паметник в с. Михалци, община 

Павликени“; 

 Подобряване на условията 

на достъп до паметника и 

по-добра естетическа сре-

да. Монумент с плочи на 

участниците в Априлско-

то въстание. 

 - „Рехабилитация на обществена зелена 

площ със съществуваща детска площадка в с. 

Стамболово, община Павликени“; 

 Подобряване на качество-

то на средата, създаване 

на по-добри условия за 

децата, съобразно съвре-

менните изисквания. 

 - „Рехабилитация на обществена зелена 

площ в УПИ III-За градина, кв. 5 в с. Дъскот, 

община Павликени“; 

 Подобряване на качество-

то на средата и комфорта 

на обитаване.  

2.1.2. Изпълнение на проект за реконструкция и 

модернизация на парк „Бора“ ПИ 000270 в 

землището на гр. Павликени. 

2020-2022 Подобряване на качество-

то на средата и комфорта 

на обитаване. Създаване 

на нови паркови площи 

чрез прилагане на нови 

зелени и пространствени 

решения. 
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2.1.3. Изработване и изпълнение на проект за озе-

леняване бреговете на р. Павликенска в регу-

лация.  

2021 Подобряване цялостната 

визия на града и на парко-

вете, през които премина-

ва, в частност. 

2.1.4. Реконструкция и изграждане на спортни 

площадки в училища, детски градини, меж-

дублокови пространства и в обособени квар-

тали, вкл.: 

2020-2023 Създаване на навици за 

спортуване и здравосло-

вен начин на живот. 

 - Изпълнение на проект за изграждане на 

спортна площадка в УПИ ІІІ- и паркинг в 

УПИ ІV, кв. 143 в гр. Павликени. 

2020-2021 Подобряване и разширя-

ване на условията за 

спорт. Подобряване безо-

пасността на движение, 

създаване на допълнител-

ни места за паркиране на 

МПС. 

 - Изпълнение на проект „Изграждане на 

спортна площадка за фитнес на открито в гр. 

Павликени” в УПИ І, кв.130 по ПУП на гр. 

Павликени. 

2020-2021 Разширяване на възмож-

ностите за активен спорт. 

2.2.  Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, подобряваща 

жизнената среда 

2.2.1.  Подобряване състоянието на пътищата от 

ОПМ. Извършване на текущи ремонти и ре-

хабилитации на пътни участъци от IV-

класната пътна мрежа, вкл.: 

2020-2023 Подобряване транспорт-

ните връзки, превенция 

срещу ПТП. 

 - Рехабилитация на път VTR2211 (Бяла 

Черква - Росица) от км 1+000 до км 4+070 

2020-2023 

2.2.2. Ремонт и реконструкция на уличната мрежа в 

общината, вкл.: 

2020-2023 Подобряване транспорт-

ните връзки, превенция 

срещу ПТП, повишаване 

качеството на живот 
 - бул. „Княз Дондуков - Корсаков“ – от РТ1 

до ОТ165. 

2020-2023 

 - Реконструкция на Бул. „Руски“ – от РТ 

247 до ОТ 227 

2020-2023 

 - Проектиране и реконструкция на ул. 

„Трети март“ от ул. „Атанас Хаджиславчев“ 

до ул. “Димитър Благоев“ 

2020-2023 

 - Проектиране и реконструкция на ул. „19-

ти февруари“ 

2020-2023 

2.2.3. Изграждане на околовръстен път на гр. Пав-

ликени, като част от третокласния път III-303 

2020-2023 Облекчаване на трафика, 

подобряване на транспор-

тните връзки, превенция 

срещу ПТП.  

2.2.4. Реконструкция на кръстовища и обновяване 

на светофари в гр. Павликени 

2020-2023 Безопасност на движение-

то, превенция срещу ПТП, 

2.2.5. Текуща поддръжка, ремонти и преустройства 

на общинския сграден фонд. 

постоянен Поддържане на инфраст-

руктурата в нормално ек-

сплоатационно състояние. 

2.2.6. Обезопасяване на общински обекти, които са 

опасни и застрашени от самосрутване. 

постоянен Осигуряване на безопас-

ност. 
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2.2.7. Реконструкция и модернизация на Спортна 

зала „Йордан Петров – Графа” гр. Павликени. 

2020-2023 Задоволяване потребнос-

тите на населението от 

системни занимания със 

спорт.. 

2.2.8.  Обновяване на културните институции, в т.ч. 

читалищата.  

2020-2023 Осигуряване качествени 

услуги в областта на кул-

турата. 

2.2.9. Основен ремонт на общинското общежитие и 

преустройството му за социални жилища и 

туристическа спалня за групи 

2020-2023 Подобряване облика на 

гр. Павликени. Повече 

места за настаняване. 

2.2.10. Техническа паспортизация на сгради, общин-

ска собственост 

2020-2023 Информация за реалното 

физическо състояние на 

сградите и набелязване на 

последващи мерки за по-

добряването му. 

2.2.11. Подобряване достъпа на хора с увреждания 

до обществени места. Оптимизиране и изг-

раждане на достъпна архитектурна среда за 

хората с увреждания.  

2020-2023 Осигуряване на достъпна 

среда на всички граждани 

на общината.  

2.2.12. Осигуряване на паркоместа за хора с увреж-

дания в гр. Павликени и населените места от 

Общината. 

2020-2023 Осигуряване на достъп до 

услуги и повишаване ка-

чеството на живот. 

2.2.13. Изпълнение на проект за изграждане на нов 

квартал в Гробищен парк гр. Павликени 

2021-2022 Разширяване на гробищ-

ния парк. 

2.2.14. Проектиране и изграждане на нови зони за 

паркиране – между улиците „Васил Левски“ и 

„Цар Иван Асен II“ и около улица „Христо 

Смирненски“. 

2020-2022 Удобство за жителите и 

гостите на гр. Павликени. 

Безопасност. 

2.2.15. Изготвяне и реализация на технически проект 

за осушаване на североизточната част на с. 

Недан. 

2020-2022 Подобряване качеството 

на живот. Защита здраве-

то и имуществото на 

гражданите от въздейст-

вието на природни бедст-

вия. 

2.3. Доизграждане и рехабилитация на ВиК инфраструктурата в общината 

2.3.1. Изпълнение на проект Рехабилитация на во-

допроводната мрежа на гр. Павликени - втори 

етап. 

2021-2022 Подобряване жизнената 

среда и качеството на жи-

вот. Намаляване на загу-

бите на питейна вода. 

 
2.3.2. Изпълнение на проект „Реконструкция и ре-

хабилитация на вътрешна водопроводна мре-

жа в населените места на община Павлике-

ни”, включващ рехабилитация на вътрешна 

водопроводна мрежа на гр. Бяла Черква и на 

с. Караисен.  

2020-2022 

2.3.3. Реконструкция на тласкателен водопровод с. 

Росица – с. Вишовград. 

2020-2021 

2.3.4. Допълнително водоснабдяване на с. Върбовка 2020-2023 

2.4. Подобряване енергийната ефективност и стимулиране използването на ВЕИ 
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2.4.1. Оказване на методологическа помощ на жи-

телите на общината при кандидатстване за 

финансиране по програми за енергийна ефек-

тивност 

2020-2023 Повишен стандарт на жи-

вот, намаляване емисиите 

на парникови газове. 

2.4.2. Реконструкция, саниране и газификация на 

НЧ „Братство 1884“ – гр. Павликени. 

2020-2021 Повишен комфорт, цело-

годишно провеждане на 

мероприятия, икономии. 

2.4.3. Изпълнение на проект „Изграждане на систе-

ма от слънчеви колектори за БГВ и газифика-

ция на покрит плувен басейн в гр. Павлике-

ни“ 

2020-2023 Повишен комфорт, ико-

номии, намаляване еми-

сиите на парникови газо-

ве. 

2.4.4. Въвеждане на енергоспестяващи мерки по 

отношение на уличното осветление в гр. Пав-

ликени, гр. Бяла Черква и останалите населе-

ни места на територията на община Павлике-

ни 

2020-2022 Понижаване на разходите, 

превенция срещу битовата 

престъпност и ПТП. 

2.4.5.  Въвеждане на енергоспестяващи мерки в 

училища, детски градини и други обществени 

сгради, вкл.: 

2020-2023 Подобрени условия, на-

маляване на разходите, 

намаляване емисиите на 

парниковите газове. 

 - Повишаване енергийната ефективност на 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Батак  

  

 - Повишаване на енергийната ефективност 

в ОУ „Филип Тотю”, с. Върбовка 

  

 - Повишаване на енергийната ефективност 

в ОУ „Климент Охридски”, гр. Павликени 

  

3. Екология 

3.1. Провеждане на активна политика за устойчиво екологично развитие 

3.1.1.  Разработване и приемане на програма на об-

щина Павликени за опазване на околната сре-

да 

2020 Набелязване мерки за 

опазване на околната сре-

да. 

3.1.2. Повишаване познанията, културата и съзна-

нието на децата и населението по въпросите 

на опазването на околната среда и устойчиво-

то развитие. 

2020-2023 Опазване на околната 

среда. Промяна стереоти-

па на поведение на граж-

даните. 

3.1.3. Изпълнение на пилотни и демонстрационни 

проекти, свързани с оползотворяване на отпа-

дъците и устойчиво екологично развитие 

2020-2023 

3.2.  Трайно подобряване на екологичното състояние на община Павликени 

3.2.1.  Подобряване ефикасността на Регионалната 

система за управление на отпадъци. Подобря-

ване на инфраструктурата и обслужващите 

съоръжения. Изграждане на станция за прето-

варване на отпадъците. 

2020-2022 Оптимизиране функцио-

нирането на Регионалната 

система за управление на 

отпадъци 

3.2.2. Изпълнение на проект за техническа и биоло-

гична рекултивация закритото общинско депо 

за битови отпадъци 

2020-2021 Опазване на територията 

на общината от замърся-

ване. 

3.2.3.  Подобряване устойчивото управление на би-

товите отпадъци, в т. ч. масово разпростране-

ните, отпадъци от опаковки, биоразградими 

отпадъци, излезли от употреба МПС. 

2020-2023 Опазване на територията 

на общината от замърся-

ване. 
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3.2.4. Лицензиране на площадка за строителни от-

падъци 

2020-2022 Опазване на територията 

на общината от замърся-

ване. Повторно използва-

не на строителни отпадъ-

ци. 

3.2.5. Изпълнение на проект „Създаване и развитие 

на Общинско социално предприятие "Зелени 

системи" в община Павликени“. 

2020-2021 Поддържане на зелените 

системи на територията на 

общината. 

3.2.6. Мероприятия по премахване на стари горски 

насаждения и създаване на нови. 

2020-2023 Поддържане на зелените 

системи на територията на 

общината. 

3.3. Грижа за безстопанствените животни на територията на общината 

3.3.1. Изпълнение на мерките, заложени в Програма 

на община Павликени за изпълнение на наци-

оналната програма за овладяване популацията 

на безстопанствени кучета. 

постоянен Хуманно отношение към 

животните. 

3.3.2. Изграждане на „Общински приют за безсто-

панствени животни в УПИ V, кв. 19 по ПУП 

на гр. Павликени“. 

2021-2022 Хуманно отношение към 

животните. Осигуряване 

спокойствието и комфор-

та на гражданите. 

4. Общинска администрация в служба на гражданите 

4.1.  Сигурност и технологична обезпеченост на административното обслужване 

4.1.1.  Информационно осигуряване на процесите на 

управление и функциониране на информаци-

онната система за управление на общината; 

2020-2023 Повишаване качеството 

на предоставяните услуги. 

4.1.2. Поддържане на Интегрираната система по 

управление на качеството и околната среда. 

постоянен Успешно преминати вът-

решни и външни одити, 

подновяване сертифика-

тите за качество. 

4.1.3. Изграждане на система за информационна 

сигурност - І и ІІ етаж стара сграда в общинс-

ка администрация. 

2020-2021 Информационна сигур-

ност 

4.2.  Гарантиране качеството на предоставяните административни услуги 

4.2.1. Анкета с гражданите относно ефективността, 

ефикасността и качеството на администра-

тивното обслужване 

ежегодно Предприемане на кориги-

ращи действия за подоб-

ряване на АО. 

4.2.2. Повишаване капацитета на администрацията 

чрез обучения – работата с клиенти, етично 

поведение и др., пряко свързани с предоста-

вяните услуги. 

постоянен Подобряване качеството 

на работа 

4.2.3. Максимално използване на електронния до-

кументооборот между структурите на общин-

ска администрация и институциите. 

постоянен Намаляване на админист-

ративната тежест 

4.3.  Активен диалог между общинска администрация и гражданите, и междуобщин-

ско сътрудничество 

4.3.1. Диалог и съвместна дейност с бизнес-

общността, НПО и гражданите, вкл. разра-

ботване на съвместни проекти. 

постоянен Гласност и прозрачност, 

участие на гражданското 

общество в управлението.  
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4.3.2. Повишаване участието на обществеността в 

процеса на вземане на решения. 

постоянен Активно участие на граж-

данското общество в уп-

равлението 

4.3.3. Развитие на междуобщинското сътрудничест-

во на национално и международно ниво 

постоянен Обмен на опит и добри 

практики. Изпълнение на 

съвместни проекти 

5. Kачество и достъпност на здравните и социалните услуги 

5.1. Повишаване качеството и достъпността на здравните услуги 

5.1.1. Разширяване и подобряване на здравните ус-

луги в детска ясла, детските градини и учи-

лищата. 

2020-2023 Предотвратяване на забо-

ляванията и грижа за 

здравето и живота на де-

цата и учениците 

5.1.2. Ремонт, модернизация и преустройство в  

здравните заведения.  

2020-2023 Осигуряване на условия 

за предоставяне на здрав-

ни услуги. 

5.1.3. Насърчаване на раждаемостта чрез конкретни 

мерки за подпомагане на семейства с репро-

дуктивни проблеми. 

2020-2023 Увеличаване на раждае-

мостта. 

 

5.1.4. Насърчаване на раждаемостта чрез създаване 

и прилагане на правила за финансово подпо-

магане при раждане на второ и трето дете. 

2020-2023 

5.1.5. Подпомагане обучението на медицински кад-

ри с ангажимент за професионална реализа-

ция.  

постоянен Повишаване качеството 

на здравеопазване, разши-

ряване на обхвата на ме-

дицинските услуги; кад-

рова обезпеченост 

5.1.6. Провеждане на здравни кампании и инициа-

тиви съвместно с други организации и НПО. 

ежегодно Повишаване здравната 

култура на населението; 

превенция на заболявани-

ята. 

5.1.7. Разширяване дейността на здравните медиа-

тори 

2020-2023 Повишаване здравната 

култура на населението. 

5.2. Повишаване качеството и достъпността на социалните услуги 

5.2.1. Текущи ремонти в сградите, в които се пред-

лагат социални услуги на територията на об-

щината.  

2020-2023 Осигуряване на оптимал-

но близки до домашната 

среда условия, за предос-

тавяне на социалните ус-

луги. 

5.2.2. 

Основен ремонт и преустройство на ДДУИ с. 

Михалци 

2021-2023 Осигуряване условия за 

предоставяне на нов тип 

услуга. 

5.2.3. Разкриване на нови социални услуги в сгра-

дата на бившия ДДУИ, с. Михалци: 2 броя 

ЦНСТ за възрастни хора с деменция, с общ 

капацитет 30 потребители и съпътстваща ус-

луга - Дневен център за възрастни с уврежда-

ния, с капацитет 30 потребители. 

2022-2023 Осигуряване на адекватна  

дневна, почасова и замес-

тваща грижа за възраст-

ните хора с цел превенция 

на социално изключване и 

изолация. 
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5.2.4. Разширяване възможностите за развитие на 

приемната грижа чрез нарастване броя на 

приемните семейства. Предложение за 

продължаване на услугата след края на 

проекта като ДДД, към ЦОП гр. Павликени. 

2020 - 2023 Намаляване на броя на 

децата, настанявани в 

институции, наемане на  

безработни лица, имащи 

отношение към проблема. 

5.2.5. Осигуряване на възможност за социално 

включване на лицата с увреждания чрез прог-

рами, осигуряващи работни места за лица с 

увреждания. 

постоянен Повишаване качеството 

на живот на лицата с ув-

реждания. 

5.2.6. Предоставяне на информация, за възможнос-

тите на Дневен център за деца с увреждания, 

консултации на родителите на деца с увреж-

дания за правата на децата им и възможнос-

тите на предлаганите социални услуги. 

постоянен Осигуряване на равен 

достъп до образование, 

социално включване и 

реализация на децата с 

увреждания. 

5.2.8. Изпълнение на проект „Патронажна грижа за 

възрастни хора и лица с увреждания в община 

Павликени“. 

2020 Осигуряване на мобилни 

интегрирани здравно-

социални услуги в домо-

вете на лица с увреждания 

и възрастни хора. 

5.2.9. Социални иновации за активно социално 

включване в община Павликени 

2021 Осигуряване и разширя-

ване на услугата „дома-

шен помощник“. 

5.2.10. Изпълнение на проект „Социално - икономи-

ческа и образователна интеграция на уязвими 

групи в община Павликени”  

2020 Подобрен достъп до зае-

тост; образование; соци-

ални и здравни услуги. 

Преодоляване на негатив-

ните стереотипи. 

5.2.11. Организиране предоставянето на асистентс-

ката подкрепа за възрастни хора и лица с ув-

реждания, които не се финансират по реда на 

Закона за личната помощ. 

 

постоянен Осигуряване на грижа в 

домашна среда на възрас-

тни хора и лица с увреж-

дания, с цел подобряване 

качеството им на жи-

вот.Продължаване и разк-

риване на услуги в до-

машна среда-личен асис-

тент, домашен помощник. 

5.2.12. Осигуряване приложението на Закона за лич-

ната помощ в община Павликени за лицата с 

увреждания. 

постоянен Осигуряване предоставя-

нето и ползването на лич-

на помощ от лица с ув-

реждания. 

6. Образование, култура, спорт и младежки дейности 

6.1. Обновяване на материално-техническата база в училищата и детските градини 

6.1.1. Обновяване на МТБ в училищата и детските 

градини, вкл.: 

постоянен Повишаване качеството 

на образователния процес 

и повишаване интереса на 

учащите. 
 - Изпълнение на проект „Изграждане на 

детски площадки със съоръжения, достъпна 

среда, благоустрояване и ремонт на ограда на 

Детска градина „Слънце” 

2020 

 - Изпълнение на проект „Реконструкция, 

ремонт и оборудване на сградите на СУ „Бачо 

Киро” гр. Павликени” 

2020-2021 
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 - Изграждане на детска площадка в СУ 

„Бачо Киро“, гр. Павликени 

2021 

 - Изграждане на детска площадка в ОУ 

„Св. Св. Климент Охридски“, гр. Павликени 

2022 

 - Изграждане на детска площадка в ДГ 

„Атанас Неделчев“, гр. Бяла Черква 

2023 

6.1.2. Засилване ролята на информационните и ко-

муникационните технологии в училищата.  

постоянен Повишаване качеството 

на образователния процес 

и повишаване интереса на 

учащите. 

6.2. Повишаване мотивацията за активно участие в образователния процес 

6.2.1. Интеграция на деца от етническите малцинс-

тва, мотивиране на учителите за провеждане 

на качествен учебен процес. 

постоянен Повишаване качеството 

на образователния процес 

и повишаване интереса на 

учащите. 

6.2.2. Подкрепа и стимулиране на талантливи уче-

ници. 

постоянен Увеличаване броя и моти-

вация на изявените уче-

ници 

6.2.3. Осигуряване на равен достъп до образование 

на деца и ученици със СОП, от етнически 

малцинства и от социално слаби семейства. 

постоянен Осигуряване на равен 

достъп до образование на 

всички ученици 

6.2.4. Осигуряване на възможности за ваканционен 

отдих и извънучебни занимания на децата и 

младежите 

ежегодно Осигуряване условия за 

пълноценни извънучебни 

занимания. 

6.2.5. Създаване и поддържане на регистър на заст-

рашените от отпадане деца и ученици в детс-

ките заведения и училищата; мерки за пре-

венция на отпадането и осигуряване на усло-

вия за обхват на децата в задължителна учи-

лищна възраст. Работа с родителите. 

постоянен Намаляване броя на необ-

хванатите, подлежащи на 

задължително обучение 

Свеждане до минимум 

броя на отпадналите.  

6.2.6. Поетапно намаляване таксите за посещение 

на детските градини 

2020-2023 Повишаване посещае-

мостта и обхванатите в 

учебния процес. 

6.3. Опазване и популяризиране културно-изторическото наследство  

6.3.1.  Опазване, експониране, социализиране и по-

пуляризиране на културно-историческото 

наследство.  

2020-2023 Развиване на туристичес-

ки продукт, базиран на 

богатото културно-

историческо наследство 

на община Павликени.  

6.3.2. Обогатяване на музейните фондове чрез ар-

хеологически проучвания, експедиции, дари-

телството и др. 

постоянен  

6.3.3. Повишаване атрактивността на музейните 

експозиции чрез проекти за поетапно аними-

ране на експозициите, внасяне на демонстра-

тивни елементи, атракции, възстановки. 

2020-2023 Увеличена посещаемост. 

6.3.4. Организиране на временни и мобилни музей-

ни експозиции. 

постоянен Достигане на информация 

до по-голяма аудитория. 
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6.3.5. Сътрудничество с културни институции и 

побратимени градове на общината. 

2020-2023 Изграждане на междуоб-

щински, регионални, на-

ционални и международ-

ни контакти. 

6.3.6. Подобряване материалната база и библиотеч-

ния фонд в читалищата. 

2020-2023 Задоволяване на култур-

ните потребности на насе-

лението  

6.3.7. Приемане и изпълнение на програма за кул-

турните прояви по населени места (културен 

календар). 

ежегодно Подобряване организаци-

ята и финансирането. 

6.4. Подкрепа за развитие на спорта и младежките дейности  

6.4.1. Приемане и изпълнение на програма за спор-

тните прояви  

ежегодно Подобряване организаци-

ята и финансирането. 

6.4.2. Създаване на условия за разкриване на нови 

спортни клубове и младежки организации на 

територията на община Павликени 

постоянен Създаване на условия за 

хармонично развитие на 

децата и младежите 

6.4.3. Подкрепа и стимулиране на талантливи спор-

тисти. 

постоянен Мотивация за активно 

спортуване и високи 

спортни резултати 

7. Обществен ред и сигурност 

7.1. Превенция на криминогенните прояви на територията на общината 

7.1.1. Превантивна работа с децата и младежите, 

свързана с детските противообществени про-

яви. 

постоянен Ограничаване на детските 

противообществени проя-

ви.  

7.1.2. Образуване и разглеждане на възпитателни 

дела срещу малолетни и непълнолетни, из-

вършители на противообществени прояви и 

/или престъпления. 

постоянен Ограничаване на проти-

вообществените прояви 

и/или престъпления от 

малолетни и непълнолет-

ни. 

7.1.3. Провеждане на кампании за превенция на 

притежанието, употребата и разпространени-

ето на наркотични и упойващи вещества. 

ежегодно Повишаване информира-

ността и предотвратяване 

употребата, разпростра-

нението и притежанието 

на наркотични и упойва-

щи вещества. 

7.1.4. Провеждане на кампании във връзка с пре-

венцията на трафика на хора. 

ежегодно Повишаване информира-

ността и предотвратяване 

на трафик на хора. 

7.1.5. Разширяване на съществуващите и изгражда-

не на нови зони за видеонаблюдение в райо-

ните на учебни заведения, паркове, спирки, 

пазари, и други обществени пространства; 

2020-2023 Повишаване сигурността 

на учащите се и миними-

зиране риска от кражби и 

вандализъм. 

7.1.6. Поддръжка на маркировката и увеличаване на 

буферните зони около оживени кръстовища, 

детски гради и училища. 

постоянен Опазване на здравето и 

живота на населението. 

7.1.7. Оптимизиране организацията на движение на 

територията и извън селищата на общината 

(съвместно с КАТ). 

2020-2023 Осигуряване безопасност 

на движението. 

7.2 Защита при бедствия и аварии 
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7.2.1. Приемане на „Програма за намаляване на 

риска от бедствия“ 

2020 Набелязване мерки за на-

маляване риска от бедст-

вия 

7.2.2. Поддържане на доброволно формирование. 

Популяризиране ролята на доброволчеството,  

постоянен Осигурен допълнителен 

ресурс за справяне с бедс-

твени ситуации 

7.2.3. Предотвратяване, овладяване и преодоляване 

на последиците от бедствия 

постоянен Минимизиране на щетите. 

Спокойствие и сигурност 

за населението. 

7.2.4. Поддържане на речните корита, деретата в 

регулация, отводнителните диги, язовири и 

защитни съоръжения 

постоянен Подобряване хидравлич-

ната проводимост на реч-

ните корита и недопуска-

не бедствени ситуации. 

Превенция на наводнения 

7.2.5. Изпълнение на проект „Ефективно управле-

ние при извънредни ситуации в трансгранич-

ния регион Кълъраш - Велико Търново” по 

Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния - Бълга-

рия 2014-2020 г.  

2021 Превенция на наводнения, 

почистване; обмен на пар-

тньорски опит и експерти-

за. 

7.3. Засилен контрол за спазване на обшинските нормативни разпоредби 

7.3.1. Създаване на Общинско звено „Сигурност“ за 

повишаване на обществения ред и сигурност-

та. 

2020 Подобряване на общест-

вения ред и повишаване 

на сигурността. 

7.3.2. Повишаване ефикасността на наложените 

административни санкции 

постоянен Подобряване на общест-

вения ред 
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