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Ежегодни цели на администрацията за 2020 г. 
Община Вълчи дол, област Варна 

 
                                             

           Одобрил: 
                                                                                            Георги Тронков 

                                                                                                                Кмет на Община Вълчи дол 
 
Основната стратегическа цел за развитие на Община Вълчи дол е:  

Устойчиво развитие, привличане на инвестиции и насърчаване икономическата активност, основани на 
потенциала и ресурсите на общината за преодоляване на демографската криза и бедността. 

ЦЕЛ 1: Постигане на стабилни темпове на икономически растеж, чрез привличане на инвестиции за намаляване на 
безработицата, повишаване на доходите и преодоляване на бедността. 

ЦЕЛ 2: Ограничаване на демографската криза, насърчаване на образованието и социалното включване. 
ЦЕЛ 3: Комплексно подобряване състоянието на техническата инфраструктура и жизнената среда, съхраняване и 

опазване на природното богатство и културно-историческото наследство. 
 
Основни приоритети: 
ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на условия за местно икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, 
хранително-вкусова промишленост и туризъм. 
ПРИОРИТЕТ 2: Ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, жизнения стандарт и социалното 
включване. 
ПРИОРИТЕТ 3: Балансирано териториално развитие, чрез подобряване и възстановяване на техническата 
инфраструктура, опазване на околната среда и природното богатство. 
ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, социални и 
културни услуги. 
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1 2 3 4 5 6 7 
Цели за 2020г. Стратегически 

цели 
Стратегичес-
ки документ 

Дейности Срок  
/2020
г./ 

Очакван 
резултат 

Индикатор за изпълнение 
Индикато
р за 
текущо 
състояни
е 

Индикатор за целево 
състояние 

 
ПРИОРИТЕТ 1: Създаване на условия за местно икономическо развитие, с приоритети селско стопанство, хранително-вкусова промишленост и 

туризъм. 
Стимулиране на 
местната икономика, 
привличане на 
инвестиции. 
 

Осъществяване на 
активен диалог 
между бизнеса, 
общината и НПО; 
Привличане на 
инвестиции, чрез 
регионален 
маркетинг и 
прозрачно 
информационно 
осигуряване; 
Подобряване на 
бизнес средата. 

Общински  
план за 
развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община 
Вълчи дол 
2019-2023г 

Дейности за: 
Управление на 
водите; 
Възобновя- 
еми енергийни 
източници.  

2020г. Повишаване обема на 
инвестициите в 
местната икономика, 
създаване на 
благоприятна и 
атрактивна среда за 
развитие на бизнеса, 
базирана на знанията и 
иновациите. 

 • Видове 
предоставени 
услуги;  

• Брой фирми; 
• Брой наети;  
• Брой 

новосъздадени 
МСП;  

• Брой заети лица в 
МСП. 

Подобряване на 
ефективността на 
селскостопанското 
производство, 
развитие на 
конкурентоспособни 
стопанства и 
хранително-вкусови 
предприятия на 
основата на 
екологични стандарти 
и опазване на 
природните ресурси. 

Въвеждане и 
прилагане на 
европейски 
стандарти в 
селското 
стопанство и 
свързаните 
производства; 
Подобряване на 
маркетинга и 
качеството на 
земеделските 
продукти; 
Развитие на 
алтернативно и 

Общински  
план за 
развитие  
 2014-2020г;. 
Управленска 
програма на 
Община 
Вълчи дол 
2019-2023г 

Дейности за 
подпомагане 
на 
земеделските 
стопани за 
адаптиране на 
производствата 
и качеството на 
продукцията 
към 
изискванията и 
стандартите на 
ЕС с оглед 
стимулиране 
на 

2020г. Подобряване качеството 
на живот в населените 
места на община Вълчи 
дол с традиции в 
селското стопанство 

 • Брой действащи 
партньорства; 

• Обем на 
инвестициите; 

• Брой стопанства, 
отговарящи на 
европейските 
стандарти; 

• Брой 
предприятия, 
използващи ВИЕ; 

• Брой адаптирани 
селски 
стопанства; 

• Брой обучения и 
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биологично 
земеделие. 

конкурентно 
селско 
стопанство и 
свързани 
производства.  
 

предоставени 
консултации и 
съвети. 

 
Устойчиво развитие 
на интегриран 
туристически 
продукт на база 
разнообразието от 
природни и 
антропогенни 
дадености на 
територията на МИГ- 
обхващащ общините 
Вълчи дол, Ветрино и 
Провадия. 

 
 
Развитие на 
туристическия 
продукт, изцяло 
съобразен с 
динамичните 
промени във 
вкусовете и 
предпочитанията 
на туристите, за да 
е продаваем. 
 
 
 
 
 

 
 
Общински 
план за 
развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община 
Вълчи дол 
2019-2023г 
ПРСР 
2014-2020г. 

 
 
Обучителни и 
информационн
и кампании; 
Реализация на 
съвместни 
проекти с 
общините от 
МИГ и частни 
организации; 
Реализация на 
проекти за 
обмен на 
добри 
практики. 

 
 
2020г. 

 
 
Изградени 
партньорства; 
Използване на 
частни ресурси в 
реализацията на 
публични 
проекти. 
 

  
 
Брой осъществени 
партньорства;  
Брой разработени 
съвместни проекти; 
Брой добри практики. 

Ефективна 
маркетингова 
политика за 
популяризиране и 
налагане на продукти 
на туристическия 
пазар. 

Провеждане на 
информационна 
кампания за 
представяне и 
позициониране на 
Община Вълчи дол 
и територията на 
МИГ „Възход” на 
туристическия 
пазар. 

Общински 
план за 
развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община 
Вълчи дол 
2019-2023г 
ПРСР 2014-
2020г. 

Изработване 
на рекламни 
материали; 
Провеждане на 
семинари, 
изложби, 
презентации. 

2020г. Създаване на 
база данни и 
информационен 
пакет за 
туристическо 
предлагане. 

 Актуализиране Е-
страницата на Община 
Вълчи дол. 

Създаване и 
укрепване на 
институциалната 
рамка за развитието 
на туризма в 

Укрепване на 
местния капацитет 

Общински 
план за 
развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 

Провеждане на 
демонстрацион
ни 
мероприятия 
за трайни 

2020г. Информиране на 
обществеността. 

 Брой „Кръгли маси”; 
Брой кампании. 
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общината и на 
територията на МИГ 
„Възход”. 

програма на 
Община 
Вълчи дол 
2019-2023г. 
ПРСР 2014-
2020г. 

партньорства; 
Общински 
информационн
и кампании. 

ПРИОРИТЕТ 2: Ограничаване на безработицата, повишаване на доходите, жизнения стандарт и социалното включване. 
Развитие на 
човешките ресурси и 
стимулиране на 
заетостта. 
 
 
 
 

Стимулиране на 
заетостта, чрез 
подобряване 
условията на 
трудовата заетост, 
повишаване 
професионалните 
умения на 
работната сила и 
създаване на 
работни места; 
Превенция на 
рисковото 
поведение на 
подрастващи, групи 
в неравностойно 
положение и ниска 
степен на социално 
включване. 
 
 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 
ОП „РЧР“ 2014-
2020 и др. 
донори на 
средства от ЕС 
 

Дейности за 
ограничаван
е на 
безработица
та  чрез 
реализация 
на дейности 
финансиран
и от ЕС и 
др.;  
Повишаване 
квалификац
ията на 
персонала;  
Превенция 
на рисково 
поведение. 

2020г. Създаване на 
условия за 
постоянно 
повишаване на 
квалификацията 
в отговор на 
динамичните 
промени и 
изискванията на 
пазара на труда. 
 

 • Брой реализирани 
проекти за 
заетост; 

• Брой 
преквалифициран
и; 

• Намаляване на 
безработицата;  

• Брой новооткрити 
работни места. 

Реализиране на 
дейностите по проект 
„Подкрепи ме, за да 
успея”  

Финансиране на 
дейностите в 
Общностен център 
за ранно детско 
развитие за ранна 
интервенция на 
уврежданията. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 
ОП „РЧР“ 2014-
2020г.  и др. 
донори 

Дейности-те 
са насочени 
към деца от 
0 до 7г. 
възраст, 
деца и 
семейства в 
риск 

2020г Подобрено 
качество на 
живот на лицата 
с увреждания и 
възможност за 
интеграция в 
общността. 

 Функциониращ 
Общностен център за 
ранно детско развитие, 
включващ център за 
ранна интервенция на 
уврежданията на  
територията на Община 
Вълчи дол. 
Осигуряване на над 15 
работни места в 
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 Общностният център. 

 
Реализиране на 
дейностите по проект 
по процедура  
„СОЦИАЛНО-
ИКОНОМИЧЕСКА 
ИНТЕГРАЦИЯ НА 
УЯЗВИМИ ГРУПИ. 
ИНТЕГРИРАНИ 
МЕРКИ ЗА 
ПОДОБРЯВАНЕ 
ДОСТЪПА ДО 
ОБРАЗОВАНИЕ“ – 
КОМПОНЕНТ 1 

Процедурата ще 
допринесе за 
повишаване 
качеството на 
живот, социалното 
включване и 
намаляване на 
бедността, както и 
до трайната 
интеграция на най-
маргинализираните 
общности, вкл. 
ромите чрез 
реализацията на 
комплексни мерки 
и прилагането на 
интегриран подход. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 
 

Дейности за 
ограничаван
е на 
безработи-
цата  чрез 
реализация 
на дейности 
финансиран
и от ЕС и 
др.;  
Повишава-
не 
квалификац
ия-та на 
маргинали-
зираните 
общности 
 

2019 
– 
2020г. 

Създаване на 
условия за 
социалното 
включване и 
намаляване на 
бедността и 
трайната 
интеграция на 
най-
маргинализиран
ите общности.  

 Осигуряване на работни 
места в Общността. 

• Брой реализирани 
проекти за 
заетост; 

• Брой 
преквалифициран
и; 

• Намаляване на 
безработицата;  

 

Реализиране на 
дейностите по проект 
BG05M9OP001-2.040, 
“Патронажна грижа за 
възрастни хора и лица с 
увреждания в община 
Вълчи дол” 

 

Процедурата ще 
допринесе за 
повишаване 
качеството на 
живот, социалното 
включване и 
намаляване на 
бедността, както и 
до трайната 
интеграция на най-
рисковите групи в 
Общината чрез 
реализацията на 
комплексни мерки 
и прилагането на 
интегриран подход. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Дейности за 
ограничаван
е на 
безработица
та  чрез 
реализация 
на дейности 
финансиран
и от ЕС и 
др.;  
Повишаване 
квалификац
ията на 
живущите в 
Общината 

2019 
– 
2020г 

Създаване на 
условия за 
социалното 
включване и 
намаляване на 
бедността и 
трайната 
интеграция на 
най-рисковите 
групи в 
Общността 

 Осигуряване на работни 
места в Общността. 

• Брой реализирани 
проекти за заетост; 

• Брой 
преквалифицирани; 

• Намаляване на 
безработицата; 

• Увеличаване на 
лицата, потребители на 
услугата „домашен 
санитар“, здравен 
работник и др. 
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квалифицирани кадри  
ПРИОРИТЕТ 3: Балансирано териториално развитие, чрез подобряване и възстановяване на техническата инфраструктура, опазване на околната 

среда и природното богатство. 
Развитие на 
техническата 
инфраструктура. 
 

Транспортна 
инфраструктура – 
подкрепа за 
модернизацията и 
реконструкцията на 
пътната мрежа от 
ІV клас. 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС и 
др. 

2020г. Рехабилитира-на 
общинска пътна 
мрежа и 
обновени пътни 
съоръжения. 

 • Дължина на 
рехабилитираната 
общинска пътна мрежа; 
• Брой изградени и 
обновени пътни 
съоръжения; 

Реализиране на 
дейностите по проект 
„Реконструкция на 
улици и тротоарни 
настилки в гр. Вълчи 
дол” 

Подобряване на 
техническата 
инфраструктура 

за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС и 
др. 

2019г
- 
2020г.
. 

Рехабилитира-на 
улична мрежа 
 

 • Дължина на 
рехабилитирана 
общинска улична мрежа 

Развитие и 
рехабилитация на 
екологичната 
инфраструктура. 
 
 
 
 

Подкрепа на 
всички дейности, 
водещи до 
опазването на 
околната среда, 
събиране на 
битовите отпадъци 
и създаване на 
система за 
обработката им. 
Разделно събиране 
на отпадъците – 
поетапно във 
всички населени 
места на общината.  

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС и 
др. 

2020г. Подкрепа на 
инвестиционни 
предложения 
свързани с 
преработката и 
оползотворяване
то на битовите 
отпадъци; 
Стартирани 
дейности по 
преработка и 
оползотворяване
то на битовите 
отпадъци. 

 Оползотворени и 
преработени битови 
отпадъци – м3. 
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„Закриване и 
рекултивация на депо 
за битови отпадъци с 
преустановена 
експлоатация на 
Община Вълчи дол” 

Проекта предвижда 
намаляване 
въздействието 
върху околната 
среда и в частност 
върху подземните и 
повърхности води, 
почвата и 
атмосферния 
въздух. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от МОСВ 
и ПУДООС. 

2020 Максимално 
ограничаване на 
неблагоприятнот
о въздействие 
върху околната 
среда. 

 • Подобрена 
екологична 
обстановка 

Подмяна водопроводи- 
малки населени места. 

Водоснабдяване  и 
канализация – 
решаване на 
проблема за 
количеството и 
качеството на 
водата в населените 
места на общината. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС и 
др. 

2020 Подмяна на 
старата 
водопроводна 
мрежа. 

 Дължина на подменената 
водопроводна мрежа. 

Доизграждане на 
газопреносната мрежа 
в гр. Вълчи дол. 
Изграждане на 
вътрешно- отоплителни 
газови системи в 
поликлиника и 
читалище гр. Вълчи 
дол. 

Газификация на 
обекти общинска 
собственост град 
Вълчи дол. 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

 2020 Включени 
общински 
сгради в 
газопреносната 
мрежа  ниско 
налягане. 

 • Брой на включени 
ползватели – 
домакинства и 
производствени 
предприятия; 
• Брой включени 
общински сгради в 
газопреносната мрежа  
ниско налягане; 
• Количество на 
спестената за отопление 
ел. енергия. 

Рехабилитация на 
обществени зелени 
площи. 
Ремонт детски 
съоръжения. 

Подобряване 
качеството на 
живот в населените 
места на общината. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 

2020г. Рехабилитирани 
паркове и 
градини, детски 
площадки и 
съоръженията 
към тях, в т. ч. 
доставка на 

 • Брой рехабилитирани 
паркове и градини; 
• Брой рехабилитирани 
детски площадки и 
съоръжения; 
• Брой доставени 
детски съоръжения. 
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финансиран
е от 
ПУДООС-
МОСВ и др. 

съоръжения. 

Рехабилитация и 
модернизация на 
социалната 
инфраструктура 
 

Развитие на 
инфраструктурата 
на 
информационното 
общество. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

 2020 Изградена и 
модернизирана 
социална и 
комуникационна 
инфраструктура. 

 Дължина на изградената 
комуникационна 
инфраструктура. 

Реконструкция и 
ремонт на сгради с 
религиозно значение. 
 

Подкрепа за 
изготвяне на 
проекти на местни 
поделения на 
вероизповедания- 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 
 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ПРСР 
2014-2020 

2020г Ремонт на 
църковните 
храмове в 
гр.Вълчи дол и 
населените 
места в 
общината 

 Брой ремонтирани 
църковни храмове. 

Реконструкция или 
ремонт на обществени 
сгради с местно 
историческо и 
културно значение.  
 

Подкрепа за 
изготвяне на 
проекти на 
читалищата. 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от  ПРСР 
2014-2020 и 
МИГ 

2020г. Реконструкция и 
ремонт на 
читалищата. 

 Брой ремонтирани 
читалища. 

Подобряване на 
инфраструктурата на 
бизнес, култура, 
туризъм и спорт. 
Ремонт на стадиони, 
изграждане на детски  
площадки и площадки  

Изграждане на 
нови и 
ремонтиране на 
съществуващите 
спортни 
съоръжения и 
детски площадки. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 

2020г. Изграждане на 
нови и 
подобрени и 
ремонтирани  
спортни 
съоръжения и 
площадки в гр. 

 • Брой ремонтирани 
съществуващи спортни 
съоръжения;  
• Брой изградени нови 
спортни съоръжения; 
• Брой изградени 
детски площадки; 



 9 

със спортни 
съоръжения по 
населени места. 

финансиран
е от 
ПУДООС , 
ПКБ и др. 

Вълчи дол и 
населените 
места. 

• Брой обновени детски 
площадки. 

Изготвяне на нов 
устройствен план на 
населените места на 
територията на 
общината. 
 

 Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

Споразумен
ие за 
финансиран
е с МИП. 

2020 Дейността се 
реализира с 
национални 
средства и 
общински 
средства. 

 Брой населени места с 
изготвени нови УП. 

Развитие на училищния 
спорт. 

Организиране на 
общински спортни 
мероприятия. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕСФ, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Реализация на 
заложената цел, 
ще се осъществи 
чрез 
партньорство 
със спортни 
клубове. 

 Брой проведени спортни 
мероприятия. 

Осмисляне на 
свободното време на 
децата и младежите. 

Организиране на 
конкретни 
мероприятия 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕСФ, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Реализирани 
мероприятия на 
скаутската 
организация с 
подкрепата на 
общината. 

 Брой привлечени деца и 
младежи в скаутската 
организация. 

Работа по отношение 
превенцията на 
социално значими 
проблеми – 

Разнообразяване на 
мероприятията и 
дейностите, 
реализирани в 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 

2020г. • Намаляване 
детката агресия 
в училище и 
извън него; 

 • Брой и видове 
реализирани мероприятия 
и дейности в Центъра за 
възпитателна дейност и 
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наркомании, ХИВ и 
СПИН, асоциално 
поведение. 
 

Центъра за 
възпитателна 
дейност и 
Консултативният 
кабинет към 
МКБППМН с 
подкрепата на 
общината. 

програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕСФ, 
общински 
бюджет и 
др. 

• Намаляване 
на 
регистрираните 
в Детска 
Педагогическа 
Стая малолетни 
и непълнолетни 
с  простъпки. 

Консултативният кабинет 
към МКБППМН; 
• Брой на 

регистрираните в 
Детска Педагогическа 
Стая малолетни и 
непълнолетни с  

простъпки. 
Изготвяне на ежегоден 
план за действие към 
общинска програма за 
закрила на детето. 
 

Разработване на 
общинска програма 
за закрила на 
детето, съобразена 
с демографските 
характеристики на 
общината, 
традициите и 
етническите 
особености. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Реализиране на 
дейностите 
разписани в 
ежегодния план 
за действие към 
общинската 
програма за 
закрила на 
детето.  
 

 • Брой осъществени 
дейности.  

 

Поддържане на 
клубовете на 
пенсионера в 
общината. 
 

Разработване на 
общинска програма 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Дейността 
се 
подпомага 
със средства 
от 
общински 
бюджет. 

2020г. Реализиране на 
дейностите 
разписани в 
ежегодния план 

 Брой пенсионерски 
клубове на издръжка на 
общината. 

Въвеждане на 
енергоспестяващи 
мерки 

Реконструкция и 
изграждане 
наенергоспестяващ
о  улично 
осветление. 
Създаване на 
инсталации за 
ВЕИ- слънчева и  
вятърна енергия;  
Съоръжения за 
производство на 
био- енергия чрез 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020 Реализирани 
проекти за 
изграждане на 
енергоспестяващ
о улично 
осветление. 

 • Брой на 
поставеното ново 
енергоефективно 
улично 
осветление; 

• Брой инсталации; 
• Брой съоръжения. 
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преработка на 
биомаса. 

 

            ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване на качеството и достъпа до административни, здравни, образователни, социални и културни услуги. 
Образованието – 
достъпно и с високо 
качество  
Осигуряване на 
възможност на всяко 
дете да получи 
съизмеримо по 
качество образование; 
Предотвратяване на 
рисковете от отпадане 
на ученици. 

• Осигуряване на 
транспорт за 
безопасно пътуване 
на учениците до 
средищните 
училища; 
• Усъвършенства
не системата на  
столово хранене. 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕСФ, 
републикан
ски, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Осигурен 
транспорт за 
учащите; 
Осигурено 
столово хранене 
във всички 
училища. 
 
 

 • Брой ученици за 
които е осигурен 
транспорт; 
• Брой ученици за 
които е осигурено 
столово хранене; 
 
 

Повишаване на 
ефективността на 
публичните разходи за 
образование. 

Публикуване на 
информация на 
интернет 
страницата  

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г.. 

 2020г. Ефективно 
управление на 
бюджетните 
средства в 
сферата на 
образованието 

 Показатели за 
изпълнение и целеви 
стойности по тях за 
управлението на 
предоставените 
бюджетни средства 

Привличане на 
допълнителни средства 
за развитие по 
програми и мерки. 
 

Съдействие на 
училищните 
ръководства при 
подготовката на 
проекти . 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕСФ, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Реализиране на 
проекти.  

 • Намаляване броя на 
отпадащите от училище; 
• Увеличаване броя на 
учениците с подобрени 
образователни резултати; 
• Увеличаване броя 
на учениците от 
етнически групи, 
завършващи средно 
образование. 

Въвеждане на Сертифициране по Общински план  2020г. Осигуряване на  Спестени средства за 
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енергоспестяващи 
мерки за общински 
детски градини и 
училища. 

Енергийна 
ефективност на 
сградите 
общинските детски 
градини и училища. 

за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 
 

осветление 
според 
нормативните 
изисквания във 
всички училища 
и детски 
градини.  
 

отопление на сградите с 
подобрена материално-
техническа база. 
 

Подобряване на 
училищният сграден 
фонд и обновяване на 
материално-
техническата база. 

Ремонт на 
училища; 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕФРР, 
ПРСР 2014-
2020, МИГ, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Поетапно 
саниране за 
изпълнение 
препоръките от 
енергийното 
обследване на 
сградите 
общинските 
детски градини и 
училища. 

 Подобрена енергийна 
ефективност. 

Осигуряване на 
достъпна училищна 
среда. 
 

Реална интеграция 
на децата с 
увреждания; 
Осигуряване на 
достъпна училищна 
среда. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕФРР, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Оборудвани 
места за ученици 
с физически 
увреждания в 
класните стаи; 
Изградени 
подходи към 
училищните 
сгради. 

 • Брой оборудвани 
места за ученици 
с физически 
увреждания в 
класните стаи; 

• Брой сгради с 
подходи. 

Развитие на 
културната среда, 
опазване и 
експониране на 
културно-

Ремонт на 
читалищата и др. 
общински сгради,  
подобряване на 
материално- 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 

2020г. Ремонт на 
читалищните 
сгради. 
Подобрена 
материално – 

 Брой ремонтирани 
читалища и други 
общински сгради с 
подобрена МТБ и 
осигурено оборудване. 
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историческото 
наследство, 
разширяване на 
туристическото 
предлагане и 
осигуряване на 
възможности за 
пълноценен отдих и 
спорт. 

техническата база.  
Експониране и 
валоризиране на 
съществуващите 
културно-
исторически 
забележителностиР
емонт и оборудване 
на 
многофункционалн
а зала в гр. Вълчи 
дол 

Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕФРР, 
ПРСР 2014-
2020,  
МИГ, 
общински 
бюджет и 
др. 

техническа база 
на читалищни и 
други общински 
сгради. 
 

Подновяване и 
обогатяване на 
читалищният 
библиотечен фонд. 
 

Развитие на 
културните 
традиции и обичаи.  
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от 
републикан
ския 
бюджет и 
др. донори 

2020г. Запазени 
културни 
традиции и 
обичаи. 
 

 • Намаляване 
миграцията на 
млади хора в 
населените места 
на общината; 

• Увеличаване броя 
на учениците с 
подобрени 
образователни 
резултати. 

Осигуряване на 
интернет достъп и 
компютъризация на 
читалищата. 

Подобряване на 
комуникационната 
инфраструктура. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕФРР, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Компютъризира
ни  читалища с 
осигурен 
интернет достъп. 
 

  

Провеждане на местни 
фестивали и действия 

Стимулиране 
самодейността в 

Общински план 
за развитие 

Реализация 
на 

2020г. Развиване на 
самодейността. 

 Участия на самодейни 
състави в регионални, 
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за запазване на 
културните традиции и 
обичаи. 
 

общината; 
Подкрепа на 
изявени самодейни 
състави за участие 
в регионални, 
национални и 
международни 
състезания и 
конкурси. 

 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕСФ, 
общински 
бюджет и 
др. 

 национални и 
международни 
състезания и конкурси. 

 

Усъвършенстване 
капацитета на 
общинската 
администрация за 
прилагане на 
европейски политики 
на местно ниво и 
изграждане на 
партньорски мрежи. 
Повишаване 
капацитета на 
административния 
персонал; 
Индивидуално 
обучение на 
служителите чрез 
участие в курсове и 
семинари по ежегодно 
разработвана програма 
за повишаване 
капацитета на 
служителите. 
 

Качествено 
административно 
обслужване на 
принципа „Едно 
гише” 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕСФ, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. По-ефективна 
административн
а организация;  
Утвърждаване 
на публичната 
етика и морал; 
Антикорупционе
н ефект; 
Улеснен достъп 
до услуги. 

 • Намаляване на 
броя на жалбите;  

• Проведени 
обучения и 
семинари; 

• Проведени 
действия за 
контрол по 
спазването на 
Етичния кодекс; 

• Липса на сигнали 
за корупционни 
практики;  

• Брой служители 
получили по-
висока 
атестационна 
оценка. 

Перманентно 
актуализиране на 
информацията на 
информационното 
табло и на сайта на 
община Вълчи дол. 

Периодично (в 
зависимост от 
настъпили 
промени) 
информиране на 
гражданите и 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 

2020г. Прозрачност на 
управлението. 

 • Брой издадени 
информационни 
материали; 

• Брой на лицата 
посетили сайта на 
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Актуална информация 
на електронното табло 
на партера на ОбА. 
 
Безплатен достъп до 
интернет в сградата на 
ОбА. 
 

бизнеса с 
информационни 
материали за 
предоставяните 
информационни 
материали в 
достъпна среда. 

дол 2019-2023г. чрез 
финансиран
е от донори 
на ЕС, 
общински 
бюджет и 
др. 

общинска 
администрация; 

• Минимизиране 
броя на жалбите 
за непрозрачни 
действия на 
администрацията. 

Индивидуално 
обучение чрез участие 
в курсове и семинари 
по местно 
икономическо 
развитие, подготовка и 
управление на проекти 
. 

Изграждане на 
администрация 
способна да 
планира, проектира 
и усвоява средства 
от ЕС и др. донори. 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Обучения, 
предлагани 
от ИПА, ЕС 
и НСОРБ и 
др. 

2020г. Повишаване на 
административн
ия капаците за 
по-ефективна 
административн
а организации. 

 

 Брой служители 
преминали обучение. 
 

Услуги за хората от 
третата възраст и 
хората с увреждания. 
Обществена среда 
достъпна за всеки 
гражданин на 
общината 

Реализиране на 
проекти за 
изграждане на 
подходи за 
обезпечаване на 
достъпна 
обществена   
среда. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС, 
ПРСР 2014-
2020, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. Осигурен достъп 
до обществени 
сгради.  

 

 Брой обществени сгради 
с осигурен достъп. 
 

Повишаване 
капацитета на 
Домашен социален 
патронаж  

Включване на лица 
от всички населени 
места. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран

2020г. Подобряване 
качеството на 
живот на 
застаряващото 
население на 
Община Вълчи 
дол. 

 Брой лица, ползващи 
услугите на ДСП. 
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е от ЕСФ, 
общински 
бюджет и 
др. 

Реализиране на 
проекти (с участието на 
общината в качеството 
й на водеща 
организация или 
партньор) за 
предоставяне на 
социални услуги в 
общността. 
 

Иницииране 
активността на 
неправителствения 
сектор за активно 
участие при 
изпълнение на 
соци- 
алната програма на 
общината за 
създаването на по-
голяма прозрачност 
и участие на 
обществото в    
подпомагане на 
нуждаещите се 
граждани. 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020 Подобряване 
качеството на 
живот на 
застаряващото 
население на 
Община Вълчи 
дол. 

 Брой предоставяни 
услуги в общността 
заложени в Плана за 
действие за 2014-2020г. 
за предоставяне на 
социални услуги. 

Реализиране на 
проекти за 
предоставяне на 
социални услуги в 
общността: (проект 
„Приеми ме 2015“); 
домашни помощници, 
(проект Реализация 
чрез интеграция); 
осигуряване на топъл 
обяд (проект 
„Осигуряване на топъл 
обяд в Община Вълчи 
дол”), „Патронажна 
грижа“, „Обучения и 
заетост” 
/лица с увреждания до 
29 г./, „Обучения и 
заетост” 

Реализиране на 
програми за 
възрастни хора и 
хора с увреждания 
в контекста на ОП, 
националните, 
регионални и 
местни документи, 
регламентиращи 
предоставянето на 
социални услуги в 
общността. 
 

Общински план 
за развитие 
 2014-2020г.; 
Управленска 
програма на 
Община Вълчи 
дол 2019-2023г. 

Реализация 
на 
заложените 
дейностите 
ще се 
осъществи 
чрез 
финансиран
е от ЕС, 
ОПРЧР 
2014-2020, 
общински 
бюджет и 
др. 

2020г. 
 

Подобрено 
качество на 
живот на лица в 
неравностойно 
положение. 
 

 Брой лица ползващи 
социални услуги по 
реализирани проекти; 
Брой сключени трудови 
договори с лица, 
предоставящи социални 
услуги. 
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/лица с увреждания над 
29 г./ и др.; 
„Осигуряване на личен 
асистент по ЗЛП“; 
 „Предоставяне на 
грижи в домашна 
среда“ 
 
 
 
Изготвил: Диана Великова  
Директор Дирекция ИПХД 


