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Настоящата Програма за управление на oбщина Козлодуй, наричана за краткост Програмата, е
изготвена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА) и обхваща мандата за управление 2019 г. – 2023 г.

При подготовката на Програмата са взети под внимание национални, регионални и общински
стратегически документи. Съобразена е с действащите стратегии, планове и програми за развитие на
oбщина Козлодуй и с функциите и правомощията на кмета на общината.

Част от заложените дейности в Програмата са планирани след ползотворно четиригодишно
партньорство между Община Козлодуй и „АЕЦ Козлодуй” ЕАД. Настоящата Програма съдържа и
планове за разширяване на съвместните проекти.

Програмата за управление е динамичен документ, чието реализиране в съответствие със
ЗМСМА, ще бъде отчитано на годишна база.

Програмата цели надграждане на постигнатото в управлението на Общината през последните
четири години, запазване ускореното темпо на развитие, прозрачно и демократично управление, с
участието на гражданите, внедряване на иновации в управлението на Общината.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ

Община Козлодуй – жизнена и хармонично развита община, неразделна част от
общоевропейското, както и от дунавското пространство, предоставяща на своите жители равни
възможности за предприемачество и лична реализация по стандартите на европейските страни.
Община Козлодуй ще продължи да се развива като община с по-добро качество на живот, с добра
образователна и социална инфраструктура, с културни традиции.

ВОДЕЩИ ПРИНЦИПИ

 Законосъобразност и целесъобразност при зачитане на морала и обществените очаквания;
 Честност и отговорност към гражданите;
 Диалогичност и партньорство;
 Финансова стабилност и дисциплина;
 Открито управление и прозрачност на процесите;
 Съхраняване и развитие на регионалната и националната идентичност;
 Толерантност, недопускане на дискриминация;
 Демократичност в процеса на вземане на решения.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ

 Подобряване на жизнената среда, обезпечена с качествени и достъпни образователни, здравни,
социални, културни и административни услуги;
 Създаване на по-добри условия за живот, бизнес и инвестиции в община Козлодуй в подкрепа
на икономическия растеж;
 Осигуряване на подкрепяща среда, даваща възможности за развитие на младите хора в
общината;
 Устойчиво съхранение на многообразното природно и културно наследство;
 Повишаване сигурността и защитата на населението;
 Създаване на условия за активно участие на гражданите при изготвянето и реализацията на
общинските политики.
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ПРИОРИТЕТИ

 Приоритет 1 – благоустрояване и подобряване на градската среда;
 Приоритет 2 – модерен дунавски град;
 Приоритет 3 – качествено и равнодостъпно образование;
 Приоритет 4 – община Козлодуй – чиста и зелена;
 Приоритет 5 – оптимизиране на системата за здравеопазване;
 Приоритет 6 – обновяване и подобряване на социалните услуги;
 Приоритет 7 – достъпна и устойчива култура;
 Приоритет 8 – осигуряване на условия за развитие на масовия спорт;
 Приоритет 9 – грижа за населените места;
 Приоритет 10 – открито и динамично управление, партньорства и връзки;
 Приоритет 11 – обществен ред и сигурност;
 Приоритет 12 – финансова стабилност и ефективно управление на общинска собственост.

 ПРИОРИТЕТ 1 - БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА СРЕДА
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 1:

 Ежегодно инвестиране на 500 000 лв. в пътна инфраструктура;
 Ежегодно инвестиране на 250 000 лв. в изграждане на детски площадки и облагородяване на
околоблокови пространства в гр. Козлодуй и четирите населени места;
 Рехабилитация на улиците в гр. Козлодуй, като с приоритет са тези, за които има изработени
проекти, както и тези, които се нуждаят от реконструкция и рехабилитация след изпълнение на
дейностите по „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на град Козлодуй“;
 Обновяване на ж.к. 3 Юг в гр. Козлодуй;
 Реконструкция на ул. „Ломска” и ул. „Освободител” в гр. Козлодуй;
 Изграждане на кръгово кръстовище на ул. „Дондуков” в гр. Козлодуй;
 Поддържане на съществуващите и изграждане на нови тротоари в гр. Козлодуй;
 Проектиране на ул. „Търговска” в гр. Козлодуй;
 Подобряване състоянието на парковете и зелените площи (Ботев парк, Зоната за спорт и отдих,
пространството източно от НЧХП „Христо Ботев – 1879” и др.);
 Търсене на възможности за нова ритуална зала за сключване на граждански брак;
 Търсене на възможности за реализиране на проект за Покрит пазар в гр. Козлодуй;
 Рехабилитация на уличното осветление в гр. Козлодуй;
 Контрол върху дейностите по поддържане на гробищните паркове в гр. Козлодуй;
 Съдействие, при наличие на възможности, за ремонт и обновяване на църковния храм в гр.
Козлодуй;
 Търсене на възможности за ремонт и реконструкция на туристическата хижа в гр. Козлодуй;
 Продължаване работата на Консултативен съвет към Община Козлодуй, съставен от експерти по
въпросите за устройство на територията и строителството;
 Внедряване на Географска информационна система (ГИС) за устройство на територията;
 Разработване на стратегия за удължаване срока на експлоатация на общинския жилищен фонд
чрез саниране и отстраняване на аварийни повреди, с цел възстановяване и обезопасяване на
общинското имущество.
 Контрол върху работата на Общинско предприятие „Комунална дейност”, с цел извършване на
качествени услуги по чистота и облагородяване в града и населените места;
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 Контрол върху работата на Общинско предприятие „Стопанска дейност и реклама”, с цел
извършване на качествени услуги и реализиране на приходи;
 Създаване на инспекторат за поддържане на чистота и благоустройство.

 ПРИОРИТЕТ 2 –МОДЕРЕН ДУНАВСКИ ГРАД
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 2:

 Въвеждане на електромобили в комуналните и обществените услуги;
 Изграждане на система за бърз и удобен достъп до информация и услуги;
 Предоставяне на безплатен, високоскоростен, безжичен достъп до интернет (Wi-Fi) на
обществени места на открито и на закрито;
 Поетапно въвеждане на система за намаляване на енергопотреблението в детски градини и
училища;
 Въвеждане на система за електронен Общински съвет;
 Ефективно управление и използване на природните дадености за генериране на доходи от
алтернативен туризъм (културен, орнитоложки, воден и др.);
 Разработване и разпространяване на рекламни материали, представящи община Козлодуй като
атрактивно място за инвестиции и туризъм.

 ПРИОРИТЕТ 3 – КАЧЕСТВЕНО И РАВНОДОСТЪПНО ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 3:

 Разработване на образователна стратегия;
 Ежегодно инвестиране в подобряване на материалната база на детските градини и училищните
столове;
 Подкрепа и партньорство с бизнеса за работа по проекти, целящи подобряване на
материалната база на детските градини и училищата на територията на общината;
 Осигуряване на подкрепа на студенти, обучаващи се по специалности, от които общината има
нужда за кадрово обезпечаване;
 Зачитане на приноса и заслугите на педагогическите специалисти в образователния процес и
повишаване на социалния статус на учителя;
 Осигуряване на подкрепа на педагогически кадри по програма „Заедно в час”;
 Подкрепа на професионалната гимназия и училищата с профилирани паралелки за въвеждане
на дуално обучение;
 Професионално ориентиране и сътрудничество с бизнеса за подобряване на базата и
подготовката в професионалните училища;
 Осигуряване на подкрепа и информиране на младите хора за професионално ориентиране и
кариерно развитие;
 Поетапно въвеждане на безплатно обучение по английски език в детските градини;
 Осигуряване на транспорт за децата от отдалечените квартали до училищата;
 Активна работа и партньорство с институциите, родителите и децата, за предотвратяване на
преждевременното напускане на училище и насърчаване на родителите да участват по-активно в
учебния процес;
 Осигуряване на съдействие на ПГЯЕ „Игор Курчатов”, гр. Козлодуй за осъществяване на
дейности по реновирането на общежитието към училището;
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 Подкрепа на дейности в детските градини и училищата, насочени към утвърждаване на
националната култура и местните празници, обичаи и традиции;
 Подпомагане на образователни институции при подготовка и участие по проекти от европейски
програми и с други форми на финансиране;
 Намаляване броя на децата и младежите, които се водят на отчет в МКБППМП.;
 Подкрепа и внимание към младите хора при организиране и участие в младежки инициативи и
доброволчески кампании за обществено значими дейности;
 Търсене на възможности за ремонт и оборудване на Младежки клуб.

 ПРИОРИТЕТ 4 – ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ – ЧИСТА И ЗЕЛЕНА
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 4:

 Поставяне на подземни контейнери;
 Изграждане и въвеждане на компостираща инсталация;
 Провеждане на кампания за намаляване на битовите отпадъци и повишаване на разделното
събиране на отпадъци;
 Непрекъснат контрол върху депата за отпадъци и предприемане на действия за закриване на
нерегламентираните депа;
 Намаляване на отпадъците, които се депонират в регионално депо Оряхово;
 Увеличаване на средствата за реализиране на Общинския екологичен календар;
 Продължаване на диалога с „АЕЦ Козлодуй” ЕАД за рехабилитация, модернизация и
разширяване на топлоснабдителната мрежа на гр. Козлодуй;
 Съдействие на ВиК в реализацията на „Интегриран инвестиционен проект във водния сектор на
град Козлодуй” – втори етап;
 Съдействие на етажната собственост и на собствениците на многофамилни сгради за
провеждане на мерки за енергийна ефективност;
 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност във всички сгради общинска собственост;
 Търсене на възможности за залесяване и създаване на нови горски масиви и за облагородяване
на градската среда (озеленяване, засаждане и поддържане на цветни алеи и др.);
 Реализиране на програма за овладяване на популацията на безстопанствени кучета;
 Създаване и въвеждане на общинска мобилна амбулатория за извършване на кастрация и
ваксинация на кучета и котки;
 Осъществяване на мероприятия за борба с комари, кърлежи и насекоми;
 Търсене на възможности за изграждане на мрежа от велоалеи с цел намаляване вредните
емисии от автомобилите.

 ПРИОРИТЕТ 5 – ОПТИМИЗИРАНЕ НА СИСТЕМАТА ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 5:

 Подпомагане на процеса по осъвременяване и модернизиране на медицинската апаратура в
МБАЛ „Св. Иван Рилски” Козлодуй ЕООД и чрез участие в проекти по европейски програми;
 Търсене на възможности за финансиране на вътрешен ремонт на всички отделения на МБАЛ
„Св. Иван Рилски” Козлодуй ЕООД и чрез проекти;
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 Подкрепа на ръководството на МБАЛ „Св. Иван Рилски” Козлодуй ЕООД за преструктуриране и
оптимизиране дейността на отделенията, в съответствие с Националната здравна стратегия и
Националната здравна карта;
 Съдействие на Министерството на здравеопазването за ремонт и рехабилитация на Филиал на
Център за спешна помощ в гр. Козлодуй;
 Подпомагане на процеса по осигуряване на медицински кадри (лекари, медицински сестри и
лаборанти) чрез осигуряване на общински жилища;
 Търсене на възможности за финансиране на инициативи и проекти за реализиране на
профилактични прегледи на рискови групи от населението;
 Провеждане на инициативи, насочени към повишаване здравната култура на жителите на
общината;
 Подкрепата за функционирането на здравни кабинети в населените места, в училищата и
детските градини;
 Насърчаване на раждаемостта и подпомагане на семейства и двойки, живеещи на семейни
начала, с репродуктивни проблеми;
 Консултиране и помощ на гражданите за достъп до здравни услуги чрез здравни медиатори;
 Подкрепа на здравните медиатори и медицинските специалисти за усъвършенстване уменията
за работа сред рисковите общности;
 Ремонт и оборудване на Детска млечна кухня в гр. Козлодуй.

 ПРИОРИТЕТ 6 – ОБНОВЯВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 6:

 Подкрепа и развитие на функциониращите социални услуги в общината;
 Разширяване обхвата на социалната услуга „Домашен социален патронаж”;
 Ефективно управление на социалните услуги, в т.ч. – подкрепа на хора с увреждания чрез
Националния механизъм „Лична помощ”;
 Подобряване качеството на предоставяните социални услуги с цел достигане на европейските
стандарти;
 Преструктуриране на Дома за възрастни хора с умствена изостаналост в с. Бутан, в три Центъра
за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) и на едно Защитено жилище;
 Осигуряване на възможности чрез оперативните програми за ремонт на сградата на центровете
за настаняване от семеен тип № 1 и № 3 в с. Хърлец с оглед преместването нa ЦНСТ № 2 от с.
Гложене в с. Хърлец;
 Търсене на възможности за обновяване на трите центъра, предоставящи услуги за лица и деца в
Център за обществена подкрепа, гр. Козлодуй, в Дневен център за деца и младежи с увреждания, гр.
Козлодуй, и в Център за социална рехабилитация и интеграция, с. Бутан;
 Търсене на възможности за адаптиране на обществената среда за създаване на подходящи
условия за равен достъп на хората с увреждания;
 Подкрепа на инициативи за интегриране на хората, настанени в социални институции, към
културния живот в общината (участие в общи тържества, посещения на театрални постановки,
екскурзии и др.);
 Продължаване на инициативите за социално включване и достоен живот на възрастните хора и
групите в неравностойно положение;
 Подпомагане на дейностите на пенсионерските клубове на територията на община Козлодуй;
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 Активна работа за реализиране на Плана за действие в изпълнение на Областната стратегия на
област Враца за интеграция на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация;
 Подпомагане дейността на младежки медиатор.

 ПРИОРИТЕТ 7 – ДОСТЪПНА И УСТОЙЧИВА КУЛТУРА
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 7:

 Поддържане и разширяване на утвърдената форма на Общинския културен календар чрез
запазване и развитие на традиционните мероприятия с ярко местно, национално и международно
значение и стимулиране на културните прояви на нестандартни открити пространства и използване
на модерни технологии;
 Поддържане на трайни партньорски взаимоотношения с културни и образователни институции,
неправителствени организации, фондации и други;
 Популяризиране на местните музеи и експозиции;
 Развитие на читалищата като съвременни културни, информационни и социални центрове;
 Ежегодно подпомагане на читалищната дейност;
 Осъществяване на дейности за опазване на културното и историческо наследство;
 Реализация на Програма „Ботеви дни”;
 Осъществяване на мероприятия с благотворителна цел за подпомагане на различни социални
групи;
 Популяризиране визията на общинската политика в сферата на културата;
 Проучване възможността за обособяване на пространство за популяризиране на влашката
култура.

 ПРИОРИТЕТ 8 – ОСИГУРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА МАСОВИЯ СПОРТ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 8:

 Осигуряване на свободен достъп до спортни обекти и съоръжения за ученици и деца;
 Поддържане състоянието на спортните обекти;
 Изграждане на физкултурен салон в СУ „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй;
 Активно партньорство с ръководствата на училищата с цел ремонтиране и доизграждане на
училищната спортна инфраструктура;
 Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в
община Козлодуй, съгласно Закона за физическото възпитание и спорта;
 Продължаване на традициите за отбелязване на спортни празници, турнири, събития и др.

 ПРИОРИТЕТ 9 – ГРИЖА ЗА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 9:

 Ежегодна рехабилитация на пътната мрежа в населените места;
 Закупуване и монтиране на енергоспестяващи осветителни тела в населените места;
 Съдействие, при наличие на възможности, за ремонт и обновяване на църковните храмове;
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 Контрол върху дейностите по поддържане на гробищните паркове и въвеждане на Географска
информационна система;
 Проучване на възможности за газифициране на селата, с оглед намаляване на замърсяването на
въздуха с вредните емисии от твърдо гориво;
 Търсене на възможности за провеждане на мерки за енергийна ефективност в читалищата в с.
Хърлец и с. Крива бара;
 Търсене на възможности за реализиране на проекти за изграждане на канализация и
водопровод в населените места;
 Изграждане на водопровод в с. Хърлец;
 Реновиране на здравната служба в с. Хърлец;
 Търсене на възможности за европейско финансиране за реставриране и включване в
туристически маршрут на античната крепост Аугуста в с. Хърлец;
 Търсене на възможности за извършване на основен ремонт на НЧ „Н. Й. Вапцаров – 1927” в с.
Хърлец;
 Ремонт на здравната служба в с. Гложене;
 Обновяване на централната част в с. Гложене;
 Изграждане на нов гробищен парк в с. Гложене;
 Цялостен ремонт на ул. „Ал. Стамболийски” в с. Гложене;
 Възстановяване на НЧ „Яким Деспотов – 1899” в с. Гложене;
 Търсене на възможности за проектиране на водопровод в с. Гложене;
 Ремонт на покрива на ДГ „Първи юни”, с. Бутан;
 Реновиране на пазарното пространство в с. Бутан;
 Търсете на помещение за функциониране на НЧ „Заря – 1911” в с. Бутан;
 Търсете на възможности за проектиране на водопровод в с. Бутан;
 Изграждане на ограда на Поповото ханче в с. Бутан;
 Обновяване на централната част в с. Крива бара;
 Ремонт в сградата на кметство Крива барa;
 Търсене на възможности за извършване на ремонт на НЧ „Будител – 1926” в с. Крива бара.

 ПРИОРИТЕТ 10 – ОТКРИТО И ДИНАМИЧНО УПРАВЛЕНИЕ, ПАРТНЬОРСТВА И ВРЪЗКИ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 10:

 Развиване на ефективно функционираща администрация, прилагаща принципите за доброто
управление (откритост, прозрачност, ефективност и ефикасност);
 Повишаване на личните, професионални, организационни и управленски умения на
служителите в общинската администрация чрез изграждане и развитие на система за непрекъснато
обучение, квалификация и развитие на човешките ресурси;
 Усъвършенстване на съществуващото административно обслужване и осигуряване на
информираност на населението за услугите, предоставяни от общинска администрация;
 Използване на съвременни информационни и комуникационни технологии за обезпечаване на
административните процеси;
 Поддържане на създадените информационни канали (печатен бюлетин, профил в социалните
мрежи и др.) на Община Козлодуй за достигане до широк кръг аудитория;
 Непрекъснато актуализиране на сайта на Община Козлодуй с цел достъпно и разбираемо
предоставяне на информация;
 Търсене на ефективна и реална обратна връзка с цел анализиране удовлетвореността на
потребителите от предлаганите услуги в общинска администрация;
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 Активно взаимодействие с гражданите и техните обединения за осъществяване на обществени
кампании, инициативи, доброволчества и др.;
 Взаимодействие с национални и европейски институции и общини;
 Участие в национални и международни форуми;
 Привличане на инвестиции в подкрепа на икономическия растеж;
 Разработване на пакет от финансови стимули за насърчаване на нови инвестиции, разумна
данъчна политика, качествено административно обслужване, въвеждане на електронни услуги за
бизнеса и др.;
 Работа по проекти, засилващи партньорствата, обмяната на опит между общини, държави.

 ПРИОРИТЕТ 11 – ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 11:

 Поставяне на оптимален брой камери за наблюдение в общината, с цел пълен контрол на
нарушенията от недисциплинирани водачи на пътни превозни средства и нарушители на
обществения ред;
 Въвеждане на видеонаблюдение в районите на всички училища и детски градини;
 Ефективно и целесъобразно използване на камерите в общината, съвместно с РУ –Козлодуй за
разкриване, наказване и намаляване на престъпните деяния в гр. Козлодуй и населените места;
 Ограничаване на частните мероприятия и засилен контрол при провеждането
им от страна на Общината и полицията, с цел спазване на обществения ред;
 Превръщане на община Козлодуй в сигурно място за живот чрез следене за строго спазване на
правилата за движение, опазване на обществения ред и прилагане на строги правила за опазване и
защита на личното и обществено имущество;
 Подобряване безопасността на движението, осъществяване на преглед и корекции на
съществуващата организация на движение и пътна маркировка в община Козлодуй, съвместно с РУ –
Козлодуй.

 ПРИОРИТЕТ 12 – ФИНАНСОВА СТАБИЛНОСТ, РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИХОДИТЕ, КОНТРОЛ НА
РАЗХОДИТЕ. ЕФЕКТИВНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРИОРИТЕТ 12:

 Спазване на строга бюджетна дисциплина чрез засилен контрол върху разходите и оптимално
използване на приходите;
 Анализ на дейностите и звената, финансирани от общински бюджет, с цел оптимизиране на
финансирането към тях;
 Повишаване на приходите чрез прилагане на ефективни мерки за повишаване на
събираемостта на местните данъци и такси;
 Внедряване на съвременни електронни системи и създаване на база данни за управление на
общинската собственост и увеличаване на приходи от наем на имущество;
 Ефективно управление на недвижима собственост, с цел подобряване икономическата
активност и условията за отдаване под наем, аренда, придобиване на собственост и др.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изпълнението на Програмата поставя редица предизвикателства пред настоящия мандат на
управление. Изброените приоритетни области и дейности за реализиране изискват разумни и
изпълними начини за усвояване на потенциалите и решаване на проблемите в община Козлодуй.

Администрацията ще работи ефективно за реализиране на Програмата, което ще промени
общината и след четири години ще доведе до следните очаквани резултати:

 По-добра жизнена среда, обезпечена с качествени и достъпни образователни, здравни,
социални, културни и административни услуги;
 По-добри условия за живот, бизнес и инвестиции в община Козлодуй в подкрепа на
икономическия растеж;
 Осигурена подкрепяща среда, даваща възможности за развитие на младите хора в общината;
 Устойчиво съхранение на многообразното природно и културно наследство;
 По-висока сигурност и защита на населението;
 Активно участие на гражданите при изготвянето и реализацията на общинските политики.

МАРИНЕЛА НИКОЛОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ


