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УТВЪРДИЛ: 
ПЕТКО ПЕТКОВ 
Кмет на община* 

ЦЕЛИ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА ЗА 2015 Г. 
Наименование на администрацията: Община Добричка 

1 . 2 3 4 5 6 7 
Цели за 
2015г. 

Стратегически цели Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец 
през 
2015 TJ 

Очакван резултат Индикатор за изпълнение Цели за 
2015г. 

Стратегически цели Стратегически 
документ 

Дейности Срок 
/месец 
през 
2015 TJ 

Очакван резултат 
Индикатор за текущо 
състояние 

Индикат 
ор за 
целево 
съ.стояни 
е 

1. 
Повишаван 
е на 
потенциала 
на 
човешките 
ресурси 

Стратегическа цел 3: 
Развитие на човешките 
ресурси чрез подобряване на 
качеството на образованието, 
здравеопазването и 
квалификацията на работната 
сила. 
Специфична цел 4. 

Повишаване на 
административния капацитет и 
усъвършенстване 
на административното 
обслужване 
4.6. Провеждане на обучения 

за повишаване 
ключовите компетенции на 
общинските 
служители. 

Общински план 
за развитие 
2014-2020rv 

Участие на служители 
от администрацията в , 
проект „Компетентна 
и ефективна 
общинска 
администрация -
община Добричка" 

До 
юни 
2015г 

Повишаване на 
уменията и 
компетенциите на 
служителите в 
община Добричка 
и подобряване на 
ефективността и 
ефикасността в 
работата на 
общинската 

• администрация. 

Повишена 
квалификация на 
минимум 50 
служителя от 
общинската 
администрация чрез 
преминаване през 
специализирано 
обучение свързано 
със задълженията и 
функциите на 
служителите, 
проведени чрез 
проекта. 

2. 
Внедряване 

Стратегическа цел 3: 1 Общински план 
Развитие на човешките ресурси | за развитие 

Въвеждане на 
програмния продукт 

До 
март 

Внедрена система 
за комплексно 

Подобрено 
обслужване и 

http://www.dobrichka.bp


на 
-Комплекси 
0 
администр 
ативно 
обслужван 
е 

чрез подобряване на качеството 
'4а образованието, 
здравеопазването и 
квалификацията на работната 
сила. 
Специфична цел 4. Повишаване 
на административния капацитет 
и усъвършенстване на 
административното обслужване 
4.1. Внедряване на нови 
информационно-
комуникационни технологии с 
цел въвеждане на комплексно 
административно обслужване • 

2014-2. _ Jr. АИСКАО 2015г . административно 
обслужване 

извършване на услуги 

3. 
Създаване 
на. 
електронни 
еквивалент 
ни актове 
на 
гражданско 
състояние 
/раждане, 
брак и 
смърт/ за 
периода 
преди 
1990г. 

Цифровизиране на актове по 
гражданско състояние преди 
1990г. 

Програма за 
управление на 
община 
Добричка за 
срока на 
мандата 2011-
2015 година 

Създаване на 
електронни 
еквивалентни актове 
на гражданско 
състояние /раждане, 
брак и смърт/ за 
периода преди 1990г.. 

До 
Декемв 
ри 
2015г. 

Създаване на 
електронен 
документооборот 

Обработени регистри 
на минимум 20 
населени места 

Подобре 
но и по-
бързо 
обслужв 
ане на 
граждан 
ите 

4. 
Подобрява 
не на 
Системата 
за 
управление 
на 
качеството 

Постигане на по-добро и по -
ефективно обслужване на 
гражданите и бизнеса, чрез 
подобряване на системата за 
управление на качеството 

Ресертифициране на 
ISO 9001:2008 

2015г. Устойчиво 
повишаване на 
доверието към 
обп^ината с 
постигането на по-
добро и по -
ефективно 
обслужване на 
гражданите и 

Подобрена система за 
управление на 
качеството 



Ч J ч _>изнеса. 
:5. 
Повишаван 
е на 
удовлетвор 
еността на 
администр 
ативното 
обслужван 
е. 

Внедряване по . населените 
места на специализиран 
програмен продукт с база данни 
включваща Цифровизираните 
семейни регистри 

Програма за 
управление на 
община 
Добричка за 
срока на 
мандата 2011-
2015 година 

Внедряване на 
специализирана 
система в минимум 20 
населени места с 
кметски наместник. 

До > 
Декемв 
ри 
2015г. 

Създаване на 
условия за по-
качествен и бърз 
достъп до 
информацията на 
семейните 
регистри и 
предоставяне на 
услуги. 

Внедрен 
специализиран 
програмен продукт с 
база данни в 
минимум 20 населени 
места с кметски 
наместник от община 
Добричка 

Подобре 
но и по-
бързо 
обслужв 
ане на 
граждан 
ите 

б.Изгражда 
не на 
защитена 
интернет 
връзка. 

Създаване на електронна среда 
за обмен на информация между 
общинската администрация и 
населените места в община 
Добричка 

Програма за 
управление на 
община 
Добричка за 
срока на 
мандата . 2011-
2015 година 

Изграждане на 
интернет връзка по 
населените места 

• 

До 
Декемв 
ри 
2015г. 

Изградена нова 
интернет връзка в 
минимум 10 
населени места 

Изградена нова 
интернет връзка в 
минимум 10 населени 
места 

Създаде, 
на 
електрон 
на среда 
за обмен 
на 
информа . 
ция 
между 
общинск 
ата 
админис 
трация и 
населени 
те места 
в 
община 
Добричк 
а 

Създаде, 
на 
електрон 
на среда 
за обмен 
на 
информа . 
ция 
между 
общинск 
ата 
админис 
трация и 
населени 
те места 
в 
община 
Добричк 
а 

7 Подобряване качеството на 
живот и повишаване 
възможностите за трудова 
заетост сред младите хора 

Чрез 
национални 
програми и 
проекти 

Разкрити 20 работни 
места за периода 
01.01.2015 г . -
31.03.2015 г. в 20 
населени места на 
територията на 
община Добричка по 
НП „ОСПОЗ" 
Разкрити 46 работни 

текущ Повишена трудова 
заетост 

Съпоставимост със 
законно-
допустимите 
нормативни 
изисквания 

законосъ 
образнос 
т 



места за периода 
17.07.2014 г . -
17.02.2015 г. в 11 
населени места на 
територията на 
община Добричка по 
НП „Сигурност" 
Разкрити 20 работни 
места за периода 
01.10.2015 г . -
31.12.2015 г. в 20 
населени места на 
територията на 
община Добричка по 
НП „ОСПОЗ" 
Разкрити 20 работни 
места за периода 
05;09.2014г.-
04.03.2015г. по проект 
„Подкрепа за заетост" 
в 19 населени места 
на територията на 
община Добричка. . 

8 Разширяване на възможностите 
за предоставяне на грижа за 
хората с увреждания и 
възрастните хора в населените 
места на общината 

Чрез 
национални 
програми и 
проекти и 
местни 
дейности 

Реализиран проект 
„Обществена 
трапезария" за 100 
жители от 43 
населени места на 
община Добричка 
Предоставяне на 
социални услуги в 
общността за 500 
възрастни хора и хора 
с увреждания 
Реализиран проект 
«Подкрепа за достоен 
живот - дейност 
личен ассистент», 

Текущ Повишена трудова 
заетост 
Повишаване 
благосъстоянието 
на хората от 
общината 

Съпоставимост със 
законно-
допустимите 
нормативни 
изисквания 

законосъ 
образнос 
т 



Схема за 
безвъзмездна 
финансова помощ 
«Алтернативи», по 
ОП»РЧР». Обгрижват 
се 36 потребители в 
36 населени места 
Разкрити 36 работни 
места. 
Разширяване 
капацитета на 
обслужваните лица от 
Домашен социален 
патронаж в т.ч. 
района на с.Хитово. 
Проект"Социално 
включване" 
Към МТСП, 
финансиран от 
Световната банка. 

текущ Повишаване 
общото 
благосъстояние на 
децата от 0-
7годишна възраст. 
Разширяване 
обхвата на 
услугите,свързани 
с грижа за децата 
от уязвими 
общности за деца с 
с ниски доходи и 
деца с увреждания 
до 7 годишна 
възраст. 

9 Съхраняване на културно 
историческото наследство 

Местна 
дейност 

Реализиране на . 
местни, регионални и 
национални 
инициативи: 
Подготовка, 
организация и 
провеждане на 
фолклорен събор 
„Песни и танци ст 
слънчева Добруджа -
Дебрене 2015" 
Подготовка и 
организиране 
участието на 
фолклорни състави и 
изпълнители в 
регионалните 
прегледи на 

Постоя 
нен 

Повишена трудова 
заетост 

Съпоставимост със 
законно-
допустимите 
нормативни 
изисквания 

законосъ 
образнос 
т 



художествената 
самодейност 
предшестващи 
празника на община 
Добричка 
Подготовка и 
организиране 
участието на 
фолклорни състави и 
изпълнители от 
област Добрич в 
Националния 
фолклорен 
събор"Копривщица-
2015г." 

10 Гарантиране правото на равен 
достъп за качествено 
образование на децата и 
учениците от община Добричка 

Чрез 
национални 
програми и 
месша дейност 

Максимално 
обхващане на 
подлежащите на 
задължително 
обучение до 16 
годишна възраст 
ученици от 
общинските училища 
Осигуряване на 
допълнителни 
средства за 
дофинансиране на 
учебния процес извън 
определените по 
единни разходни 
стандарти за 
издръжка на ученик за 
слети и 
самостоятелни 
паралелки с брой 
ученици под 
нормативния 
минимум. 

постоя 
. нен 

Максимално 
обхванати ученици 
за задължително 
обучение до 16 г. 
възраст 

Съпоставимост със 
законно -
допустимите 
нормативни 
изисквания 

законосъ 
образнос 
т 



11 Подобряване на социално 
икономическото състояние на 
жителите на общината 

Чрез 
национални 
програми 

Реализиране на 
дейности по 
програмата 
„Разпределение на 
храни от 
интервенцнонните 
запаси на ЕС" 

постоя -
нен 

„Подобрени 
социално битоги 
условия 

Съпоставимост със 
законно-
допустимите 
нормативни 
изисквания 

законосъ 
образнос 
т 

12.Подобряв 
ане на 
транспортна 
та 
инфраструкт 
урата 

Подобряване на инфраструктурата 
и благоустрояване на населените 
места 

Програма за 
управление на 
община 
Добричка за 
срока на мандат 
2011-2015 

1.Ремонт на 
планираните за 2015год. 
общински пътища; 
2. Ремонт на 
планираните за 2015год. 
улици в населените 
места 
3. Реконструкция на 
улици в населените 
места 

Подобряване 
състоянието на 
общинските пътища 
и улиците в 
населените места 

Частично ремонтирани Изпълнен 
ие на 
плана за 
2015 

13.Подобряв 
ане 
състоянието 
на сградите 
на 
социалната 
инфраструкт 
ура 

Ремонт на планираните 
за 2015год. 
1. сгради на кметства, 
читалища, детски 
градини; 
2. гробищни паркове; 
3. автоспирки 

Изпълнен 
ие на 
плана за 
2015 

М.Подобряв 
ане 
състоянието 
на околното 
пространств 
0 

1. Благоустрояване ка 
публич-ните 
пространства в 
населените места; 
2. Поддържане и 
подобряване на 
зелените площи 

Изграждане на 
достъпна среда 

Изпълнен 
ие на 
плана за 
2015 

15.Подобряв 
ане на 
хидротехн. 
инфраструкт 
УРа 

Поддръжка и 
почистване на 
съществуващи 
отводнителни канали и 
дерета 

Изпълнен 
ие на 
плана за 
2015 

16.Подобряв 
ане 
хигиенизира 
нето на 

1. Осъществяване на 
преванти-вен контрол 
по отношение 
управлението на 

Изпълнен 
ие на 
плана за 
2015 



населените 
"места 

отпадъците, почистване 
на локални сметища; 
2. оптимизиране на 
системата за 
сметосъбиране; 
подготовка на програма 
за собствено 
сметосъбиране; 
3.провеждане на 
кампания за пролетно 
почистване и 
хигиенииране, 
озеленяване и 
благоустрояване 

17.Отдаване 
под наем, 
концесия и 
продажба, на 
общински 
имоти 

Създаване на усло-вия за 
възстановя-ване на икономи-
ческата дейност в селата, за 
подобря-ване качеството на 
живота 

Програма за 
управление на 
община 
Добричка за 
срока на мандат 
2011-2015 

Законосъобразно 
отдаване под наем и 
продажба на общински 
имоти на лица, желаещи 
да развиват дейност и да 
откриват работни места 

Запазване 
на 
равнищет 
о на 
приходит 
е от 
сделки с 
общински 
имот 

18.Разработ 
ка на общ 
устройствен 
план на 
общината 

Устойчиво и балансирано развитие 
на всички населени места 

Програма за 
управление на 
община 
Добричка 

Възлагане на 
изработване на ОУП 

Етап от изработката 
на ОУП 

Задание за проектиране 
на ОУП 

19 Подобряване качеството на 
живот в населените места на 
общината 

Чрез 
оперативни 
програми за 
финансиране от 
ЕС и МИГ 
Добричка 

Кандидатстване с 
проектни 
предложения 

Текущ Одобряване на 
проектни 
предложения 

Съпоставимост със 
законно-
допустимите 
нормативни 
изисквания 

законосъ 
образнос 
т 

20 Създаване на условия и 
предпоставки за осъществяване 
на ефективен контрол на 
дейности в системата на 
търговия, туризъм и услуги при 
стриктно спазване на 

Наредба № 3 за 
търговската 
дейност; 
Закон за 
туризма 

Периодичен контрол 
на търговските обекта 

постоя 
нен 

Ефикасен контрол Съпоставимост със 
законно-
допустимите 
нормативни 
изисквания 

законосъ 
образнос 
т 



нормативните актове ч, /' 
-21 Подписване на споразумения за 

ползване на земеделските земи 
Закон за 
собствеността и 
ползването на 
земеделските 
земи 

На основание чл.37о и 
37 п от ЗСПЗЗ, 
предоставяне и 
актуализиране 
ползването на мерите 
и пасищата общинска 
собственост 

период 
ичен 

Постъпления на 
приходи 

Съпоставимост със 
законно-
допустимите 
нормативни 
изисквания 

Законосъ 
образнос 
ти 
целесъоб 
разност 

22 Оформяне на преписка за 
изплащане на постъпилите суми 
в общината 

Закон за . 
собствеността и 
ползването на 
земеделските 
земи 

На основание чл.37в, 
ал.7 от ЗСПЗЗ 

постоя 
нен 

Постъпления на 
приходи и 
изплащането им по 
направление 

Съпоставимост със 
законно допустимите 
нормативни 
изисквания 

Законосъ 
образнос 
т и 
целесъоб 
разност 

23 Повишаване събираемостта на 
приходите от местни данъци и 
такси 

Анализиране на 
просрочените 
вземания от местни 
данъци и такси. 
Проверки по 
декларираните данни 
от задължените 
лица.При 
установяване на 
несъответствия с 
декларираните данни 
издаване на актове за 
установяване на 
задължения по ЗМДТ > 

Подобряване 
качеството на 
обслужване на 
задължените лица; 

Установяване на 
задължените 
лицащериод и 
размери 
предявяване за 
доброволно 
изпълнение.След 
изтичане на 
сроковете за 
доброволно 
изпълнение,органи 
зиране 
предаването им за 
принудително 
събиране от 
публични 
изпълнители или 
съдебни 
изпълнители; 

24 - Пълна прозрачност и публично Изготвяне на 



обсъждане с местната общност 
на изпълнението на бюджета за 
2014г. и проекта за бюджет за 

2015г 

V / информация за 
изпълнението на 
бюджета за първото 
шестмесечие и за 
годината и 
представянето и за 
обсъждане и 
приемане от 
общински съвет; 
Разработване на 
бюджета на общината 
за 2015г и 
представяне за 
обсъждане и 
приемане от 
общински съвет; 

25 Организиране и поддържане 
счетоводната система на 
общината 

Хронологично 
регистриране на 
всички счетоводни 
операции и съставяне 
на синтетични и 
аналитични 
счетоводни регистри; 

26 Прилагане на новия 
Класификатор на длъжностите 
в администрацията и Наредбата 
към него 

Изготвяне на 
длъжностно и 
поименно щатно 
разписание; 

27 Организиране на предварителен 
контрол, като превантивна 
вътрешно-контролна дейност в 
съответствие с националното 
законодателство 

Усъвършенстване 
на финансовото 
управление и 
контрол на 
цялостната 
дейност на 
общината с цел 
публичните 
средства да се 
разходват и 
управляват в 



1. Румяна Иванова-директор дирекция АПИОТУС.. 

2.Таня Василева-директор дирекция УТСОСПООС 

3.Веселка Петрова-директор дирекция ФСД 

4. Даниела Тодорова -директор дирекция ЕППИР... 

З.Наташа Венева -директор дирекция ОКСУСВТЗ 



съответствие с 
принципите на 
законосъобразност 
,икономичност,ефе 
ктивност и 
ефикасност; 
Насочване на 
контролните 
действия към 
минимизиране на 
риска и 
увеличаване на 
вероятността за 
постигане на 
целите и задачите 
на общината; 


