Приложение
Програма за управление на Кмета на община Долни чифлик за мандат 2011-2015 г.
ПРИОРИТЕТ

ЦЕЛ

ДЕЙНОСТ

на проекта за изграждане на
Цел 1: Развитие на селското стопанство Изпълнение
като суровинна база на икономиката в агробизнесцентър и пазар за плодове и зеленчуци в
региона и заетост в Общината
района на с. Старо Оряхово.
Приоритет 1: Постигане на
динамична
конкурентоспособна
общинска икономика

Подобряване местната инфраструктура, свързана с
развитието на туризма, в т.ч. ВиК, пътища, включително
улична пътна мрежа, комуникации.
Цел 2: Развитие на туризъм

Изграждане на туристически информационен център с.
Старо Оряхово
Поетапно възстанояване на културно-историческото
наследство на територията на общината и включването му в
туристическите дестинации на региона.

година на
изпълнение

2013

2013-2015
2013

2014

Проуване на възможностите и съдействие за изграждане на
центрове за балнеоложко лечение и възстановяване с
използването на термалине находища в общината.

Рехабилитация на общинските пътища, осигуряващи
достъп до регионалната пътна мрежа (пътищата от І, ІІ
и ІІІ клас) – водещи от индустриални зони, както и от
територии с потенциал за развитие и/или проявен
инвеститорски интерес;
Цел 1: Обновяване и доизграждане на
Доизграждане на канализационни системи в Долни
техническата и социална
чифлик, Гроздьово, Старо оряхово и цялостно
инфраструктура
изграждане на канализационни системи в останалите
населени места на общината;
Изграждане на пречиствателни станции в Долни
чифлик, Гроздьово, КК «Шкорпиловци», Старо
Оряхово, Горен чифлик, Пчелник.
Изграждане на регионално депо за твърди битови
отпадъци в регион Провадия

2013-2015

2013-2015

2015
2015

Изграждане на претоварна станция за твърди битови
отпадъци
Изграждане на общинско депо за строителни
отпадъци
Цел 2: Трайно подобряване на
Институционална подкрепа за създаване на
екологичното състояние на Общината.
производства на зелена енергия:
-енергия от биомаса-когенератори, получена от
санитарната сеч на горския фонд;
Приоритет 2: Изграждане
- инсталации за производство на слънчева енергия и
на качествена жизнена
други
възобновяеми източници
среда
Топлинно саниране на големите обществени сгради.
Изграждане на центрове за настаняване от семеен тип
и общински социален комплекс.
Цел 3: Социална интеграция на хората Разкриване на центрове за социална рехабилитация и
в неравностойно положение.
интеграция
Създаване на домове за възрастни хора
Създаване на център за обществена подкрепа
Цел 4: Повишаване активността на
гражданите.
Цел 5: Развитие на спорта и спортни
дейности.

Цел 6: Повишаване на
качествотоИнформационно и
административно обслужване на
населението.

2015
2015
2015
2015
2015
2014
2013
2012
2013
2014

Организиране на общински фестивали по изкуствата

2012

Изграждане на картинг писта в Долни чифлик.
Създаване на платформа за предоставяне и по
електронен път на административни услуги за
физически и юридически лица.
Изграждане на системи за управление на околната
среда, за управлението на здравето и безопасността
при работа и за защита на информационната сигурност
на общината.
Създаване на необходимите условия за по-добра
информираност на гражданите и прозрачност на
управлението.

2013

2014

2014

2014

