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ГОДИШНО ИЗДАНИЕ ЗА СТАНДАРТИ ISO 9001 И ISO 14001

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
Декларация

за политиката по качеството на околната среда в общината
Ние, администрация община
Генерал Тошево, предлагаме на
гражданите качествени административни услуги, ръководени от
принципите на законност, откритост и отговорност.
Клиентът стои в основата на
работата ни. Стремим се да предоставяме компетентна информация, коректно обслужване,
усъвършенствани и интегрирани услуги за възможно най-бързо отговаряне на запитванията
и изискванията на гражданите.
Осигуряваме прозрачност на нашата работа спрямо клиентите.
Осъществяваме своята дейност
съгласно Конституцията на Република България и законовите норми и разпоредби и изискванията
на аспектите на околната среда.
Гарантираме прозрачността на
администрацията ни пред Държавата и обществото.
Ангажиментът към Служителите ни е постоянно повишаване на
тяхната компетентност и квалификация, подобряване на условията на труд и осигуряване на подходяща мотивация за да осъществяват своята дейност законосъобразно и в полза на обществото.
Всеки член на персонала познава,
разбира и прилага принципите на
тази политика.
В отношенията с нашите Доставчици залагаме на коректност,
качество и спазване на законовите изисквания и процедури. Нашите доставчици са ориентирани
към опазване на околната среда и
постоянно подобряване на произ-

водството си в насока екологичност.
Ангажираме се да работим за
подобряване на благосъстоянието на Обществото чрез постоянно подобряване на община Генерал Тошево като атрактивно и
екологично чисто място за живеене. Планираме и провеждаме подходящи действия по рециклиране,
третиране и депониране на отпадъците и осигуряване на необходимите ресурси за опазване на
околната среда. Стремим се към
непрекъснато подобряване на инфраструктурата, качеството на
живота и предотвратяване на замърсяването на околната среда
чрез полагане на конкретни цели,
извършване на системни проверки и прилагане на коригиращи и
превантивни действия.
Ще работим постоянно и последователно за прилагане на настоящата политика, подобряване на
системата за управление на качеството и околната среда, което е в интерес на държавата и обществото. Ръководството на администрация се ангажира с: Разгласяването и разпространението на
настоящата политика по качеството на всички нива и служители в
администрацията. Непрекъснато
подобряване на процесите в администрацията и поддържане на
внедрената Системата за управление на качеството.
Периодичен преглед и актуализация на политиката по качество с
цел адекватност и съответствие е
целите на администрацията.

Да спазваме изискванията за разделно
събиране на отпадъци в контейнерите!

Припомняме ви, че ползването на контейнерите за твърди битови отпадъци от гражданите и
фирмите, трябва да става само
по предназначение - за битови, а
не за строителни отпадъци. Контейнерите за битови отпадъци задължително трябва да се опазват
от изгаряне и повреждане. Забранява се в тях изхвърлянето на животински отпадъци, като трупове,
скелети, кожи на животни, торова маса и др., както и селскостопански растителни отпадъци, като клони, слама, шума, коренища,
пръст и др. от градините и зелените площи.
Забранено е изхвърлянето в тях
на опасни отпадъци, като: батерии, акумулатори, луминисцентни
лампи и други излезли от употреба стоки - опаковки и отпадъци с
опасен характер, за които има организирана депозитна или друга
система за многократна употреба.
Санкциите за неспазване на
задълженията за разделно събиране на отпадъците или нерегламентирано третиране на отпадъците
са разписани в Глава VІ, Раздел ІІ административни нарушения и наказания по Закона за управление
на отпадъците.
Общинска администрация
уведомява всички граждани, учреждения и фирми, че от
2015 г. е въведена система за

Отговорна програма

Опазването на околната среда, в частност опазването

на въздух, почви, биоразнообразие, зелена система и намаляване вредното въздействие на отпадъците и шума, както и ангажиране на населението с опазването на околната среда, са сред приоритетните дейности, залегнали в програмата, която
реализира Общинска администрация. Постигнатите
успехи са безспорни. В този информационен бюле-

тин са публикувани материали, приети от Общинския съвет на основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.79, ал.5 от Закона за
опазване на околната среда. В материалите са отразени постигнатите резултати и приоритетите, по
които ще се работи и в бъдеще.

събиране на биоразградими
отпадъци. В Генерал Тошево са
разположени 1,1 куб. м. контейнери тип „Бобър” за изхвърляне на
растителни и биоразградими отпадъци, които се извозват от месец май до месец ноември. Биоотпадъците са биоразградими отпадъци, които се разграждат аеробно или анаеробно.
В кафявите контейнери може да бъде изхвърляно следното:
хранителни растителни отпадъци
(плодове, зеленчуци); хартия, картон, зелени отпадъци (цветя, шума, окосена трева); дървени стърготини и дървесни влакна; отпадъци от косене на ливади и подрязване на храсти, диворастящи треви и плевели.
В тях не бива да бъде изхвърляно следното: полиетиленови торби, торби за боклук от всякакъв
вид (включително торби, които не
са биоразградими); пелени, превръзки, санитарни продукти, торби за прахосмукачки, угарки, кости, битова смет, косми, вълна, пера, както и други рециклируеми
материали и отпадъци.
Съдовете се събират по утвърден график.
Приканваме всички граждани да изхвърлят биоотпадъците в
обозначените съдове.
Забранява се смесването на зелените отпадъци с битов отпадък.
При установяване на нарушения
ще бъдат налагани административни наказания според действащата нормативна уредба.
„Разделно събиране” е събирането, при което поток от отпадъци се разделя по вид и естество на отпадъците, за да се улесни
тяхното последващо третиране и
рециклиране. Разделно събраните
отпадъци не отиват в депата, а в
рециклиращите предприятия. Така
се спестяват много средства, кои-

то ние трябва да платим.
Всички разделно събрани отпадъци преминават през сепарираща инсталация. Разделянето
при източника е гаранция за това, че няма да попаднат хранителни отпадъци, които да замърсят
рециклируемите опаковки. Именно това, че сме ги отделили и почистили ги прави ценни и използваеми като суровина за рециклиращите предприятия.
Как да събираме разделно?
Системата за разделно събиране
на отпадъците: двуконтейнерен .
На площадките с два контейнера
са разположени - жълт и зелен.
В контейнерите с жълт цвят събираме хартия, пластмаса и метал.
В контейнерите със зелен цвят
събираме стъкло.
Преди да изхвърлите стъклените опаковки ги изпразнете и изплакнете. Стъклените опаковки се
изхвърлят без капачките.
Стъклените опаковки, които
можете да изхвърлите, са: всякакви видове буркани, бутилки от алкохол и безалкохолни напитки, шишета и флакони от лекарствени
средства и козметични продукти.
Не изхвърляйте прозоречно
стъкло; силно замърсени опаковки, които не могат да бъдат почистени; опаковки, съдържащи опасни химически вещества; електрически крушки и луминисцентни
лампи; домакински съдове и огледала.
Преди да изхвърлите хартиените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги сгънете внимателно с цел намаляване на обема им. Хартиените отпадъци и опаковки, които можете да изхвърлите разделно, са: кашони (велпапе);
картон и картонени кутии от прах
за пране; хранителни продукти;
лекарства, обувки, дрехи

и др.; кори за яйца, отпадъчна
хартия за пликове, пакетиране и
обвиване.
Не изхвърляйте силно замърсени опаковки и хартия, санитарнохигиенни материали, тапети.
Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки изпразнете съдържанието им и ги изплакнете,
смачкайте бутилките с цел намаляване на обема.
Пластмасовите опаковки, които
можете да изхвърлите,
са: пластмасови бутилки от минерална вода, безалкохолни и алкохолни напитки; бутилки и туби
от миещи и почистващи препарати; флакони и кутии от козметични и лекарствени продукти; кофички от кисело мляко, найлонови пликове и торбички; фолио, кутии от козметични и хранителни
продукти.
Не изхвърляйте: силно замърсени опаковки, туби от автомобилни
масла или химически вещества;
саксии за цветя; играчки, електроуреди и лекарствени продукти.
Преди да изхвърлите металните опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте кеновете с цел намаляване
на обема.
Металните опаковки, които
можете да изхвърлите, са: всякакви видове капачки от буркани и шишета; кенове от сокове и
безалкохолни напитки, консервени кутии, метални спрей-флакони
и дезодоранти, пяна за бръснене
и други козметични продукти; метално фолио.
Не изхвърляйте силно замърсени опаковки и опаковки, съдържащи опасни химически вещества;
играчки и електроуреди.
Само ако всички спазваме
стриктно тези основни изисквания, ще живеем в екологично чиста околна среда!

Стратегически цели на Общинска администрация Генерал Тошево за 2020 г.

I. Дирекция „Административно-правно, информационно обслужване и технологии и управление на собствеността“.
Стратегическа цел:
1. Оптимизиране на административния процес за осигуряване на адекватност, целесъобразност, отчетност, надеждност, компетентност, воля за качество и професионална етика
при административното обслужване, в отговор на системно проучвани изисквания на групите
клиенти.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Организира дейността по
набирането и подбора на персонала; организира процеса по назначаването на служители в общината, организира и оказва методическа помощ при провеждането на конкурси за постъпване
на държавна служба в общината.
Организира въвеждането и поддържа прилагането на системи за
атестиране, заплащане и израстване в кариерата на служителите
в общината.
2. Организира и осъществява
цялостното административно обслужване на персонала в общината в областта на човешките ресурси.

3. Организиране на дейностите по обучение на персонала за
подобряване на административния капацитет по предоставянето
на основни публични услуги. Подпомагане на дейности по обучение на служители-те, осъществяващи се по оперативни програми.
Стратегическа цел:
2. Оптимизиране на административния процес за осигуряване на целесъобразност, отчетност, надеждност компетентност,
при административното обслужване, в отговор на изисквания на
групите клиенти.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Активно участие в процеса
на оптимизиране предоставянето
на данни за повторно ползване и
регулярни публикации на данни в
профила на Общината в Портала
за отворени данни на Министерски съвет (МС).
2. Разработване на нова версия на Интегрираната система за управление на качеството
(по стандарт ISO 9001:2015) и на
околната среда (по стандарт ISO
14001:2015). Повишаване на компетенциите на служителите за
прилагане в цялостната дейност
с оглед подобряване имиджа на
общината.

3. Организиране на изнесени приемни дни на ръководството по всички населени места на
територията на Община Генерал
Тошево .
4. Информиране и консултиране на ръководството на високо и
средно ниво от страна на юрисконсултите относно промени в
приложимата нормативна уредба с конкретни насоки за предприемане на необходими изменения в процедури, документи,
действия – във всички направления на дейност и с акцент върху
административно то обслужване.
Стратегическа цел:
3.Предприемане на ефективни действия за предотвратяване на замърсяването на околната среда.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. III етап на дейността за преглед на ценността на архивни документи съгласно Номенклатурата на делата. Унищожаване и/или
предаване на хартия за вторични
суровини.
2. Активно информиране на
населението за кампании за изкупуване на излезли от употреба електроуреди, за акции за почистване на града, за конкурси и
инициативи в сферата на еколо-

гията.
II. Отдел „Информационно
обслужване и технологии и управление на собствеността”
Стратегическа цел:
1. Оптимизиране на административния процес за осигуряване на целесъобразност, отчетност, надеждност, компетентност, при административното обслужване, в отговор на изисквания на групите клиенти.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Развитие на е-управление и
комплексното административно
обслужване (КАО) чрез:
- Реално и пълноценно участие на общинска администрация
в електронния обмен на документи между администрациите, чрез
използване на СЕОС – система за
електронен обмен на съобщения;
- Постигане на реален достъп до данни/регистри в средата
за междурегистров обмен RegiX,
според указанията на ДАЕУ;
- Развитие на уменията на служителите за прилагане на КАО и
СЕОС.
III. Отдел „Финанси и бюджет”
Стратегическа цел:
1. Оптимизиране на административния процес за осигурява-

не на адекватност, целесъобразност, отчетност, надеждност,
компетентност, воля за качество
и професионална етика при административното обслужване, в
отговор на системно проучвани
изисквания на групите клиенти.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Публично обсъждане от
местната общност на проектобюджета за 2020 г.
2. Изготвяне и внасяне на проекта за бюджет за 2020 г., индикативния годишен разчет за сметките за средства от ЕС и актуализирана бюджетна прогноза за
местните дейности за периода
2020-2022 г. за обсъждане и приемане от Общински съвет град
Генерал Тошево.
3. Изготвяне и внасяне на Бюджетна прогноза за местни те
дейности за периода 2020-2022
г. за обсъждане и приема не от
ОбС и представяне в Министерство на финансите.
4. Изготвяне и представяне на
годишния отчет за изпълнение то
на бюджета за публично обсъждане от местната общност и внасяне на годишния отчет за изпълнението на бюджета, от-чет за изпълнението на сметки-те за средства от ЕС, отчет за състоянието

на общинския дълг за 2019 г. за
приемане от Общински съвет
5. Изготвяне на Информация
за текущото изпълнение на бюджета на общината за първото
полугодие на 2020 година и внасяне в ОбС за обсъждане и приемане.
6. Организиране, изготвяне и
представяне в определените от
МФ срокове на месечните, три
месечните и годишни отчети за
касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата
от Европейския съюз и тримесечни и годишни финансови отчети.
7. Организиране и поддържане счетоводната система на общината, чрез хронологично регистриране на всички счетоводни операции и съставяне на синтетични и аналитични счетоводни регистри
8. Изготвя и актуализира длъжностните и поименните щатни
разписания в общината.
9. Своевременно обслужване
на поетия от общината дълг, в т.ч.
по дългосрочни и кратко срочни
заеми, както и дълга, поет с договор за изпълнение на инженеринг
за енергоефективни мероприятия с гаранти ран резултат, съгласно погасителен план-график.
Продължава на стр. 2
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Продължава от стр. 1
10. Ефективно планиране,
ефикасно и законосъобразно
разходване на бюджетните средства за инфраструктура и благоустрояване; осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална и културна инфраструктура, съобразена с нуждите на населението
11. Организиране на предварителния контрол, като превантивна вътрешно-контролна дейност в съответствие с националното законодателство, приложимите регламенти на ЕС и утвърдените в съответствие с тях
процедурни наръчници и системата за финансово управление и
контрол на общината.
12. Насочване на контролните
действия към минимизиране на
риска и увеличаване на вероятността за постигане целите и задачите на общината.
13. Финансиране на инвестиционни проекти за подобряване
на инфраструктурата на градската среда, съгласно Капиталовата
програма на общината.
Стратегическа цел:
2. Ефективно използване на
всички възможности за повишаване на инвестиционната привлекателност на Община град Генерал Тошево.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Осигуряване на средства от
бюджета на общината и чрез други финансови инструменти за съфинансиране на проекти с осигурено финансиране от ЕФ.
Стратегическа цел:
3. Привличане на допълнителни ресурси по линия на национал
ни и международни програми и
фондове и обединяване усилията
на всички заинтересовани страни
за осигуряване икономическия и
културния просперитет на Община Генерал Тошево
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Мостово финансиране на разходи по одобрени проекти, с осигурено финансиране от ЕФ до получаване на междинните и окончателните плащания.
Стратегическа цел:
4. Разширяване обхвата и усъвършенстване на методите и софтуерното оборудване за информационно управление на процесите
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Внедряване на единен общ
софтуер за счетоводно обслужване в общината и всички второстепенни разпоредители с бюджет
IV. Отдел „Местни данъци и
такси“
Стратегическа цел:
1. Оптимизиране на административния процес за осигуряване на адекватност, целесъобазност, отчетност, надеждност,
компетентност, воля за качество
и професионална етика при административното обслужване в
отговор на системно проучвани
изисквания на групите клиенти.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Подготовка и стартиране на
данъчна кампания 2020 г. преди
01.02.2020 г.
2. Своевременно информиране на задължените лица чрез
средствата за масова информация , официалния сайт на общината относно сроковете за плащане и влезлите в сила промени в
Закона за местните данъци и такси/ЗМДТ/.
3. Увеличаване броя на посредниците при събиране на местните данъци и такси.
4. Анализиране на просрочени те задължения и организиране издаването на предвидените в
ДОПК документи за прекъсва нето на настъпваща давност за задължения чрез съставяне на АУЗ
и възлагателни писма към съдебни изпълнители.
5. Повишаване компетентност
та на служителите и качеството
на извършваните услуги чрез организиране на обсъждания и дис-

кусии по прилагането на ЗМДТ,
ДОПК и дадени разяснения от
НАП.
Стратегическа цел:
2. Разширяване и усъвършенстване на хардуерното и софтуерното оборудване на информационно управление на процесите.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Успешно да се реализира връзка на системата за местни данъци и такси към регистрите на ГРАО, Търговски регистър,
Агенция по вписвания, МВР- КАТ,
ИА на ДАИ.
2. Работа с внедрения модул
“Електронен архив“ към програмен продукт „Матеус“.
Стратегическа цел:
3. Осигуряване съответствието с нормативните изисквания
относно сигурността на информацията и управление то на аспектите на околната среда на Общината.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Съблюдаване регламентите за
проектиране на нови изменени
вътрешни нормативни документи във връзка с прилагането на
ЗМДТи ДОПК.
V. Отдел „Собственост и стопански дейности”
Стратегическа цел:
1. Осигуряване на условия за
подобряване на социално-икономическото състояние на населението в общината.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Изпълнение на национални
и европейски проекти за осигуряване на заетост.
Стратегическа цел:
2. Ефективно и прозрачно управление и разпореждане на общинската собственост.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Придобиване на общинска
собственост, която може да но си
собствени приходи в общинския
бюджет.
2. Ефективно управление и
разпореждане на имотите–общинска собственост – провеждане на процедури за отдаване на
недвижими имоти.
3. Публичност при провеждане на процедури по управление
и разпореждане с общинско имущество.
4. Контрол при събираемостта
от наеми от общинска имущество.
VI. Отдел „Териториално устройство, строителство, инвестиционни дейности и екология”
Стратегическа цел:
1. Дейности по опазване и подобряване качеството на околната среда.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Благоустрояване и почистване на паркове и гробищни паркове.
2. Изграждане на нови обекти за озеленяване и благоустроява не и поддръжка на съществуващите
3. Включване на програмите за
заетост при извършване на контрол и решаване на екологични
проблеми, почистване на дерета та, пътища и замърсени площи.
4. Постоянен контрол на обектите – замърсители.
5. Ограничаване популацията
на бездомните кучета.
6. Извършване на сметосъбиране и сметоизвозване във всички населени места на Общината
от фирми избрани по реда на ЗОП
и извозване на отпадъците на Регионалното депо за отпадъци в с.
Стожер за обезвреждане.
7. Закриване и рекултивация
на Общинско депо за ТБО след кв.
Пастир, гр. Генерал Тошево.
Стратегическа цел:
2. Подобряване на инженерната и социалната инфраструктура.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Ремонтни дейности, свързани с подобряване и поддръжка
на четвъртокласна пътна мрежа,
улична мрежа в населените места и тротоари на територията на

община Генерал Тошево:
- “Рехабилитация на улица „Васил Алексиев“, град Генерал Тошево“, по ПРСР 2014-2020;
- “Реконструкция на улица
„Втора“ в с. ЛЮЛЯКОВО“ по ПРСР
2014-2020;
- „Реконструкция на улица „Антимовски хан“ в с. КАРДАМ“ по
ПРСР 2014-2020;
- Основен ремонт улици и площади;
- Подмяна на тротоарни настилки в населените места на общи на Генерал Тошево;
2. Проект 08/07/2/0/00641
“Рехабилитация на част от водопроводната мрежа на с. Спасово,
с. Кардам и с. Люляково, Община
Генерал Тошево.“ по ПРСР 20142020;
3.Ремонти на кметства по населените места на община Генерал Тошево;
4. Ремонти в областта на образованието – детски градини и
училища;
5. Ремонт на читалища на територията на община Генерал Тошево;
- Проект: „Развитие на туристическия потенциал, опазване и
популяризиране на общото наследство“, ROBG -453-Договор
за субсидия от ЕФРР № 98923 /
31.08.2018 г. по Програма за
трансгранично сътрудничество
INTERREG V-A Румъния-България
2014-2020“ по обособени позиции“;
6. Ремонти в областта на здравеопазването, социално осигуряване и подпомагане;
7. Проект BG 16RFOP0012.002-0024 „Повишаване на
енергийната ефективност в обществени сгради с адрес: ул. „Д.
Благоев“№6, ул. Васил Априлов
№18, ул. „Трети март“ №8А и многофамилни жилищни сгради с адрес: ул. „Васил Априлов“ №2, ул.
„Трети март“ №10 в гр. Генерал
Тошево, финансиран по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020;
8. Проект BG 16RFOP0012.002-0025 „Повишаване на
енергийната ефективност в сградата на Районен съд- Генерал Тошево, ул. „Опълченска“ №1 и многофамилни жилищни сгради в
гр. Генерал Тошево с адреси: ул.
„Васил Априлов“ №4, ул. „Трети
март“ №6 и ул. „Трети март“ 38,
финансиран по ОП „Региони в
растеж“ 2014-2020.
VII. Отдел „Образование,
младежки дейности и спорт”
Стратегическа цел:
1. Осигуряване на оптимални
условия за реализиране на система от качествени учебно-възпитателни дейности в училищата и детските градини, които да
изграждат личността на детето и ученика и да създадат пред
поставки за по-нататъшно самостоятелно развитие и пълноценно
реализиране в обществото.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Оптимизация на мрежата от училища и детски градини на територията на Общината. Дофинансиране съществуването на маломерни и слети пара лелки. Продължаване успешното прилагане на системата на
делегирани бюджети. Разкриване на нови групи в детските градини при изявено желание на родителите и възможност на сградния фонд. Работа по обществения
контрол в образованието – участие в обществените съвети и предприемане на мерки по компетентност.
Стратегическа цел:
2. Създаване на условия за равен старт и за качествено образование и просперитет на всяко
дете. Осигуряване на качествени транспорт и хранене на учениците.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Разработване и реализиране
на европейски проекти, насочени
към проблемите, свързани с прибиране и задържане на всички
подлежащи деца и ученици в детските градини и училище; конкретна работа със застрашените

от отпадане от училище ученици.
Пълно интегриране в образованието на деца и ученици от етническите малцинства. Кандидатстване по програми за образователната интеграция на децата и учениците от ромски произход. Кандидатстване за нови
училищни автобуси за извозване на пътуващите ученици. Разработване и реализация на проекти, насочени към социално и
образователно включване на деца в риск.
Стратегическа цел:
3. Подобряване на материално-техническата база и внедряване на информационно-комуникационните технологии /ИКТ/
в учебно-възпитателния процес.
Дейности за постигането на
тази стратегическа цел:
Оборудване на всички детски
градини с модерни компютри,
като съотношението компютър/
ученик или дете се доближи до
показатели, валидни за страната.
Изграждане на интернет-връзка и кореспонденция между учили щата, детските градини, общината, РУО на МОН гр. Добрич и
МОН - гр. София. Търсене на начини за обогатява не на МТБ на
детски градини и училища чрез
кандидатстване с проекти в новия програмен период Модернизация на спортните съоръжения в
Общината Подобряване качеството и разширяване на училищната
спортна база.
Стратегическа цел:
4. Подобряване на връзката
между бизнеса и образованието за ориентиране на професионалното обучение към пазара на
труда.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Определяне на стипендии на
младежи с поет ангажимент за
работа в Общински структури за
срок реципрочен на години те на
получаване на стипендия по дефицитни за общинската икономика специалности. Откриване с
европейски средства на младежки информационен център, насочен към кариерно и професионално ориентиране на младежи
в гимназиален етап на образование. Организиране на младежки
трудови борси.
Откриване и поощряване на
надарени ученици и учители –
новатори.
Стратегическа цел:
5. Подобряване на квалификационната дейност с педагогическите кадри.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Успешно прилагане на система
та за кариерно развитие на педагогическия персонал и обвързването и с резултатите от работата; правила за награждава не на
учители , имащи особен принос
за обучението и възпитанието на
учениците. Създаване на възможности и условия за обмяна на добри практики в образователната
система – в училищата и детските градини. Активна вътрешноквалификационна дейност в детските градини на територията на
общината и извеждане на добрите педагогически практики. Разработване на система за под бор
и квалификация на педагогически кадри за работа в мултикултурна среда- опълнителна квалификация на учители, свързани с
методи за възпита ние и обучение
в мултикултурна среда и др.
Стратегическа цел:
6. Усъвършенстване управлението на образователната система, включително и финансовото управление при условията на
делегирани бюджети и работа по
проекти
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Подобряване качеството на
управлението и контрола на системата на средното образование. Привличане на обществеността към актуалните проблеми
на средното образование и установяване на ползотворен диалог
и взаимодействие с родителите
за утвърждаване на образовани-

ето като приоритет на обществото. Създаване на рубрика „Искам
да съм в час” в местните медии,
целящи обсъждане на проблеми,
казуси и добри практики в сферата на предучилищното, началното, основното и средното образование. Подобряване на партньорство то с училищните настоятелства. Търсене на нови
възможности за разширяване обхвата на образователната система, чрез кандидатстване по проекти.
Стратегическа цел:
7. Организиране на извънучилищните дейности и на свободното време на учениците.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Утвърждаване на Общински
младежки съвет като форма за
участие на ученици и младежи в
управлението на обществено-политическия живот на Общината.
Подкрепа за международно сътрудничество на училищата за
организиран летен отдих на учениците. Кандидатстване по проекти за по-пълен обхват на децата в извънучилищни дейности
за развиване на индивидуалните
им способности и предотвратяване на гнева и агресията у младите хора. Разнообразяване на клубовете по интереси, с оглед пълно задоволяване потребностите
на децата и учениците.
Стратегическа цел:
8. Утвърждаване на модерна
спортна инфраструктура на територията на община Генерал Тошево
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Реновиране на спортни обекти и привеждането им в модерен
вид, отговарящ не всички европейски изисквания и позволяващ
активен спортен живот;
Обновяване и модернизиране
на досегашните и изграждане на
нови детски площадки за деца на
възраст от 0 до 12 г.; Насърчаване развитието на масовия спорт
на територията на общината чрез
финансово под помагане на всички спортни клубове, упражняващи спортна дейност на територията на общината и отговарящи
на изискванията на Наредбата за
реда и условията за финансиране на спортни клубове на територията на община Генерал Тошево.
Стратегическа цел:
9. Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора ; превенция на социалното изключване, стимулиране на неформалното образование и насърчаване на
здравословния начин на живот
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
Организиране ежегодно на
младежка трудова борса;
Осигуряване на възможности
за придобиване на трудов стаж
на безработни младежи, завършили основно, средно или висше
образование, с цел улесняване на
прехода между образова ние и заетост; Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в
областта на иновациите и промотиране на техните успехи; Утвърждаване на Общински младежки
съвет като форма за участие на
ученици и младежи в управлението на обществено-политическия
живот на Общината; Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между младежките работници, здравните специалисти,
младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен на чин живот сред младите хора; Спазване на принципите
за равенство и недискриминация,
които да подпомагат равния старт
за интелигентен растеж, устойчиво развитие и социално приобщаване на всички млади хора.
VIII. Отдел „Култура, вероизповедания и интеграция”
Стратегическа цел:
1. Опазване и разпространение на духовната и материална
култура, характерна за Община
Генерал Тошево като част от националното културно богатство.
Дейности за постигане на та-

зи стратегическа цел:
1. Осигуряване на устойчиво
развитие на културното разнообразие и съхраняване на културната идентичност на община Генерал Тошево;
2. Оптимизиране мрежата от
народни читалища и културни институти с цел осигуряване на равен достъп на населението до
културни продукти;
3. Планово извършване на основни ремонтни дейности по
сградите на културните обекти от
общината;
4. Разширяване на Културния
календар и разнообразяване на
провежданите инициативи;
5. Привличане на изявени творци от национален мащаб за
участие в културния живот на Община Ген. Тошево;
6. Съхраняване на културните традиции, разширяване обхвата на участниците в утвърдени те
вече събори и фестивали и иницииране на нови;
7. Осигуряване на оптимални
условия за предоставяне на библиотечни услуги в съответствие
със Закона за обществените библиотеки;
8. Утвърждаване на Исторически музей като център за изследване на културно-историческо то
наследство, включително извършване на консервации и теренни
археолог. проучвания;
9. Обезпечаване дейността на
културните клубове на пенсионера в общината;
10. Приобщаване на младото
поколение и етническите малцинства, включването им в културните процеси и стимулиране
на творческото им развитие;
11. Осигуряване достъпа на
всички жители на общината до
качествен културен продукт, независимо от социалния им статус
и отдалечеността на селото им;
12. Обвързване на културните
дейности с различните форми на
туризма и тяхното стимулиране;
13. Реставриране на обекти и съпътстваща инфраструктура, свързани с живота на Й. Йовков и Дора Габе и включването им
в маршрути за културен туризъм;
14. Съдействие при изграждане и реконструкции на храмове,
молитвени домове и джамии в общината;
15. Осигуряване на външно
финансиране на културни дейности чрез разработване и участие в проекти.
IX. Отдел „Социални дейности
и Домашен социален патронаж“
Стратегическа цел:
1. Инвестиране в развитието
на човешкия ресурс и подобряване качеството на живот в Община
Генерал Тошево.
Дейности за постигане на тази стратегическа цел:
1. Подобряване качеството на
социалните услуги, предоставя ни от домашен социален патронаж.
2. Предоставяне на услугата
„Личен асистент“ - включване в
механизма лична помощ.
3. Реализиране на „Обществена трапезария” по проект за 120
лица.
4. Предоставяне на услугата
ЦОП-ДДД
5. Организация на благотворителна Коледа и Нова година за социално-слаби, болни, самотни и
възрастни хора от Общината.
6. Предоставяне на интегрира
ни здравно социални услуги в домашна среда по проект „Патронажна грижа за възрастни хора и
лица с увреждания в община Генерал Тошево“.
7. Реализиране на проект в
сферата на социалните услуги –
финансиран по МИГ Балчик – Генерал Тошево.
8. Съдействие за провеждане
на профилактични прегледи за
здравно – не осигурени лица.
9. Съдействие на ОбС на БЧК за
осигуряване на помощи по линия
на ЕС за социално слаби граждани и многодетни семейства.
10. Работа с етническите малцинства чрез здравни медиатори
– ДДД.

