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Цели на Общинска  администрацията за 2014 г.  
Община Раковски, Област Пловдив            

1 2 3             4                       5                                                      6 7 
     Индикатор за изпълнение 
 Стратегически 
цели 

Стратегически 
документи 

Дейности за постигане на 
целите 

Срок      Очакван резултат Индикатор за текущо 
състояние 

Индикатор за целево 
състояние 

1.Подобряване 
състоянието на 
околната среда 

1.Общински план за 
развитие за 2007-2013 
година 
2.Програма за 
управление на 
отпадъците 
3. Областна стратегия 
за развитие 2005-2015 

1.Подобряване състоянието на 
компонентите на околната среда 
2.Модернизация на системата за 
управление на отпадъците 
3.Повишаване ролята на 
гражданското общество за 
опазване на околната среда 
4.Постоянен контрол на обекти-
замърсители. 
5.Използване на програмите за 
заетост за решаване на 
екологични проблеми,почистване 
на деретата. 
6.Екологично възпитание на 
подрастващото поколение 

Декември 
2014 г. 

1.Подобряване на околната 
среда. 
2.Модернизация на 
съществуващата 
инфраструктура,подпомагаща 
икономическото и социалното 
развитие на общината 
 

1.Развитие на елементите 
на околната среда 
2.Екологично възпитание 
на подрастващото 
население и местната 
общественост 

1.По-добри условия за 
живот 
2. Чисти населени места. 
 

2.Развитие на 
човешките ресурси 
и подобряване на 
социалната 
инфраструктура 

1.Общински план за 
развитие  2007-2013 
година 
2.Проекто - програма 
за развитие на спорта 
на територията на 
общината 
3. Проекто-
предложения по ОП 

1.Ремонт  на зрителна зала на НЧ 
“Св.св.Кирил и Методий” – 1908г. 
гр.Раковски 
 

Месец 
декември 
2014 г. 

1.Подобряване на социалната 
инфраструктура 

1.Развитие на културна и 
социална дейност. 
2.Развитие на учебната 
инфраструктура 

1.Благоустроени сгради за 
социална дейност. 
 

      
3.Осигуряване на 
оптимални условия 
за развитие на 
икономическите 
структури, 
привличане на 
инвестиции във 
всички социално-
икономически 
сфери. 

1.Общински план за 
развитие  2007-2013 г. 
2. Областна стратегия 
за развитие 2005-2015 

1.Анализ на текущото състояние 
на планиране на градската среда в 
Община Раковски 
2.Изготвяне на интегриран план 
за развитие на градската среда в 
Град Раковски 
3.Разработване на ПР Стратегия 
на Община Раковски 
4. Разработване на Концепция за 
стратегия за привличане на 
чуждестранни инвеститори 

До 
м.ноември 
2014 год. 

1.Иницииране на дейности за 
развитие и повишаване 
конкурентно-способността на 
местната икономика. 
2.Дейности по стимулиране на 
частния бизнес и създаване на 
условия за развитие на жизнено 
способни предприятия. 
3.Обезпечаване с кадри. 
4.Улесняване на достъпа до 
информация и консултански 

1.Съвместна работа с 
Областна служба за 
земеделие-информационни 
кампании. 
2.Публично-частно 
партньорство. 
3.Конструктивно развитие 
на отношенията между 
Общината, частните 
предприемачи и 
синдикатите организации. 

1.Подпомагане на нови 
форми,стартиращи в 
бизнеса на територията на 
Общината. 
2.Периодично изготвяне на 
информационни материали 
за популяризиране на 
добри практики. 
3.Условия за биологично 
земеделие. 
4.Социална дейност 
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5.Разработване на концепция на 
наръчник за обслужване на 
инвеститори 
6.Разработване на Стратегия за 
публично-частно партньорство 
7.Разширяване на контактите с 
чужди бизнес партньори и 
участие в бизнес форуми и срещи. 
8.Разработване на проекти за 
осигуряване на 
заетост.Разширяване формите за 
квалификация и преквалификация 
по проекти за откриващите се 
предприятия в града и Общината. 
9.Подобряване на връзките между 
малките и средни 
предприятия,учебните 
заведения,НТС и други. 
10.Кандидатстване по проекти от 
Оперативните програми и 
Националната програма за 
развитие на селските райони. 
11.Административна подкрепа в 
изготвяне и реализация на 
инвестиционни проекти. 

услуги предлагани от 
национални и международни 
програми. 

4.Повишаване опита и 
квалификацията на 
специалисти експерти от 
Общината за изработване 
на проекти и усвояване на 
средства от Европейските 
фондове. 

5.Изготвени анализи и 
стратегически документи 

4.Инвестиране в 
развитието на 
човешкия ресурс и 
подобряване 
качеството на живот 
в Общината 

1.Общински план за 
развитие за 2007-2013 
година. 
2.Областна стратегия 
за развитие 2005-2015 

1.Развитие на обхвата на услугите 
от Домашен социален патронаж. 
2.Осигуряване на лични 
асистенти по проект “Подкрепа за 
достоен живот” по схема за 
предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG 051PO001-
5.2.09  „АЛТЕРНАТИВИ” 
3.Развитие капацитета на Център 
за Обществена Подкрепа, 
предлагане на нови услуги и 
специалисти насочени към деца с 
различни видове увреждания 
4.Благоустрояване на жилище за 
младежи с увреждания – 
„Защитено жилище – Раковски” 
по ОПРР 

Декември 
2014г 
 
 
 
 

1.Обслужени повече възрастни 
и самотни хора от населените 
места в Общината. 
2.Обхват до 55 души чрез 
личните асистенти. 
3.Приобщаване на възрастните 
хора към проблемите на 
обществото. 
4.Подобряване демографското 
развитие на Общината и 
подобряване условията на 
живот за младите хора. 
5.Подобряване грижите за 
децата с увреждания 

1.Интеграция на уязвимите 
групи. 
2.Подобряване условията 
на живот на различните  
групи от обществото ни. 

1.По-добри условия на 
живот и равноправно 
включване на всички групи 
в социално-икономическия 
живот на Общината. 
2.Разширяване капацитета 
на вече предоставяни от 
общината социални услуги 
с цел обхващане на по-
широк кръг от нуждаещи 
се. 

5.Подобряване и 
развитие на 
техническата 
инфраструктура 

1.Общински план за 
развитие за 2007-2013 
година. 
2.Областна стратегия 

1.Изграждане на водопроводна 
мрежа в новите квартали и 
ромските квартали на Община 
Раковски 

Декември 
2014 

1.Подменена и модернизирана 
водопроводна и канализационна 
мрежа 

1. Подобряване условията 
на живот и техническата 
инфраструктура за 
жителите на общината 

1.По-добри условия за 
живот 
2.Изграждане на нови 
обекти и съоръжения на 
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за развитие 2005-2015 
3.Проекти по ОП на 
ЕС 

2.Подмяна на съществуващи 
водопроводи на територията на 
общината 
3.Реконструкция на улица „Добри 
Чинтулов” 

водостопанската система 
3. По – добра пътна 
инфраструктура 

6. Съхраняване и 
насърчаване 
развитието на 
културните 
традиции 

1.Общински план за 
развитие 2007-2013 г. 
2.Комуникационна 
стратегия на 
Общината 
3.Стратегия за местно 
развитие на Община 
Раковски 
4.Проект по 
оперативна програма 
административен 
капацитет 

1.Поддържане мрежата от 
читалища и културни 
центрове,осигуряваща на 
жителите на Общината достъп до 
култура. 
2.Гостуване на изявени творци от 
национален и международен 
мащаб в културния живот на 
Общината- ежегоден фестивал 
“Кукове”, майски дни на 
културата и др. 
3.Развитие на селския туризъм – 
заложен в Стратегията за местно 
развитие на общината 
4.Провеждане на ежегоден 
международен детски футболен 
турнир «Франц Коков-обединени 
от футбола» 
5.Популяризиране на културното 
наследство на територията на 
Община Раковски 
6.Разработване на Стратегия за 
развитие на спортен и религиозен 
туризъм в община Раковски 
7. Разработване на правила и 
методики за мониторинг, контрол 
и оценка на политиките, 
провеждани от община Раковски в 
областта на спортния и 
религиозен туризъм 

 
2014г. 
 
 
 
 
Март 
2014г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Февруари 
2014г. 
 
 
 
 
 
Май 
2014г. 
Август 
2014 

1.Добри условия за развитие на 
културата. 
2.Съхранена културна 
идентичност на Общината. 
3.Качествен културен 
календар,задоволяващ 
потребностите на жителите на 
Общината. 
4.Съхраняване на традициите 
чрез провеждане на 
фестивали,конкурси,празници. 
5.Осигурен достъп на всички 
етноси до участие в културния 
процес. 
6.Иновативни културни 
практики. 
7.Разработена Стратегия за 
развитие на спортен и 
религиозен туризъм в Община 
Раковски. 
8.Разработени правила и 
методики за  монитиринг, 
контрол и оценка на политиките 
провеждани от община 
Раковски в областта на 
спортния и религиозния 
туризъм 

1.Дейност на читалищата в 
съответствие със 
законите,съдействие на 
читалищните 
настоятелства,грижи за 
опазване на библиотечните 
фондове. 
2.Изследване и проучване 
на културно-историческото 
наследство. 
3. Активно участие на 
бизнес организации, 
неправителствени 
организации и публичен 
сектор в организиране на 
културните прояви, 
превърнали се в нещо 
характерно за Община 
Раковски 

1.Осигурено устойчиво 
развитие на културното 
разнообразие и 
съхраняване на културната 
идентичност на Общината. 
2.Разширяване и 
разнообразяване на 
културния календар. 
3.Приобщаване на младото 
поколение и етническите 
малцинства към 
общозначимите духовни 
ценности и включването 
им в културните процеси. 
4. Проведени успешно 
фестивали и турнири, 
разширяването и 
усъвършенстването им 

7.Повишаване на 
ефективността от  
дейността на 
Общинската 
администрация. 
 

1.Общински план за 
развитие на Общината 
2007-2013 г. 
2. Областна стратегия 
за развитие 2005-2015 
3.Наредби и 
Правилници, които 
уреждат дейността на 
Общинската 
администрация. 
4.Проект по 

1.Разширяване и подобряване 
обхвата на административните 
услуги, предоставяни на 
населението в общината 
2.Увеличаване броя на е-услугите, 
чрез участие в проект. 
3.Подобряване на достъпа до 
обществена информация. 
4.Подобряване на 
административния капацитет за 
разработване и управление на 

 
 
Декември  
2014г. 
 
 
 
 
 
 
 

1.Реализация на всички 
спечелени проекти 
2.Място за всички- условия за 
задържане на младите хора в 
Общината. 
3.Нормално осъществяване на 
всички дейности, които са в 
сферата на общинските 
отговорности. 
4.Открита и прозрачна 
администрация. 

1.Повишаване капацитета 
на служителите от 
администрацията. 
2.Стимулиране 
взаимодействието между 
институции, гражданско 
общество и 
администрация. 

1.Добра ефективност от 
действията на Общинската 
администрация. 
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оперативна програма 
административен 
капацитет 

проекти. 
5.Провеждане на задължителните 
обучения на служителите от 
администрацията. 
7.Дейности по спазване на 
мерките за защита на личните 
данни,съгласно изискванията на  
ЗЗЛД. 
8.Организационно развитие и 
подобряване на ефективността и 
ефикасността на община Раковски 
9.Разработване на общински план 
за развитие на община Раковски 
2014 – 2020г. 

 
 
декември 
2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Август      
2014 

5.Оптимизиране функциите на 
администарцията;Подобряване 
на организацията на работа чрез 
оптимизиране на работните 
процесис цел постигане на 
ефективност и ефикасност на 
дейността 
 
6.Разработен и приет Общински 
план за развитие за периода 
2014 – 2020г. на Община 
Раковски 

 


