
ДРУГИ
ДЕЙНОСТИ

Чл.32 Общината осъществява и други делегирани от държавата дейности както следва:

/1/Образование
1. координира дейността на общинските училища, детски заведения и извънучилищни 
звена за организиране на учебно-възпитателния процес и осъществява контакти с 
Министерство на образованието и науката и Регионалния инспекторат по образование, в
съответствие с изискванията на Закона за народната просвета и Правилника за неговото 
приложение;
2. осигурява задължително обучение на учениците до 16-годишна възраст;
3.организира финансиране на общинските учебни и детски заведения, както и 
обслужващите звена. Осъществява своята дейност в пряко взаимодействие с 
Министерството на образованието и науката и Министерство на финансите относно 
прилагането на специфичните нормативни изисквания;
4. осигурява условия за здравното обслужване и сигурността в общинските училища и 
детски заведения;
5. осигурява условия за столово хранене, отдих, спортна база и транспорт за учениците и
учителите;
6. разработва мрежата на общинските училища и детските заведения;
7. разработва програма за основните ремонти на сградния фонд на общинските училища, 
детски заведения и извънучилищни звена;
8.разработва и създава условия за прилагане на общински образователни програми и 
проекти;
9. участва в изготвянето на общинска програма за развитие и насърчаване на физическото 
възпитание, младежта, спорта и социалния туризъм;

/2/. Социални дейности и здравеопазване:

1. участва в комисии, разглеждащи образователни, здравни, социални, културни, спортни 
и младежки проблеми;
2. разработва програми за поетапно технологично обновяване в здравеопазването, чрез 
осъществяване на инвестиционни проекти по линия на национални здравни програми, 
финансирани от бюджета или от специализирани фондове;
3. осъществява връзки с други институции, имащи отношение към решаване проблемите 
на общинското здравеопазване;
4. подготвя и организира изпълнението на общинската програма за предоставяне на 
социални услуги на гражданите;
5. организира изпълнението на общинската програма за закрила на детето, съвместно с 
Дирекцията за социално подпомагане;
6. организира и координира съвместно с Бюрото по труда изпълнението на общинската 
програма за временна заетост;
7. организира разработването на проекти и координира съвместната дейност с 
благотворителни и други неправителствени организации в областта на социалните 
дейности;
    /3/. Култура: 
1. организира изпълнението на общинската културна програма и отбелязване на 
годишнини, свързани с местния, регионалния и националния културно-исторически
календар;
2. организира провеждането на местните, национални и международни конкурси и 
фестивали, определени като приоритети в културната програма на общината;
3. извършва експертна дейност и координира работата на общинските културни институти 



и читалищата, и на тези със смесено финансиране. Осъществява своята дейност в пряко 
взаимодействие с Министерството на културата относно прилагане на специфичните 
нормативни изисквания.
    /4/ Озеленяване и чистота
1. изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за устойчиво 
развитие по отношение мероприятията, касаещи опазването и възстановяването на 
природата и екологичната политика на територията на общината;
2. участва в оформянето и подсигуряването на финансовата обезпеченост на екологичните 
общински мероприятия и обекти;
3. координира дейността на общинската администрация в областта на екологията с 
РИОСВ,ХЕИ,ДВСК,РДНСК,РДВР, както и с :
- неправителствени екологични и природозащитни организации и движения;
- научната общност в областа на екологията;
4. изготвя задания на проекти за озолоняване;
5. въвежда и ръководи ефективна система за управление на отпадъци, чрез интегриран 
мениджмънт;
6. подготвя договорите за дейността по сметопочистването, сметоизвозването, 
поддържането на депата за твърди отпадъци и осигурява контрол по същата дейност;

7. упражнява редовен контрол по опазването на чистотата и зелените площи, стопанисване
на зелените площи от граждани, физически и юридически лица;


