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ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН
Ръководството на Община Смолян, в лицето на Кмета на Общината, официално декларира своята ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ, 

която е изведена от ВИЗИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН като привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм с 
проспериращо образование и конкурентноспособна икономика, съхранени природни и културно-исторически ценности и развита 
инфраструктура и комуникации, очертана в Общинския план за развитие на Община Смолян за периода 2014 -  2020 година.

ПОЛИТИКАТА ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СМОЛЯН Е НАСОЧЕНА КЪМ ПОВИШАВАНЕ ЕФИКАСНОСТТА НА ПРОЦЕСИТЕ НА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ 
ГАРАНТИРАНЕ НА МАКСИМАЛНО НИВО НА СИГУРНОСТ НА ИНФОРМАЦИЯТА И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КАЧЕСТВЕНИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ, 

СЪОБРАЗНО ПОТРЕБНОСТИТЕ И ОЧАКВАНИЯТА НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ, СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛЕН РАСТЕЖ, ОТЧИТАЙКИ ЗНАЧИМИТЕ АСПЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Интегрираната система за управление е съобразена с всички административни и правно -  нормативни изисквания на процесите 
по постигане на необходимото ниво на доверие на заинтересованите страни, спазване на договорните задължения по отношение на 
сигурността и отговаря на стратегическия контекст, който ясно е дефиниран чрез целите и принципите на информационната сигурност, 
като едновременно с това създава ясни критерии за управление и оценка на риска.

Информационна сигурност е защитата на информацията от широк кръг заплахи, за да се гарантира непрекъсваемостга на 
работните процеси в общинската администрация, да се минимизират загубите при аварии, инциденти и природни бедствия и да се 
максимизира възвращаемостта на инвестициите.

За осъществяването на своята Политика по управление, Ръководството на Община Смолян насочва усилията си в следните 
направления:

■ Непрекъснато усъвършенстване на процесите за предоставяне на публични услуги, разширяване обхвата и повишаване на 
качеството им в съответствие с нарастващите изисквания на заинтересованите страни;

■ Укрепване на общинския експертен капацитет, стриктно прилагане на нормативната база и мерките за осъществяване на 
реформа в администрацията чрез системно обучение за повишаване квалификацията и мотивацията на персонала и постигане на 
по-качествено и компетентно управление с участие на гражданите;

■ Поддържане на необходимите условия за нарастване ефективността на Интегрираната система за управление, съгласно 
изискванията на Международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и ISO 27001:2013;

■ Повишаване ефективността и качеството на делегираните от Държавата дейности и услуги, които да съответстват на 
изискванията на заинтересованите страни за сигурност, като едновременно с това се гарантира конфиденциалност, цялостност и 
достъпност до информационните активи, осигуряващи процесите на:

о административно обслужване на гражданите и юридическите лица; 

о непрекъснатост на работата и управление при кризи.

■ Разширяване обхвата и подобряване качеството на местните услуги, съобразно специфичните потребности на общностите;

■ Стимулиране растежа на общинската икономика чрез подкрепа на съществуващите предприятия, насърчаване на 
предприемаческата активност в общината за развитие на средния и малък бизнес, повишаване на трудовата заетост и овладяване на 
миграцията на населението;

■ Ефикасно използване на всички налични ресурси и възможности за повишаване на инвестиционната привлекателност на 
Община Смолян, висока възвращаемост на вложените средства и добро управление;

■ Утвърждаване на община Смолян като конкурентна туристическа дестинация за целогодишен туризъм чрез развитие на 
алтернативни форми на туризъм, маршрути, туристически атракции, разработване на нови туристически продукти, допринасящи за 
съхраняване и популяризиране на устойчивото ползване на природните ресурси и културно-историческо наследство на територията на 
общината;

■ Привличане на допълнителни средства по линия на национални и международни програми и фондове за осигуряване на 
икономически растеж и социална подкрепа;

■ Доизграждане и поддържане на техническата инфраструктура за повишаване на достъпността и развитие на икономическите 
отрасли;

■ Повишаване стандарта на живот чрез: осигуряване на по-добра социална инфраструктура, подобряване на условията за 
личностно развитие, насърчаване на социалното включване и разширяване на възможностите за реализация на хората в 
неравностойно положение;

■ Подобряване качеството на живот на хората в община Смолян чрез адекватна грижа за осигуряване на здравословна и 
привлекателна околна среда, благоустрояване на населените места в хармония с околната среда и запазване на богатите природни 
ресурси;

■ Гарантиране спазването на законодателството, както и нормативните изисквания в областта на околната среда на 
територията на общината в координация с другите компетентни власти;

■ Осъществяване на контрол по опазване на околната среда, чрез подобряване на екологичната инфраструктура, ефективно 
управление на отпадъците, намаляване и предотвратяване на вредни въздействия чрез пречистване на битовите отпадни води и 
събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци, опазване на биологичното разнообразие, въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност и целенасочено информиране на обществеността за качеството и състоянието на околната среда;

• Осигуряване на организация и ресурси за ефективни действия в извънредни ситуации, предотвратяване на рискове, 
превенция от природни бедствия;

■ Създаване на условия за развитие на културата, чрез проучване, опазване, пълноценно представяне и трайно насищане със 
съвременни функции на българското културно-историческо наследство и етнографски традиции в Родопския край и обезпечаване 
процеса на приемственост чрез образование и повишаване ефективността на културните институции;

■ Развитие на междуселищното, регионалното, трансграничното и транснационално сътрудничество, чрез подобряване на 
транспортната свързаност, разширяване на мрежата от партньори и обмяна на опит.

С приемането и прилагането на съвременни подходи в управленската си дейност, Ръководството на Община Смолян гарантира 
осигуряването на всички необходими условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление.

КАТО КМЕТ НА ОБЩИНА СМОЛЯН,
ДЕКЛАРИРАМ

ЛИЧНОТО СИ УЧАСТИЕ И ОТГОВОРНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЯВЕНАТА ПОЛИТИКА ПО УПРАВЛЕНИЕ.
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