Политика за управление на Община Мездра
Ръководството, в лицето на Кмета на Община Мездра, официално декларира
ПОЛИТИКАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ОКОЛНАТА СРЕДА, ЗДРАВЕТО И
БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА НА ОБЩИНА МЕЗДРА като се ангажира да работи за:
РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ОБЩИНА М Е З Д Р А ЗА РАСТЕЖ, ЧРЕЗ
ЗАПАЗВАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА СВОЯ ЧОВЕШКИ КАПИТАЛ, С ПОДОБРЕНА
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА СРЕДА И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ НА НАСЕЛЕНИЕТО
За ефективното провеждане на достъпна до обществеността ПОЛИТИКАТА ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА МЕЗДРА, Общинското Ръководство определя следните
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ:
 Осъществяване на законосъобразно местно самоуправление в условията на
прозрачност, ефективност и ефикасност и административно-правно обслужване
на гражданите и юридическите лица;
 Развитие на конкурентоспособна местна икономика чрез ефективно използване
на ресурсите и привличане на нови инвестиции;
 Стимулиране растежа на общинската икономика чрез подкрепа на
съществуващите предприятия и насърчаване на предприемаческата активност в
общината;
 Развитие на селското стопанство и производство на продукти с висока добавена
стойност при устойчиво управление на природните ресурси;


Развитие на икономически ефективен туризъм, като част от процеса на
ускоряване на общото икономическо развитие и с оглед запазване на околната
среда – природата и културно-историческото наследство;



Запазване и подобряване на качествата на човешкия капитал чрез социално
развитие на всички групи от населението;



Подобряване на условията за по-пълноценно използване на наличния трудов
потенциал на общината чрез стимулиране и подкрепа на политики за създаване
на заетост;



Развитие на обслужващи дейности и съпътстващата ги инфраструктура за
социално развитие;



Създаване на условия за социално включване на лицата в неравностойно
положение (уязвими социални групи);



Устойчиво развитие на общината чрез подобряване на техническата
инфраструктура, околната и селищната среда;



Доизграждане на инфраструктурата – образование, туризъм, спорт, екология,
улична мрежа и градска среда; доизграждане и модернизация на
водностопанската инфраструктура и на телекомуникационната
инфраструктура;



Развитие и оптимизация на енергийната инфраструктура;



Добро управление и достъп до качествени обществени услуги



Развитие на евроинтеграцията и укрепване на общинския капацитет за
управление на средствата от европейските фондове;



Подобряване на реформите в образованието, здравеопазването и културата,
ефективна защита правата на гражданите, поддържане на обществения ред;



Провеждане на системно обучение на персонала за повишаване на неговата
квалификация и мотивация за съпричастност към извършваната работа;



Превенция на климатичните промени и борба с техните последствия;



Запазване и подобряване на качествата на околната среда и подобряване на
физическата и селищната среда;



Осигуряване на достъп на гражданите и заинтересованите страни до
информация за състоянието на околната среда;



Предотвратяване на замърсяванията, чрез пречистване на битовите отпадни
води, събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци;



Непрекъснато подобряване и ефективно управление на рисковете за здравето и
безопасността при работа, съгласно действащите нормативни документи;



Предотвъртяване на рисковете за персонала и другите заинтересовани страни,
свързани с дейността;



Стриктно спазване на законовите изисквания, свързани с околната среда и
условията на труд;



Гарантиране на правното съответствие на Организацията, чрез планирани
мероприятия за непрекъснато информиране на служителите относно
измененията в нормативната база;



Непрекъснато подобряване на внедрената и поддържана Интегрирана система
за управление;



Непрекъснато подобряване на резултатността спрямо околната среда и
условията на труд.

За постигане на тези цели Ръководството на ОБЩИНА МЕЗДРА е разработило,
внедрило и поддържа Интегрирана система за управление, в съответствие с
изискванията на международните стандарти ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS
18001:2007.
Ръководството на ОБЩИНА МЕЗДРА е създало условия за стриктно спазване
изискванията на Интегрираната система за управление в Организацията и за активното
съдействие на ръководния и изпълнителски състав в нейното развитие.
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