ПРИЛОЖЕНИЕ

1

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА
Визия:

Община Лозница е селищна система с развиващо се селско стопанство и
лека промишленост, място със съхранена природна среда, където основната идея
на балансираното и устойчиво икономическо развитие е благополучието на
отделната личност, живееща в хармония с общността.
Ние приемаме нашите културни, етнически и религиозни различия като
букет от ценности.Ние поощряваме духа на приятелство в региона, докато се
грижим за еволюцията на нашата общност.
Целта ни е да постигнем една хармонична среда за живеене . Приемайки
различията да постигнем в дългосрочен план една трайна икономическа
стабилност. Общината наистина да стане дом за нашите деца и внуци.
Структурите на държавно и общинско управление да поощряват дух на
активно сътрудничество, което да изгражда обществено доверие, прехвърлящо
традиционните политически граници.

Приоритет 1

Създаване на условия за растеж и заетост, чрез
развитие и модернизация на инфраструктурата и
повишаване конкурентно способността на общинската
икономика.
Цел 1

Утвърждаване на общината като водещо ядро на
модерното
селскостопанско
производство
в
североизточния район за планиране и страната.

Цел 2

Развитие и модернизация на местната транспортна
инфраструктура

Цел 3

Развитие на местна екологична инфраструктура.

Цел 4

Изграждане и подобряване на комуникационната и
енергийна инфраструктура .

Приоритет 2

Приоритет 3

Интегрирано развитие на селищните територии и
повишаване привлекателността и качеството на живот
в общината
Цел 1

Повишаване атрактивността
инвестиции в образованието.

Цел 2

Интегриране към областната система на пазара на
труда.

Цел 3

Подобряване на здравните услуги в общината и
населените места

на

общината

чрез

Укрепване на институционалния капацитет на местно
ниво и установяване на партньорство на национално и
транс национално ниво
Цел 1

Укрепване
на
капацитета
на
общинската
администрация и подобряване на координацията при
управлението на проекти от местно, национално и транс
национално ниво за изпълнение на общинската
стратегия.

Цел 2

Подпомагане изграждането на местно партньорство за
развитие.

Цел 3

Подобряване на административното обслужване на
населението и оптимизиране на предлаганите услуги

