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Уважаеми съграждани, 
Програмата за управление на мандат 2019 - 2023 год. е базирана на 

ангажиментите, които поех по време на изборната кампания. Сега, по време на 

 



 

мандата, мой дълг е да работя за това и по този начин да отговоря на даденото 
ми от вас доверие. 

Тази програма е «пътната карта», по която ще се движим напред през 
следващите няколко години, за да постигнем общите ни цели – община Георги 
Дамяново да се превърне в една привлекателна за  живеене и работа община. Тя 
е отворен документ, който може да бъде допълван и развиван в процеса на 
изпълнение, защото задължението на местната власт е да бъде в непрекъснат 
диалог с хората за създаване на качествена местна политика. 

Програмата е средносрочен планов документ, изготвена на основание 
чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация 
за срок от 4 години. Тя е съобразена с основните цели и приоритети на 
местното и регионално развитие в периода 2019- 2023 г. и е обвързана с всички 
действащи стратегически, финансови, технически и нормативни документи на 
община Георги Дамяново. 
 

 
I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Подобряване качеството на живот на хората,  жизнената 
среда и развитие на селата в Общината 

• Подобряване състоянието на инфраструктурата и повишаване 
качеството на услугите в образование, здравеопазване и социална 
сфера; 

• Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските 
проекти и дейности; 

• Ефективно и рационално управление на общинското имущество; 
• Балансирано развитие на  населените места в общината; 
• Обществен ред и сигурност; 
• Интеграция на групите в неравностойно положение чрез социални 

мерки и европейски програми; 
• Постигане на устойчиво развитие чрез достигане на европейските 

стандарти и въвеждане на европейския опит в областта на 
опазването на околната среда; 

• Благоустрояване и озеленяване на парковете в селата, финансирано 
от общината; 

• Създаване организация относно контролиране на нерегламентирани 
сметища в района; 

• Разширяване обхвата на услугите по сметосъбирането и 
сметопочистването и въвеждането на нови методи за по-справедливо 
определяне размера на таксата за битови отпадъци; 
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• Разкриване на нови водохващания за питейна вода и намаляване 
водните загуби от пренос. 

• Обогатяване и осъвременяване на базата за спорт и младежки 
дейности; 

• Подобряване транспортното обслужване в общината. 
• Изграждане на обекти за отдих, почивка и туризъм; 
 
 
 

2. Финанси и общинска собственост 

Доброто управление на парите на общината означава те да бъдат ефективно 
планирани, ефикасно и законосъобразно изразходвани за ясно определени, 
обществено значими приоритети. Финансовото стабилизиране на общината ще 
постигнем чрез: 

      • Пълно обхващане и въвеждане в база данни на дължимите данъчни и 
неданъчни приходи; 

      • Взаимодействие с органите на АДФИ и съдебните изпълнители за 
принудително събиране на общинските вземания - публични и частни; 

      • Повишаване на събираемостта на приходите от местни данъци и такси и 
установяване на задълженията в реални размери, чрез извършване на насрещни 
проверки на фирми и граждани; 

       • Изготвяне на публичен регистър на общинската собственост - с цел пълна 
прозрачност при стопанисване и управление, приватизация, продажба, 
прекратяване на съсобственост и отдаване под наем;  

       • Активизиране на публично - частното партньорство като форма за привличане 
на средства от граждани и търговските дружества за подобряване на градската 
инфраструктура в обществен интерес; 

       • Ефективно планиране, ефикасно и законосъобразно разходване по приоритети на 
бюджетните средства за инфраструктура и благоустрояване, образование, 
здравеопазване, социални дейности, култура. 

 
 
 
 
 

 

3. Развитие на икономиката 
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а) Стратегически цели:  

• Достигане на средните икономически показатели на общинските 
центрове в областта; 

• Осигуряване на благоприятна бизнес среда за привличане на 
инвестиции и осигуряване заетост на населението; 

• Осигуряване на достъп и ефективно ползване на фондовете на ЕС; 
 

б) Принципи: 
• Прозрачност на информацията и действията на общината; 
• Равнопоставеност на икономическите субекти; 
• Приоритет на общите интереси (баланс между обществените 

интереси и интересите на бизнеса); 
 
 
в) Приоритети:  

• Намаляване на безработицата. Повишение на заетостта; 
 Концентриране на усилията за приоритетно развитие на туризма;  
• Пренасочване на свободните активи (терени, производствени, 

складови и търговски помещения, машини и др.) за развитие на 
алтернативни дейности при преференциални условия; 

• Осигуряване на навременна информация на всички заинтересовани 
структури относно изискванията и приоритетите на текущи 
програми на ЕС, достъпни за бизнеса и неправителствения сектор; 

• Разработване на съвместна програма на Общината и 
представителите на частния бизнес за развитие на туризма като 
приоритетен отрасъл за общината; 

• Реализиране на програми за професионална квалификация и 
преквалификация на безработните, включително и програми за 
разкриване на собствен бизнес; 

• Създаване на работни места във фирми, които общината не 
управлява пряко, но върху които може да въздейства.  

 
 
 
 

4. Развитие  на инфраструктура  
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• Доизграждане, модернизиране и поддържане на инфраструктурата в 
съответствие с европейските стандарти; 

• Увеличаване размера на инвестиционните средства, заделяни от 
общинския бюджет и привличането на такива от алтернативни 
източници; 

• Реконструкция, модернизация и изграждане на улично осветление в 
населените места; 

• Строителство и ремонт на пътища; 
• Рехабилитация на пътните съоръжения и уличната мрежа; 
• Кандидатстване за финансиране на обекти със социална значимост 

по линия на Европейски програми и фондове; 
• Изграждане на пътна връзка Копиловци -  Чипровци ; 
• Реконструкция и ремонт на мостове в населените места; 
• Изготвяне и реализация на проекти за укрепване на свлачищните 

участъци и подпорни стени на речните корита; 
• Обновяване на горския фонд, собственост на общината и засаждане на 

нови гори върху терени, които са общинска собственост; 
• Изпълнение на цялостна програма съвместно с органите по 

управлението на горите за ежегодно залесяване на 10 дка нови гори 
върху площи, собственост на общината; 

• Възобновяване, ремонт и изграждане на местни, селскостопански и 
горски пътища и други части от инфраструктурата на поземления и 
горски фонд на общината; 

• Изграждане на велоалея от село Георги Дамяново, до Лопушанския 
манастир; 

 
 
5. Култура, туризъм, духовност 

 
• Запазване на културните традиции и оптимизиране на културния календар 

на общината с цел равномерното и балансирано разпределение във времето, 
пространството и жанровото разнообразие на различните културни прояви 
като фестивали, градски и селски празници, чествания и др.; 

• Подобряване на маркетинга и рекламата на туристическия продукт на 
общината; 

• Използване на културно-историческото наследство, фолклора, празнично-
обредната система на района, с цел  привличане на туристи в общината; 
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• Активизиране дейността на Консултативния съвет  по туризъм в общината; 
• Приоритетно развитие на културния  туризъм, като се използват по-

рационално историческото наследство, природните дадености, 
традиционните занаяти и културни празници, провеждани на територията на 
общината; 

• Извършване на прецизна маркировка на туристически обекти и екопътеки на 
територията на общината. 

• Опазване на защитените местности „Копрен - Равно буче - Деяница - 
Калиманица", биологичното разнообразие, вековните дървета, водопади и  
други природни забележителности. 

• Създаване на условия за ефективно художествено-творческо възпитание на 
децата и младежите, за активното им приобщаване като участници и творци 
в духовния живот на общината; 

• Подпомагане експонирането на изложби, поставяне на спектакли, честването 
на юбилеи, връчване на почетни знаци и отличия. 

• Обхващане на всички деца в училищното образование, осигуряване на 
транспорт за децата от всички населени места в общината, развитие на 
извънучилищните форми на обучение; 

• Подпомагане на читалищната дейност, на дейността на пенсионерските 
клубове и на легитимните религиозни организации; 

• Активен диалог и системно включване на младите хора при разглеждане и 
обсъждане на значими за педагогическата общност проблеми (образователни 
форуми; обществени съвети); 

 
 
 

II.  СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ 
 
 
1.Осигуряване на качествени и достъпни социални услуги на населението, 

разширяване на техния обхват, подобряване управлението на социалните 
дейности и гражданския контрол по предоставянето им; 

2. Ориентиране на социалната политика на общината към целевите групи 
на хората с увреждания, децата в неравностойно положение и социално 
слабите, нуждаещи се от помощ в кризисни ситуации; 

3.Търсене на нови възможности за интегриране в обществото на хората в 
неравностойно положение; 
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4. Подготовка и адаптиране на човешките ресурси за трудова заетост в 
условията на пазарната икономика; 

5.Разработване съвместно с Бюрото по труда на програми за образование 
и професионално обучение на групи със специфични образователни нужди; 
 
 

 
III.  РАЗВИТИЕ НА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

И ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО  
   

1. По-нататъшно демократизиране на местното самоуправление чрез 
развитие формите на пряката демокрация и въвеждане на европейските 
иновационни практики; 

2. Провеждане на референдуми и публични допитвания по значими теми и 
важни въпроси; 

3. Разширяване участието на гражданските структури и населението в 
местното самоуправление; 

4. Ефективно взаимодействие между местната власт и държавните 
структури за осигуряване обществения ред и безопасност на гражданите; 

5. Подобряване взаимодействието между Общинския съвет и Общинската 
администрация; 

6. Въвеждане на ефективна система за финансово управление и контрол 
върху изразходването на бюджетните средства, съгласно изискванията на 
ЗДВФК; 

7. Отстояване интересите на общината и всяко населено място в работата на 
Регионалния и Областния съвет за развитие.; 

8. Засилване плановата функция на общината по отношение 
пространственото планиране; 

9. Мерки за защита на населението при бедствия и аварии 
 Изготвяне на план са действие при особени ситуации. 
 Създаване на организирани структури от населението, обучени за 

действие при особени ситуации; 
 Включване на ресурсите на местните фирми при действия в особени 

ситуации; 
               
 
 

IV. ПУБЛИЧНОСТ И  ПРОЗРАЧНОСТ 
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      1. Непрекъснат контрол върху стриктното качество на проектите и тяхното 
изпълнение, особено по перата материали, труд, енергия, транспорт, печалба.   
      2.  Преглед на всички договори и споразумения на общината с цел: 

а) Разтрогване на договори, които носят корупционен заряд и 
противоречат на интересите на общината; 

б) Промяна в условията на договори, които в определени клаузи са в 
противоречие с интересите на общината; 

в) Промяна в условията на договори, които в определени клаузи са в 
противоречие с интересите на партньорите на общината; 

 
     3.Всички обществено значими информации да се публикуват на сайта на 
Общината. Да се провеждат обществени обсъждания по най-важните проблеми; 
 
     4.Да се приемат без ограничение всички желаещи граждани и представители 
на фирми и институции от кмета и кметския екип; 

     5.Да се провеждат регулярни срещи с различните общности за изслушване 
на проблеми и предложения и информиране за работата на кмета и 
администрацията в различните области; 

     6.Ежемесечно в деня на редовната сесия на Общински съвет да се провежда 
Ден на кмета с кметове и кметски наместници на селата за поставяне на задачи, 
информираност, отчетност и контрол; 

  За изпълнението на програмата се разчита на всички потенциални 
партньори, екипа от Общинска администрация, Общински съвет Георги 
Дамяново, партньорство с всички държавни институции, партньорство с 
бизнеса, неправителствени организации и всички жители и приятели на 
Община Георги Дамяново. 
 Мандатната програма е отворена. Кметът на Общината и Общинска 
администрация ще реагират своевременно на законови промени, нови 
обстоятелства и нововъзникнали потребности на населението 
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