
ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА  

КМЕТА НА  

ОБЩИНА СТАМБОЛИЙСКИ ЗА 

МАНДАТ 2019-2023г. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящата Програма за управление на кмета на Община Стамболийски е 

разработена в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2019-2023 г. Тя е 

средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности и 

очакваните резултати.  

Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на 

Георги Рангелов Мараджиев, избран за кмет на Община Стамболийски с Решение на 

Общинската избирателна комисия №127-МИ от 28.10.2019 г., която беше представена 

на местното население и в която са включени поети ангажименти към жителите на 

общината.  

При подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални 

стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми 

за развитие на Община Стамболийски, приети от Общински съвет Стамболийски. 

Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета 

на общината, съгласно действащата нормативна база, с изискванията за добро 

управление и възприетите добри практики на местните власти, в страни членки на 

Европейския съюз. 

Целеполагането и планирането на основните дейности от Програмата отразяват: 

- Основните ангажименти на община Стамболийски поети с приемането на 

ключови средносрочни и дългосрочни стратегически документи, като Общинския план 

за развитие на община Стамболийски за периода 2014-2020.  

- Надграждане на резултатите, постигнати през мандат 2015-2019, с цел 

утвърждаване на постигнатите позиции на общината в страната и завоюване на 

лидерски в региона; 

- Задълбочен анализ на постигнатия напредък в различните сектори на 

общинския живот и амбицията за подобряване на основните индикатори за повишаване 

удовлетвореността на гражданите, тяхното качество на живот, личностна и обществена 

реализация. 

 

 



 

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

Въз основа на идентифицираните области на въздействие се очертават следните 

ЦЕЛИ, насочени към постигането на приоритетите в дейността на общинската 

администрация: 

1. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори и развитие на 

предприемачеството; 

2. Създаване на по-чиста и здравословна среда за живеене; 

3. Ефикасно и ефективно управление на ресурсите на общината и оползотворяване на 

възможностите; 

4. Развитие на административния капацитет и междутериториалното сътрудничество; 

5. Повишаване качеството и количеството на предлаганите социални услуги и 

придобивки за населението на общината; 

За постигане на целите, програмата разработва следните ключови 

ПРИОРИТЕТИ: 

 

ЦЕЛ 1. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори 

и развитие на предприемачеството. 

Приоритет 1: Дейности за повишаване на конкурентоспособността на 

местната икономика и създаване на устойчива заетост. 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на местната икономика вкл. 

привличане, задържане и разширяване на инвеститори, които не са свързани с основния 

икономически сектор в общината; 

2. оползотворяване на потенциала на селското стопанство, постигане на неговото 

устойчиво развитие; 

3. развитие и подпомагане на публично–частните партньорства с цел постигане на по-

висока ефективност на използване на ресурсите и по-високо качество на 

предоставяните публични услуги на територията на общината. 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: 

- устройствено отреждане на площадки за нови производства и маркетиране на 

площадки за привличане на инвеститори; 

- насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и 

предприемачество; 



- осъществяване на публично-частни партньорства, вкл. за реконструкция и развитие на 

общински терени; 

- изграждане и подобряване на инфраструктурата. 

Приоритет 2: Подкрепа за заетост и активно включване на пазара на труда 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към разширяване 

на възможностите за трудова реализация. 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: 

- осъществяване на проекти по национални, регионални програми ОПРЧР; 

- подкрепа на предприятията за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни 

отрасли; 

- подобряване на условията на труд и организацията на труда; 

- изграждане на система за бърза и качествена преквалификация на работната ръка; 

- проект за създаване на трудови навици в трайно безработните лица, в общината. 

 

ЦЕЛ 2: Развитие на инфраструктурата 

Приоритет 1: Развитие на техническата инфраструктура 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. изграждане, рехабилитация и модернизация на инфраструктурата; 

2. рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова ВиК мрежа; 

3. модернизация на уличното осветление; 

4. разширение на системата за видеонаблюдение; 

5. използване на енергия от възобновяеми енергийни източници. 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: 

- рехабилитация на уличната мрежа, представляваща публична общинска собственост 

на територията на общината; 

- изграждане на вътрешна водопроводна, канализационна и комуникационна 

инфраструктура; 

- поетапна подмяна на съществуващото улично осветление с нови енергоспестяващо 

лед осветление; 

- надграждане на системата за видеонаблюдение на възлови места, които не са 

обхванати от съществуващата в момента система; 



- разработване и стимулиране на проекти, повишаващи енергийната ефективност на 

сградите. 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 1 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Европейски програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 

 други. 

Приоритет 2: Ефективно управление на природните ресурси и опазване на 

околната среда 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. превенция на риска, чрез изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура 

за предотвратяване на свлачища и предпазване от наводнения. 

2. изграждане на паркинги и зелени площи; 

3. подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни 

източници; 

4. разделно събиране на твърди битови отпадъци; 

5. изграждане на компостираща инсталация за зелени и биоразградими отпадъци, 

съвместно с Община Съединение; 

6. откриване на мобилен пункт за приемане на опасни битови отпадъци от 

домакинствата. 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: 

- изграждане съоръжения на реки и дерета за предпазване на прилежащите терени от 

наводнения и почистване на речни корита; 

- изграждане на паркинги и зелени площи, на възлови места в града; 

- внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор; 

- изпълнение на съвместен проект с Община Съединение за изграждане на 

компостираща инсталация, по проект  „Проектиране и изграждане на компостиращa 

инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, 

генерирани от община Съединение и община Стамболийски на територията на 

община Съединение“, финансиран по АДБФП № Д-34-13/21.04.2020 г. (с рег. № 

BG16M1OP002-2.005-0012-С01 в ИСУН) финансиран по процедура за предоставяне 



на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и 

изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или 

биоразградими отпадъци“, Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, изпълняван в рамките на 

ОПОС 2014 – 2020”; 

- сключване на договор с община Съединение за осигуряване на мобилен пункт за 

събиране на опасни битови отпадъци генерирани от домакинствата; 

- промяна на общинската нормативна база, с цел стимулиране на разделното 

сметосъбиране в домакинствата. 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 2 може да 

бъде осигурено чрез: 

 Европейски програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 

 

ЦЕЛ 3: Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда в 

общината 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. обновяване и благоустрояване на селищната среда, реконструкция и изграждане на 

обекти за широко обществено ползване/площади, паркинги, паркове, зелени площи, 

спортни обекти, детски площадки и др.; 

2. обновяване, рехабилитация и реконструкция на материалната база на културните 

обекти. Развиване и разширяване на атракциите при представянето на културното 

наследство; 

3. поддържане, обновяване и модернизация на материално техническата база на 

социалните и здравни заведения; 

4. изграждане и рехабилитация на спортната инфраструктура. 

Индикативните проекти за осъществяване на цел 3 включват: 

- придобиване, реставрация и рехабилитация на трайно неизползваното и изоставено 

Лятно кино в гр. Стамболийски; 

- ремонт на площада в гр. Стамболийски, чрез цялостна подмяна на настилката, 

изграждане на нов фонтан и места за отдих; 



- изграждане на иновативен Еко парк в гр. Стамболийски; 

- реконструкция и ремонт на 23 парка на територията на цялата община, включващи 

поливни системи, фонтани, нови тревни площи, цветни лехи, дървесна и храстова 

растителност, детски площадки и съоръжения, игрища (футболни, баскетболни), 

съоръжения за паркур, зона за домашни кучета, фитнес уреди на открито, пейки и 

беседки;  

- строителство на изцяло нов център в с.Ново село пред читалището – нов площад, 

фонтан, алеи и тревни площи, пейки и осветление; 

- Цялостен ремонт на НЧ „Н.Й.Вапцаров 1924“ гр.Стамболийски, ремонт на НЧ 

„Просвета 1927“ с. Йоаким Груево НЧ „Кирил и Методий 1923“с. Ново село, НЧ „Иван 

Царев 1906“ с. Триводици. 

- строителство на физкултурен салон на СУ „Отец Паисий“ гр. Стамболийски; 

- ремонт на Здравната служба в с.Куртово Конаре; 

- провеждане на Фестивал на чушката и домата, с. Куртово Конаре; 

- провеждане на културно-спортно масови мероприятия. 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на цел 3 може да бъде 

осигурено чрез: 

 Европейски програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ; 

 Фонд „Земеделие“; 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 

 

III. ПРИОРИТЕТИ 

От гореописаните основни цели, не могат да бъдат изведени приоритетни във 

възходящ ред, тъй като всяка една цел е от съществено значение за Кмета на Община 

Стамболийски. 

Предвид на необходимостта от средства за реализирането им, ще се изпълняват с 

приоритет, тези, за които има осигурен финансов ресурс. За останалите ще 

продължават да се търсят възможности за външно финансиране, а при невъзможност за 

такова, ще се финансират поетапно със средства от общинския бюджет. 



 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОСТАВЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

1. Напълно удовлетворяване на потребителите на услуги, предоставяни от общинската 

администрация; 

2. Подобряване качеството на предоставяните услуги в сферата на социалните дейности 

и здравеопазването; 

3. Развитие на културата и спорта, чрез разширяване на кръга на извършваните спортни 

и културни мероприятия; 

4. Създаване на благоприятни условия за задържане на населението в трудоспособна 

възраст и навлизане на млади хора на пазара на труда; 

5. Модернизиране на транспортната инфраструктура, гарантиране на сигурност по 

улиците, реконструкция и рехабилитация на подземната инфраструктура; 

6. Създаване на нови работни места, посредством привличане на външни инвеститори и 

намаляване на административната тежест пред тях; 

7. Ефективно управление на общинската собственост; 

8. Опазване на околната среда, включително, чрез осигуряване на чиста, зелена и 

красива среда, подобряване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, 

подобряване на системата за разделно събиране; 

9. Повишаване сигурността на жители и гости на общината, посредством разширение 

на съществуваща система за видеонаблюдение, която да гарантира минимизирането на 

дейности с престъпен характер; 

10. Подобряване на професионалната компетентност в общинската администрация, 

чрез прилагане на принципа „учене през целия живот“; 

11. Развитие на партньорства с частния, неправителствения сектор и местната общност. 

 

Периодът за постигане на целите и заложените дейности е до приключване на 

мандат 2019-2023 г. 

 


