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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,  

 

За четири години заедно, с много труд, постоянство и грижа, доказахме, че имаме огро-

мен потенциал да бъдем достойна българска и европейска община. Най-важното обаче, което 

постигнахме, е че си върнахме самочувствието. Самочувствието на достойни жители на община 

Ковачевци. Изградихме съвременна инфраструктура и превърнахме Ковачевци в  стратегическо 

място за развитие на туризма и спорта. 

Днес, повече от всякога, ни е необходима широката обществена подкрепа на местно, на-

ционално и европейско ниво. От изключителна важност са съвместните институционални уси-

лия: кмет – общински съвет – държава, за правилните решения на проблемите, поемане на нови 

отговорности, нови икономически, финансови и социални политики в интерес на гражданите. 

Благодарение на високите резултати през изминалите четири години, успешно изпълне-

ните проекти и натрупания капацитет и опит за усвояване на средства от Европейския съюз, за 

следващия 4-годишен период Община Ковачевци си поставя нови по – амбициозни цели.  

Постигнатото заслужено проправи пътя на Община Ковачевци към следващия програмен 

период – 2014-2020г., да работим усилено за спечелването на нови проекти.  

Създадохме достатъчно условия за това да живеем в красива община с огромна перспек-

тива за развитие. Имам ясна визия за това  какво трябва да се направи, имам достатъчно управ-

ленски опит, да реализирам още една силна програма. Трябва уверено да продължим напред! 

Основната цел, която си поставям, през следващите 4 години, е да  продължа да работя 

колкото се може по-добре заедно с общинска администрация, кметовете и кметските наместни-

ци на населени места, с подкрепата на общинските съветници за по-добро управление на общи-

ната, за  по-доброто бъдеще на жителите й.  

Моята програма за управление на мандат 2015-2019 г. е съчетание на Предизборната 

платформа, с която спечелих  Местни избори 2015 г. и поетите ангажименти към избирателите. 

Вие гласувахте за нея и мой дълг е да я изпълня. Настоящата програма не е самоцел, а естестве-

но продължение, разширение и конкретизиране на Плана за развитие на Община Ковачевци, 

както и продължение на Програмата за управление на Общината от предходния мандат. Тя е 

отворен документ, който вие може да допълвате в процеса на нейното изпълнение.   

Аз и моят екип, сме готови за непрекъснат диалог с всички, за ясна активна политика, 

обърната към хората.  
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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Осъзнавам високите обществени очаквания и поемам отговорност да работя за развитие 

и по-добро бъдеще на община Ковачевци. Вярвам, че заедно ще се справим с пречките и труд-

ностите, и ще бъдем удовлетворени от резултатите, които ще постигнем с общи усилия. 

Предстоят ни нови предизвикателства и много работа. Изхождайки от публично поети 

ангажименти за открито управление в полза на гражданите от  община Ковачевци, сме изправе-

ни пред отговорност и работа, която трябва да извършим. 

Креативността и инициативността са фактори за успешно управление. Затова ние ще 

търсим все по-добри идеи и все по-добри възможности за развитието на красивата ни община.  

Продължаваме напред с амбиция и голямо трудолюбие за превръщане на община Ковачевци в 

европейска община! 

Програмата за управление за  мандат 2015-2019 година,  е разработена основание чл. 44, 

ал.5  на Закона за местното самоуправление и местната администрация.  

Програмата е основен средносрочен стратегически документ за целите на общинската 

администрация, приоритетите, дейностите и мерките, които ще бъдат реализирани за постига-

нето на целите. Тя отразява стратегическото виждане на управленския екип за този период на 

планиране и е основа на развитие на Общината, през следващия мандат. 

Финансовото осигуряване на изпълнението на Програмата ще се осъществява чрез сред-

ства от общинския бюджет, държавния бюджет и европейските фондове и други привлечени 

средства.  

 

 

1. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

- Открито управление - осигуряване на пълна публичност в процеса на изпълнение на 

решенията на Общински съвет Ковачевци; 

- Отговорно отношение към проблемите на общината и гражданите - публично отчи-

тане действията и резултатите от управлението на кметската администрация пред 

гражданите, в съответствие с приетите управленски ангажименти; 

- Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания; 

- Максимална ефективност на провежданите действия; 

- Активно използване на европейските фондове; 

- Гарантиране на обществения интерес при разходване на бюджетни средства; 

- Отворена и открита към хората администрация – провеждане на обществени обсъж-

дания с гражданите  по важни за развитието на общината въпроси. 

 
2. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

- Постигане на по- добър стандарт на живот за жителите на общината; 

- Развитие и модернизация на инфраструктурата на общината; 

- Благоустройство на всички населени места в общината; 

- Създаване на условия за  развитие на туризма;  

- Насърчаване на малкия и среден бизнес; 

- Стимулиране  развитието  на агробизнеса; 

- Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение; 

- Повече грижа за здравето на хората; 

- Добри условия за спорт и младежки дейности; 

- Постигане на хармония между развитието на общината и околната среда; 

- Опазване и разумно използване на природното и културно-историческото наслед-

ство; 

- Подобряване и усъвършенстване на системата за социални услуги на гражданите; 

- Подобряване на административното обслужване. 
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3. ПОСТИЖИМОСТ 

 

            Поставените цели ще постигнем посредством: 

- Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства – инфраструк-

тура и благоустрояване, образование, здравеопазване, култура, социални дейности; 

- Успешно усвояване на средства от Европейските фондове чрез кандидатстване с профе-

сионално подготвени проекти; 

- Ефективно управление на общинската собственост; 

- Прецизно използване възможностите на кредитния пазар; 

- Най-голям принос за постижимост на  целите е в човешкия капитал; 

- Активно партньорство с държавата за взаимна полза. 

                                                                                                                                                                                                                
4. ВИЗИЯ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ 
 

В изпълнение и на Общинския план за развитие, стремежа  ще бъде за утвърждаване на 

Община Ковачевци  като съвременна, финансово стабилна община, предоставяща публични ус-

луги на високо ниво, с добре развита местна инфраструктура. Визията на мандатната програма 

е към 2019 година, да се постигне икономически подем и подобряване на качеството на живот 

при комплексно развитие на Община  Ковачевци. 

Програмата се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на Община  Ковачевци, опре-

делена  с Общинския план за развитие  2014-2020 година. 

Община Ковачевци - Добре развита и популярна туристическа дестинация за ал-

тернативен туризъм, предоставяща високо качество на живот на своите жители и 

възможности за предприемаческа инициатива.    

Тази визия определя и стратегическите цели за развитие. 

Характерните особености в нашата община, които не са предмет на настоящата програ-

ма, но които оказват пряко или косвено негативно въздействие върху развитието на общината 

са следните: 

- демографски недобра характеристика и влошена възрастова структура на населението; 

- повсеместно застаряване и тенденция към обезлюдяване в някои от селата; 

- силна конкуренция на близък областен център в лицето на град Перник и град София,            

относно възможността за предоставяне на работа, образование, здравеопазване, правене на биз-

нес; 

- не навсякъде изградена канализационна мрежа. 

 

Особености в нашата община, които оказват пряко или косвено позитивно въздействие 

върху развитието са следните: 

- наличие на земеделски фонд за развитие на селското стопанство; 

- наличие на природни дадености за развитие на различни видове туризъм; 

- преминаващи през територията на общината важни пътни и комуникационни трасета; 

- възможността големите центрове да “изнасят” част от бизнеса си в общината поради по-

благоприятни условия като цени на недвижими имоти, цени на наеми, по-евтина работна 

ръка, ниски транспортни разходи. 

Стратегическите  цели,   които трябва да бъдат  постигнати  са   устойчив икономически 

растеж чрез конкурентоспособност, инвестиционна атрактивност, подобрена жизнена среда и 

укрепен човешки ресурс при съхранено природно и културно наследство. 
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За успешното реализиране на стратегическите цели на Община  Ковачевци, за             

мандат 2015-2019, година се оформят следните приоритети: 

   

Изграждане на базисна бизнес инфраструктура и среда насърчаваща предприема-

чеството, с ключов приориритет развитие на туризма в община Ковачевци.  

С реализирането на този приоритет ще се постигне намаляване на безработицата, увели-

чаване на доходите на населението и гарантиране реализирането на социалните проекти в об-

щината. 

Подобряване качеството на средата на живот, посредством доизграждане и рехаби-

литация на инфрастурктурата - екологична, техническа и социална.  

 

Повишаване  капацитета на общинската администрация и насърчаване на между-

общинското, регионално и трансгранично сътрудничество  

 

 
ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ 

НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ ЗА ПЕРИОДА 

2015 – 2019 ГОДИНА 

 
ПРИОРИТЕТ 1: Изграждане на базисна бизнес инфраструктура и среда насър-

чаваща предприемачеството, с ключов приориритет развитие на туризма в община Кова-

чевци  

Общината ще продължи изграждането на цялостна инфраструктура зависимост от кон-

кретните нужди на населението и населените места, и стратегически цели обуславяни от: 

- Дългосрочните политически документи за развитието на общината, приети с решение 

на Общинския съвет - прогнози, програми, стратегии, планове, които отразяват нацио-

налните и европейски политики за развитието на местните общности; 

- Задачите, които произтичат от законите и актовете на Министерския съвет; 

- Конкретни решения на Общинския съвет за управление на активите на общината и 

определените задачи с тези решения. 

Мярка 1. Подобряване облика на селата в общината, посредством реновиране и из-

граждане на улична мрежа, паркове и зелени площи, модерни системи за улично осветле-

ние 

Доизграждане на водопроводната мрежа в село Ковачевци  и  в село Ракиловци;  

Рехабилитация на улици и тротоари  в  населените места  на община  Ковачевци; 

Благоустрояване на площадните пространства на селата Ковачевци, Сирищник, Светля, 

Косача, Ракиловци и Чепино;  

Рехабилитация на инфраструктурата  в кв. 49  на село  Ковачевци; 

Аварийно- възстановителни работи по реконструкция на подпорна стена  в село Светля. 

  
Мярка 2. Създаване на туристическа инфраструктура в т.ч. атракции, еко и вело 

пътеки, указателни табели, информационни табла, информационни и посетителки цен-

трове, включване на новите технологии в информационното обслужване на туристите и 

др. 

Изграждане на Етнографски комплекс в село Лобош;  

Изграждане на екопътека «Чепински легенди»  и  зони за краткотраен отдих;  

Насърчаване на културния туризъм чрез атрактивно експониране на културно-

историческото наследство; 

Оползотворяване на  възможностите за развитие и популяризиране на лов и риболов, ка-

то се организират и спортни  ловни турнири; 

Рекламиране и доразвиване на съществуващите туристически атракции - създаване на 

атрактивен туристически продукт; 
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Участие в съвместни трансгранични международни прояви и форуми; 

Кандидатстване с проекти по трансгранични програми с партньорството на общини и 

НПО от Република Сърбия. 

 

Мярка 3. Подобряване на достъпа до информационни и комуникационни техноло-

гии   

Насърчаване на внедряването на широколентовия достъп до интернет.   

 
Мярка 4. Създаване на модерна и просперираща  местна икономика 

Изграждане на индустриална зона в с. Егълница;  

Създаване на  нови производства и дейности за разкриване на устойчиви работни места;  
Предоставяне на общински терени под различна форма - наем, аренда, там където е 

възможно и продажба;  

Пълна подкрепа на бизнеса и непрестанен стремеж за привличане на инвеститори;  

Подкрепа за развитие на малки и средни предприятия;  

  Стимулиране на публично- частните партньорства;  

В следствие на всичко това ще бъдат постигнати следните резултати: Привлечени 

нови инвестиции, разкрити нови работни места, повишено качество на живот. 

Безработицата – бич за общината – свеждането на процента й до 8-10 % е приоритет но-

мер едно за новото управление. За постигането на тази цел: - ще се разкрият нови работни ме-

ста, като се осигурят на общинско равнище преференции за фирми, осигуряващи трайна заетост 

на населението от общината; - ще се създаде благоприятна среда за привличане на инвеститори 

чрез рационално използване на общинската собственост, ще се използват възможностите за 

създаване на заетост чрез програмите: Национална програма „От социални помощи към зае-

тост; финансирани от Агенцията по заетостта; Мерки по Закона за насърчаване на заетостта; 

Регионални програми за заетост; ОП „Развитие на човешките ресурси”.   
  
 Изграждане на публично-частни партньорства за привличане на финансови ресур-

си и повишаване на възможностите за усвояване на средства от оперативните програми и 

Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за ускореното развитие на 

Общината. 

ПРИОРИТЕТ 2: Подобряване качеството на средата на живот, посредством до-

изграждане  и рехабилитация на инфрастурктурата - екологична, техническа и социална.   

 
Изборът на приоритета е свързан с подобряване на социалната инфраструктура, обслуж-

ваща населението и гостите на общината: модернизиране на спортните съоръжения в населени-

те места на общината;подобряване духовния  и културен живот на населението   чрез още по-

богата съвместна работа с читалищата на територията на общината. 

 Социалната политика е важен приоритет в работата на общинска администрация – с реа-

лизиране на дейности по разкриване на нови социални услуги, ориентирани към най-уязвимите 

групи – хора с увреждания, възрастни хора, деца в риск и техните семейства, ще създадем усло-

вия за интеграция на тази група хора и тяхната ресоциализация. 

Приоритетно ще се работи за засилване на обществения ред и сигурност на гражданите 

чрез засилена съвместна работа с органите на реда, подпомагане дейността на полицията с об-

щински средства, реализиране на видео наблюдение на рискови места, с цел да се осигури по-

голямо спокойствие и сигурност на гражданите. 

За изграждане на по-качествена среда за живот ще обърнем внимание на развитието на 

спорта, за разширяване и подобряване на местата за спортуване, за ремонтиране и създаване на 

нови детски площадки, места за спортуване на открито за деца и възрастни, места за отдих. 
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ПРИОРИТЕТ 3: Повишаване  капацитета на общинската администрация и насър-

чаване на междуобщинското, регионално и трансгранично сътрудничество  

 
Достъп до информация, административна прозрачност и регламентираност на админи-

стративните процедури в общинската администрация и кметствата чрез различни форми - ука-

зателни табели, диплянки, брошури, медии, провеждане на събрания и др. Повишаване на ква-

лификацията на служителите на общинска администрация чрез обучения, осигуряване на кон-

султации, за по-качествено и културно обслужване на населението. Усъвършенстване  на услу-

гата „Обслужване на едно гише” за населението и бизнеса и облекчаване на гражданите при 

предоставянето на административни услуги с въвеждането на  комплексно административно 

обслужване в общината. 

 
В съответствие с всичко посочено до тук в годините на мандата ще работя за: 

 

Стабилност на местните финанси 
Основна цел на тази дейност е да се поддържа икономическа и финансова стабилност на 

общината. На фона на кризисните явления в световната икономика тази задача се оказва от 

първостепенно значение. 

Тя ще се реализира чрез:  

1. поддържане на балансиран бюджет; 

2. генериране на допълнителни приходи съгласно възможностите на наличната собственост и 

възможностите за предоставяне на услуги; 

3. ефективно управление на общинските финанси и общинската собственост; 

4. разумно планиране и изразходване по приоритети на бюджетните средства; 

5. максимално усвояване на средствата от европейските фондове; 

6. недопускане на извършването на разходи, които не се изплащат в срок, за да не се генерира 

задлъжнялост. Редовно изплащане на текущи разходи. 

7. редовно изплащане на трудовите възнаграждения във всички сфери и области, свързани с 

общинския бюджет и предоставяните за тази цел средства от републиканския бюджет 

 

Ефективно управление на собствеността на община Ковачевци  

 

Имотите и вещите – общинска собственост се управляват в интерес на населението на 

общината, съобразно предназначението и нуждите, за които са представени. 

Общинската собственост е постоянен, автономен източник на приходи за общинския 

бюджет и обезпечава финансирането на голяма част от общинските дейности. 

Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандата на кмета.    

С това ще бъде създадена макрорамка на цялостната визия по управлението на общинската соб-

ственост.  
 Ежегодно приемане на Програма за управление на общинската собственост, с което  ще 

бъдат конкретизиране мерките за постигане на целите за управление на собствеността, както и 

осигуряване на публичен достъп. 
Предоставяне на общинска собственост при заявен интерес за разкриване на нови работ-

ни места. 

През мандата ще насочим усилията си към ефективното управление на придобитата до 

момента общинска собственост и продължаване на процеса придобиването и за актуването на 

нови имоти – общинска собственост. В това отношение ще работя за: 
Ефективно управление и разпореждане с имоти общинска собственост, при спазване 

принципите за откритост и прозрачност; 

Максимално развитие на потенциала на всеки имот. 

Създаване на предпоставки за развитие на растениевъдство и животновъдство на 

територията на община  Ковачевци. 
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Децата - наше настояще и бъдеще 

 

Образование 

 

Главна ценност в образователната система е детето. Интересите на общинската админи-

страция  ще бъдат подчинени на основната цел - осигуряване на равен достъп и качествено об-

разование на децата. 

Въпреки промените в нормативната база, съгласно които училищата преминаха на деле-

гирани бюджети, общината ще се ангажира с подпомагането на основните дейности по образо-

ванието съгласно финансовите възможности. 

Ще работя за:  

 преференциално подпомагане на децата в детската градина и пълно обхващане на потен-

циалните учащи в учебния процес; 

 поддържане на ефективен учебен процес в  училището  на територията на общината чрез 

навременно осигуряване на средствата по делегираните бюджети; 

 поддържане на ефективни грижи за децата в Целодневна детска градина село Лобош 

чрез навременно осигуряване на средства за отопление; на хранителни продукти;  

 осигуряване на транспорт за учениците, съгласно нормативните изисквания; 

 продължаване подобряването на материално-техническата база в училището и детската 

градина; 

 подпомагате  на училището и детската градина при разработване на проекти и програми 

за осигуряване на допълнителни финансови ресурси; 

 продължване на целодневната форма на обучение в училището; 

 Основно училище «Св. Св. Кирил и Методий» да  запази статута си на защитено  учи-

лище, като и да бъде включено в Списъка на средищните училища в Република Бълга-

рия; 

 ще продължа да изграждам детски площадки в населените места; 

 освобождаване от  такса за ползване на детската градина, за децата на общината. 

 

 

Социална инфраструктура  

 

Социалните услуги играят жизненоважна роля, както за процеса по превенция, така и за 

процеса на социално включване. Нуждата от тях нараства и поради продължаващата финансова 

и икономическа криза. Достъпът до качествени социални услуги осигурява на социално 

изключените хора по-добри възможности, за активно участие в обществения живот и на пазара 

на труда. 

Община Ковачевци активно показва, че е ангажирана и последователна в действията си 

по отношение нуждите и потребностите на децата, хората с увреждания, пенсионерите и 

уязвимите групи като цяло. 

В предстоящия мандат ще работя за разширяване на социалните услуги за населението с 

цел подобряване качеството на живот на хората в неравностойно положение и увреждания чрез: 

 Подобряване на материално-техническата база на социалните заведения, клубове на пен-

сионера и хора с увреждания в общината. 

 С дейността на двата Центъра за настаняване от семеен тип за възрастни хора с деменция, 

в село Сирищник,  ще продължим да предоставяме  социалната услуга. 

 Подобряване качеството и  разширяване обхвата на услугата „Домашен  социален пат-

ронаж”; 

 Разкриване на Центрове за настаняване от семеен тип, Дневен център за стари хора и 

Дневен център за възрасти хора с увреждания;  
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 Пълно използване на възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси” за финан-

сиране на услугите „личен асистент”, „социален асистент” и „домашен помощник”. 

 Изграждане за общодостъпна среда до общинските сгради за хората с увреждания.  

 Подкрепа на дейността на функциониращите в общината клубове на пенсионера и 

инвалида и стимулиране учредяването на нови такива;  

 Активно участие във всички действащи национални и европейски програми, насочени 

към осигуряване на заетост на различни групи от обществото - социално слаби, 

безработни, лица пред пенсионна възраст, хора с увреждания, млади хора с висше 

образование;  

 

Здравеопазване 

 

Приоритет в мандата ми ще бъде улесняване на достъпа до здравни услуги  в селата.  

Ще работя за достъпно здравеопазване на населението, като продължа да подсигурявам      

присъствие на мобилни лаборатории  и кабинети.   

Подпомагане чрез предоставяне на помещения на преференциални цени на лекари и ден-

тални медици, желаещи да разкрият индивидуални практики в  Ковачевци  и съставните села на 

общината; 

Подпомагане на инициативи за осигуряване лекарствени средства в селата. 

 

Култура  

Културата е духовния облик на община Ковачевци- колкото по пъстра и многообразна 

бъде, толкова повече ще обогатява гражданите.  

Ще продължа работата с читалищата на територията на общината и активното им учас-

тие в културния живот. 

Ще работя за:  

 Превръщане на читалищата в привлекателни места за културен отдих чрез изготвяне на 

подробен ежегоден план на празниците, тържествата и проявите; 

 Подпомагане на дейността на народните читалища  чрез подобряване на материалната 

им база;  

 Основни и текущи ремонти на читалища /чрез кандидатстване по програми; 

 Ще работя за съхраняване на традициите чрез провеждане на традиционни и нови кул-

турни прояви и ежегодните събори  (землячески срещи) по населените места; 

 Участие във фестивали;  

Ще продължа да подкрепям културния живот, подпомагайки местните фолклорни съста-

ви, танцови ансамбли и певчески групи.  

       
Спорт и спортна инфраструктура  

 

 Приоритет е поддържането на Стадион „Димитровец” и изграждането на нови спортни 

съоръжения.  

 Превръщане на Ковачевци в Балкански център по гребане.  

 Подпомагане дейността на спортните клубове на територията на общината. 

 Иницииране и реализация на спортни прояви – състезания, турнири, ежегодно заложени 

в Спортния календар на Община Ковачевци. 

 

Туризъм 

 

Национален детски екологичен комплекс заема стратегически важно място за развитието 

на общината, като туристическа дестинация и за привличането на млади хора.  
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Като Кмет на Община Ковачевци, имам идея да се запази и утвърди социалната   

функция на НДЕК, като премине от държавна в общинска собственост с национално значение. 

За нас е много важно, да запазим и утвърдим  социалната функция на НДЕК, за който 

имаме идея да кандидатстваме пред оперативни програми за цялостна рехабилитация на 

хотелския корпус, учебния корпус, подобряване на инфраструктурата и довършване на спортна 

зала, с която  ще запазим и ще върнем функционалността на една сграда, която ще даде работни 

места  на младите хора в Ковачевци и ще доразвие туристическия облик на общината. С всичко 

това ще върнем миналата слава на Детския екологичен комплекс, като базата  да се използва 

пълноценно и целогодишно и бъде обект с национално значение за децата на Европа. 

През настоящия мандат ще работя за  преминаването на Национален детски екологичен 

комплекс-Ковачевци в публична общинска собственост.  

 

 
Подобряване опазването на околната среда 

 

 Рекултивация на депо за твърди битови отпадъци. 

 Закриване на всички нерегламентирани сметища. 

 Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени 

и/или биоразградими  битови отпадъци.  

 Дооборудване със  сметосъбираща и сметоизвозваща техника, с цел намаляване на раз-

ходите за транспорт. 

 Опазване и разширяване на зелената система на общината, благоустрояване и поддържа-

не на обществените зони, в т.ч. и озеленяване. 

 

Опазване на обществения ред  

 

В рамките на дадените ми законови правомощия ще работя за:  

 Делово сътрудничество и диалог с представителните на правоохранителни и праворазда-

вателни органи на местно, областно и национално ниво. 

 Превантивна дейност сред младежите срещу разпространение и употреба на наркотични 

вещества, хулигански прояви, детска престъпност, по добри условия за спорт и други 

развлечения в свободното време. 

 Постепенно въвеждане на система за видео наблюдение. 

 По ефективна система за ранно оповестяване на пожари и наводнения.  

 

 Подобряване административното обслужване на населението  

Съвременната администрация, осъществявайки взаимоотношенията с граждани, трябва 

да работи в обществен интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на 

обслужването. 

За да се подобри съществено качеството на услугите и усъвършенства организацията на 

управление и работа в общинската администрация е необходимо да се предприемат редица 

мерки за: 

-  използване на различни форми (анкети, събрания и др.) за допитване сред гражданите по 

общински теми                                                                                                     

-  провеждане на периодични срещи на управленския екип с гражданите     

-  организиране на приемна на кмета, включително „изнесена” по график в отделните  

населени места на общината.                                                                                    
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

 

1. Утвърдена общинска администрация, която извършва своята дейност прилагайки 

принципите на доброто управление - прозрачност и откритост, ефективност и ефикасност, 

предсказуемост и отчетност и принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност 

на производството по предоставянето на тези услуги и която спазва изискванията за качествено 

и удобно за физическите и юридическите лица административно обслужване. 

2. Високо качество на услугите, които се предоставят от общината. 

3. Осигурена самостоятелност на кметовете при  вземане на решения от местно значение 

и гарантиране на изпълнението на техните предложения и идеи.   

4. Осигурена финансова стабилност чрез правилно планиране на приходите и разходите 

на финансовите средства на общината и тяхното законосъобразно разходване. 

5. Ограничаване на  предпоставките за разрушаване и саморазрушаване на общинските 

имоти и инфраструктура и подобряване на стопанисването на общинската собственост чрез 

възможностите на публично - частното партньорство между общината и физически и юридиче-

ски лица. 

6. Продуктивно взаимодействие в общинските съветници. 

7. Ефективно сътрудничество с представителите на малкия и среден бизнес и земе-

делските производители. 

8. Подобрена и привлекателна социална и техническа инфраструктура, осигуряваща ка-

чествена и чиста жизнена среда, с добри условия за инвестиции. 

9.  Постигнато високо ниво на чистотата в населените места. 

10.Добър обществения ред и гарантиране на собствеността на държавата, общината, 

юридическите и физическите лица на територията на общината. 

11. Запазване и повишаване на качеството на възпитание на децата в детската градина и 

училището.  
Като Кмет на общината, заедно с моя екип, ще провеждам политика, с която ще гаранти-

рам  силен  социален ангажимент в управлението. В икономически план Програмата за управ-

ление ще доведе до модернизация и до развитие на икономиката. В социален план тя ще защити 

принципите на социалната справедливост и ще допринесе за повишаване качеството на живота. 

Реализирането на основните цели, залегнали в Програмата за управление може и трябва да ус-

кори развитието на нашата община. За това е необходимо всички ние – представителите на мес-

тната власт в общината, кметовете на населени места, служителите в общинска администрация, 

представителите на местното самоуправление в лицето на общинските съветници, да създадем 

по между си атмосфера на уважение и толерантност, и да работим в добро взаимодействие. 

Програмата за управление на Кмета на Община  Ковачевци  за периода 2015 – 2019 г., е 

отворена система. Тя ще остане постоянна и непроменлива  в стратегическата си насоченост и 

цели, но отворена и гъвкава по отношение на проектите, които ще търпят актуализация при 

промяна в състоянието на социално-икономическите процеси в страната. 

Програмата за управление трябва да се разглежда като средство за диалог с централните 

власти и инвеститорите, при решаването на текущи и оперативни задачи на местната изпълни-

телна власт и осъществяване на настоящи и бъдещи инвестиционни намерения. 

Ще продължа да работя за всички, които живеят и работят тук- за децата, за възрастните 

хора, за социално слабите, за работещите, и за бизнеса. Всички знаят, че могат да разчитат на 

моята помощ и подкрепа. Ще продължа да съм част от вас и да живея с вашите радости и проб-

леми!  

Програмата ще бъде реализирана чрез съвместни действия и в единодействие на кмет-

ския екип, общинския съвет, и държавните органи.      

Само  чрез обединени усилия, можем заедно, да продължим по пътя на успеха! 

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ   

Кмет на Община Ковачевци   


