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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ  И  ЖИТЕЛИ  НА  ОБЩИНА 

КОВАЧЕВЦИ,  

 

С този документ, поемам своята отговорност да продължа да работя за 

просперитета и бъдещото социално-икономическо развитие на  Община  Кова-

чевци. 

В изпълнение  на законовите ми  задължения, представям на Вашето 

внимание Програма управление на Община Ковачевци, отразяваща 

стратегическите цели и приоритети, които аз като избран  кмет, в мандат 

2019-2023г.,  ще следвам.  В следващите страници, представям пред Вас,  

конкретните дейности и виждания за тяхното реализиране. 

Бъдещето на една община зависи преди всичко от волята и решимостта 

на нейните жители да я запазят, и превърнат в привлекателно, и удобно място 

за пълноценен живот. 

 Пред развитието на Община  Ковачевци стоят още много предизвикател-

ства и недовършени инициативи, които  съм уверен,  че ще  покорим заедно.  

Развитието съчетава интересите и координира усилията на всички страни – 

граждани, местна власт, политически сили, институции, професионални среди и 

социални групи.  

 В тази връзка и в изпълнение на законодателството, регламентиращо 

местната власт, давайки си сметка за кредита на доверие, даден ми от 

населението в местните избори, считам, че изготвянето на програма за 

управление на общината през мандата е сериозно и отговорно изпитание. 

 Основната ми цел е да продължа да работя, през предстоящите четири 

години, заедно с общинската администрация, кметските наместници на 

населените места, подкрепени от общинските съветници, за добруването и бла-

годенствието на жителите на  община  Ковачевци. 

Община  Ковачевци  се утвърждава като  привлекателно място за разви-

тие на спорта, с модерна инфраструктура. Желанието ми е общината да е с бо-

гат спортен  и културен  календар,  и с атрактивни туристически продукти. 

 Предстои ни работа по поддръжка на изградената инфраструктура в 

населените места и изграждането на нова, по стимулиране развитието на 

туризма, по подобряване на екологичната обстановка в цялата община, по 

създаване на съвременна социална среда, както и разширяване възможностите 

за спортни и културни прояви и мероприятия. 

 Програмата за управление на мандат 2019-2023 година, е съчетание на 

стратегическите насоки и приоритети за развитието на Община  Ковачевци, с 

които спечелих „Местни избори 2019г.“, и поетите ангажименти към 

избирателите. Вие гласувахте за тях и аз съм длъжен да ги изпълня. Тази 

програма е отворен документ, който вие  гражданите, може да допълвате в 

процеса на нейното изпълнение. 

Бъдещето на една община стои и в ръцете на местната общинска адми-

нистрация,  която се управлява от  избрания кмет.  
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Осъзнавам високата оценка, която получих  на  изборите.  Няма по-тежка 

отговорност от гласуваното доверие!  Благодаря, че ми дадохте възможността 

още четири години да бъда кмет на нашата прекрасна община.  Нека заедно да 

продължим започнатото! За мен е чест, че за четвърти път ме избрахте да 

бъда Ваш водач, да работя за всички Вас, от най- малкия, до най-възрастния 

жител на общината!  Вашият избор означава за мен само едно, нямам право на 

отстъпление, трябва да продължа с още повече упоритост, енергия и воля, да се 

боря за развитието на общината и за благоденствието на жителите.      

             В предизборната кампания получих много обич, подкрепа и енергия. 

Големият урок, който научих този път е, че като човек, който живее за обичта 

на хората, имам свой дълг да продължа в новия мандат, с грижа за жителите, 

за да остане Ковачевци в добри ръце. 

Чака ни още много работа. Нищо не може да ме спре, когато имам 

подкрепата и обичта на Вас- хората. Вярвам, че ще срещам подкрепата и раз-

бирането Ви, и в трудностите, и в успехите.  

 

Каузата Ковачевци я продължаваме заедно!  
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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Настоящата програмата е продължение на предходния мандат, в който чрез съвместната 

ни работа с общинската администрация, с кметовете на населени места,  кметските наместници 

и представителите на местното самоуправление в лицето на вас - общинските съветници, 

показахме, че добрите резултати отчетени в края на мандата, са плод на диалог и 

сътрудничество със съгражданите. 

Изхождайки от публично поети ангажименти, за открито управление в полза на 

гражданите от  община Ковачевци, сме изправени пред отговорност и работа, която трябва 

да  продължим, при създаденета помежду ни атмосфера на уважение и толерантност, за 

доброто на всички и  бъдещото развитие на  Ковачевци.  

Програмата за управление за  мандат 2019-2023 година,  е разработена основание чл. 44, 

ал.5  на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Тя е разработена с 

дълбоко уважение към правата и възможностите на гражданите на общината, да участват в 

местното самоуправление, гарантирани от чл. 17 на ЗМСМА. 

Където и да живеем, работим или прекарваме свободното си време, стандартът ни на 

живот винаги ще се определя до голяма степен от качеството на нашето местно 

самоуправление. Като публична власт, ние възприемаме сериозно нуждите и очакванията на 

гражданите, държим на качеството на техния живот и работим за неговото подобряване. Ще 

създадем възможност местното самоуправление да бъде достъпно за всички, да дава 

възможност за изслушване на различни мнения. В този смисъл настоящата програма е отворен 

документ за корективи, обусловени от обективни обстоятелства. 

Програмата е съобразена с основните цели и приоритети  на местното и регионално 

развитие,  и са изведени основни тенденции за управление в периода до  2023г. 

Предвижда се управлението на Община Ковачевци да бъде отворено към националната 

политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни основи за техническа 

подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми на ЕС. В тази връзка 

и в изпълнение на законодателството, регламентиращо местната власт, програмата е насочена 

към провеждането на  последователна и устойчива политика  за  привличане на допълнителни 

финансови ресурси от Европейските фондове, което  ще позволи подобряването  на местната  

инфраструктура, осигуряването на  по-добра, по-съвременна и  качествена  туристическа,  спор-

тна,  образователна и социална среда. 

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 

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

средства.  

Програмата е съобразена  със следните  характерни особености на нашия район: 

1.Благоприятно географско положение, но и силна конкуренция на близък областен център 

в лицето на град Перник и на столицата град София, относно възможността за предоставяне на 

работа, образование, здравеопазване, правене на бизнес. 

2.Наличие на разнообразни и благоприятни ресурси за развитието на туризма. 

3. Богато културно наследство с голям потенциал за привличане на туристи. 

4.Добри условия за развитие на земеделието и аграрната политика, наличие на земеделски 

фонд за развитие на селското стопанство.  

5. Традиции в културата  и  условия за развитие на спорта. 
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6.Демографски срив и  възрастова структура на населението. Повсеместно застаряване и 

тенденция към обезлюдяване на някои села, което в момента ни прави икономически 

неперспективни. 

7.Отчасти амортизирана инфраструктура - пътища, улици, водоснабдителна мрежа и 

неизградена канализационна мрежа в населените места. Липса на пречиствателни съоръжения. 

8. Липса на добре организирана система за извозване на строителни отпадъци, което създава 

предпоставки за множество нерегламентирани сметища. 

Всичко това, на фона на конкретните за нашата община проблеми, както и възможности за 

развитие, очертават основните цели на управление през настоящия мандат, а именно:  

 Стимулиране  на местната икономика;  

 Включване в различни проекти и програми на Европейския съюз за създаване на условия 

за по-пълна трудова реализация на хората; 

 За подобряване  цялостната инфраструктура, съчетано с богат духовен и културен 

живот;  

 Подобряване на бизнес-средата;  

 Намаляване на безработицата;  

 Подобряване на жизнената среда и стандарта на живот;  

 Повишаване на административния капацитет;  

 Усъвършенстване и модернизиране на административното обслужване.  

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА 

Законност  

Програмата съдържа мерки, дейности и задачи, инициативи и проекти за решения, които 

са съобразени с действащото законодателство, функциите и отговорностите на местната 

администрация и са реално осъществими в рамките на периода на програмата.  

Партньорство  

Всички предвидени мерки и дейности да са базирани на включването и активното 

участие на всички заинтересовани страни и да прилагат добри практики, дали положителни 

резултати в други страни.  

Ефективност  
Предложените дейности и визираните задачи са приоретизирани с оглед положителното 

въздействие върху максимален кръг жители на общината. 

 

ВИЗИЯ ЗА МАНДАТ 2019-2023 г. 

Ще работя ЗА хората и С хората. 

Ясно и прозрачно управление на публични средства и активи. 

Бързо и ефективно предоставяне на публични услуги. 

 

Основни цели за реализиането й:  

 1. Развитие на човешкия капитал в Общината – включващ подобряването на 

средата и условията на живот, адаптивността на човешките ресурси към изискванията 

на пазара на труда и интеграция на  лицата в неравностойно положение. 

 2. Усъвършенстване на техническата инфраструктура. 

 3. Базисна инфраструктура и публични услуги от общинско значение. 

 4. Насърчаване на местното икономическо развитие. 

 5. Обществен ред и сигурност. 

 6. Развитие на административния капацитет на Общината.  
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ПРИОРИТЕТ 1: Развитие на човешкия капитал в Общината – включващ 

подобряването на средата и условията на живот, адаптивността на човешките ресурси 

към изискванията на пазара на труда и интеграция на  лицата  в неравностойно 

положение. 

ЦЕЛИ:  

1. Подобряване на образователната, социалната, спортната и културна 

инфраструктура на Община Ковачевци. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

1.1.Усъвършенстване образователната и социална инфраструктура, а именно - 

рехабилитация и енергоефективна реконструкция на  детска градина, социални,  

читалищни и музейни сгради. 

1. Реконструкция , ремонт, рехабилитация на 

сгради – кметства по населените места и 

др.административни и социални сгради 

2020-2023г. Санирани сгради и 

ремонтирани сгради 

2. Реконструкция на съществуваща детска 

градина и прилежащите към  нея  площи и 

съоръжения; 

2020-2023г. Поддържани 

прилежащи площи и 

спортни съоръжения 

1.2. Усъвършенстване на социалната инфраструктура.  

1. Доставяне храна на възрастни, социално 

слаби и лица в неравностойно положение. 

 

 2020-2023г. Работещ ДСП и реа-

лизация на проект                  

„Обществена трапе-

зария” или „Топъл 

обяд”. Обхванати 

възрастни и 

социално слаби лица 

от общината 

2. Осигуряване на устойчивост на предоста-

вянето на социалната услуга  „Личен асис-

тент“. 

 

 2020-2023г. Изпълнени проекти 

и обгрижени  лица 

със социални 

проблеми 

1.3. Подобряването на привлекателността и качеството на живот в общината чрез 

създаване условия  за запазване и подобряване здравето на жителите.  

1. Подсигуряване на постоянна медицинска 

помощ.   

2020-2023г. Поддържане на 

стандарта в здравео-

пазването с 

работещите лекари и 

стоматолози, подк-

репа на наличните 

индивидуални  

лекарски практики. 

2. Активизиране ролята на общинска 

администрация и общински съвет,  при 

координиране работата на медицинските 

практики в селищата на общината. 

2020-2023г. Работещи общински 

медицински 

практики и 

обслужени жители. 

 

2. Административни действия, включващи посочените по-горе дейности. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

2.1. Стабилност на местните финанси 
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1. Ефективно управление на общинките 

финанси. 

2020-2023г. Обвързан 

общински 

бюджет 

2. Предоставяне на публични услуги в 

номенклатура, обем и качество 

съответстващи на потребностите при 

оптимално вложен финансов ресурс. 

2020-2023г. Наличие на 

публични 

услуги 

съобразени с 

потребностите 

на гражданите 

3. Привличане на външно финансиране – 

средства от Структурните фондове на 

Европейския съюз, публично-частни 

партньорства и др. 

2020-2023г. Усвоени 

външни 

финансови 

средства. 

 

4. Реинвестиране на приходите от 

продажба на имущество/капитал. 

2020-2023г. Нови обекти и 

дейности, 

създадени от 

приходите от 

продажби 

5. Увеличаване приходите, чрез 

увеличаване на събираемостта на 

вземанията. 

2020-2023г. Увеличена 

максимално, 

събираемост на 

приходите 

6. Ефективно управление на общинската 

собственост. 

2020-2023г. Увеличено 

използване на 

общинските 

обекти. 

Общински 

обекти в добър 

вид и 

състояние. 

7. Приемане на Стратегия за управление 

на общинската собственост за мандата 

на кмета. 

 Създадена 

макрорамка на 

цялостната 

визия по 

управлението 

на общинската 

собственост. 

8. Приемане на годишни програми за 

управление на общинската 

собственост. 

ежегодно  Конкретизира-

не  на мерките 

за постигане на 

целите за 

управление на 

собствеността, 

както и 

осигуряване на 

публичен 

достъп. 

2.2.Осигуряване на възможности и стимулиране развитието на извънкласни дейности и 

форми в общинското училище и детска градина.  

1. Проследяване на обхвата на подлежащите 

на задължително обучение  деца и ученици 

и обхващането им с цел гарантиране на 

ежегодно Обхванати всички 

подлежащи на за-

дължително  
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пълноценното им участие в учебния про-

цес. 

обучение.  

2. Кръжочна и клубна дейност, центрове по 

интереси. 

 Работещи кръжоци 

и клубове. 

Обхванати деца. 

2.3.Социално адаптиране и подпомагане. 

1. Запазване, разширяване и 

преструктуриране на  изградените системи 

за социален патронаж,  центрове  за наста-

няване от семеен тип, домове за възрастни 

и др. 

2020-2023г. Ефективни 

социални услуги, 

предоставяни от  

община Ковачевци. 

2. Надграждане на действащите социални 

услуги с цел да отговорят на нуждите на 

рисковите групи в общината  да станат                 

по – качествени и ефективни. 

2020-2023г. Постигане на 

високи стандарти в  

сферата на 

социалните услуги. 

3. Проекти за усъвършенстване и 

подобряване услугата „Личен асистент”. 

ежегодно Реализирани 

проекти и доволни 

граждани. 

4. Подпомагане на дейността  на Центровете 

за настаняване  от семеен тип за пълнолет-

ни лица с деменция № 1  и № 2, село Си-

рищник.   

2020-2023г. Осигуряване на си-

гурност и пълно 

обезпечаване  при 

предоставянато на 

социалната услуга.  

5. 

 

Подпомагане на клубовете на пенсионера 

и на инвалида . 

2020-2023г. Качествени соци-

ални услуги. 

6. Развитие и предоставяне на социални ус-

луги за пълнолетни лица в домашна среда  

2020-2023г. Качествени соци-

ални услуги. 

7. Участие в програми и мерки на Агенцията 

по заетостта 

2020-2023г. Намалена безрабо-

тици и увеличен 

брой заети лица.  

2.4. Младежки и спортни дейности 

1. Осигуряване на богат спортен календар, от 

състезания по различни видове спорт, за 

ученици и работещи; 

ежегодно Наложили се 

спортни състезания 

и изяви. 

2. Мотивиране на младежите за живот без 

наркотици, като им се предоставят 

достатъчно здравни знания  и възможности 

за здравословен начин на живот. 

2020-2023г. Здрави, силни деца 

и младежи, 

независими от 

наркотици. 

2.5. Културни дейности. 

1. Разработване на атрактивни форми за 

запознаване на учащите с историческото и 

културно минало на региона и страната. 

2020-2023г. Деца и ученици 

познаващи 

културното, и 

историческо 

минало на 

общината. 

2. Посещения на културни обекти в 

Общината и в други общини; 

2020-2023г. Децата на 

общината познават 

културните обекти. 

3. Популяризиране на културата на 

територията на общината,  съвместно с 

граждански и обществено ангажирани 

личности; 

2020-2023г. Събрана и 

разпространена 

информация. 

Граждани,познава

щи  културата.  
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4. Развитие и опазване на културно-

историческото наследство в общината. 

2020-2023г. Съхранено и 

използвано за 

представяне на 

съществуващото 

културно-

историческо 

наследство в 

общината. 

5.  Ежегодно приемане на културен календар 

с проявите  на читалищата, самодейците и 

отбелязване празниците, земляческите 

срещи и туристическите атракции на 

общината и селищата. 

ежегодно Празници и прояви, 

търсени от 

туристите, гости на 

общината. 

6. Продължаване на  традициите, свързани с 

културни прояви в общината. 

ежегодно Засилен интерес 

към провежданите 

културни прояви в 

общината. 

7. Популяризиране на постиженията в 

сферата на художественото творчество и 

превръщането им в туристическа атракция. 

2020-2023г. Привлечен интерес 

към местното 

творчество и 

традиции, 

превърнати в 

туристическа 

атракция. 

 

ПРИОРИТЕТ 2:     Усъвършенстване на техническата инфраструктура       

ЦЕЛИ:  

1. Подобряване на инфраструктурата на селското и горско стопанство, и опазване на 

природното наследство в общината. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

1.1. Подобряване в селското и горско стопанство. 

1. Засаждане на нови, подобряване 

състоянието на съществуващите трайни 

насаждения. 

2020-2023г. Подобрено състояние 

на трайните 

насаждения в 

общината. 

2. Развитие на биологично земеделие и 

пчеларство: 

- осъществяване на организационна помощ 

за сертифициране и регистрация на 

биологични ферми; 

- разпространяване на изискванията и 

предимсдтвата на биологичното земеделие 

и съдействие при сертифициране; 

2020-2020г. Подпомогнати ферми 

и производители. 

 

2. Спортна инфраструктура 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Подобряване и обновяване на материалната база и съоръжения. 

1. Обновяване и поддържане на  Обновени и модерни-
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съществуващите стадиони, и открити 

спортни площадки. 

2020-2023г. зирани спортни 

обекти.  

2. Извършване на анализ на съществуващите 

спортни съоръжения и изготвяне на 

предложение за финансиране, 

2020-2023г. Извършен анализ и 

определени обекти за 

обновяване чрез 

външно финансиране. 

3. Създаване на зони за спорт и отдих – с 

поставяне на уреди и съоръжения на 

открито. 

2020-2023г. Създадени и 

използвани зони. 

4. Реконструкция на спортни съоръжения. 2020-2023г. Реконструирани зали 

и съоръжения. 

5. Подкрепа на регистрираните спортни 

клубове и стимулиране инициативите за 

създаване на нови. 

2020-2023г. Новорегистрирани 

спортни клубове и 

подобрени изяви. 

                                                                                                                                                                                                    
3. Културна инфраструктура  

Дейности за постигане на целта: 

№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на 

приоритет  

 

Срок 

за 

изпълн

ение 

Очаквани 

резултати 

1.1. Обновяване на съществуващата инфаструктура. 

1. Предприемане на мерки, свързани с 

реконструкцията и поддръжката на 

културно-историческите обекти, 

религиозните храмове и прилежащата им 

инфраструктура.  

2020-2023г. Реконструирани и 

обновени културно-

исторически обекти и 

храмове. 

2. Реконструкция и подновяване на 

инфраструктурата в зоните с туристически 

обекти с цел подобряване условията за 

достъп; 

2020-2023г. Обновена 

инфраструктура 

привличаща интереса 

и вниманието на 

туристите. 

3. Проекти за ремонт, реконструкция и 

обновяване на културни центрове и 

религиозни храмове - читалища и 

библиотеки  свързани с културния живот, 

християнски храмове 

2020-2023г. Реализирани проекти 

4. Проекти за поставяне на указателни и 

обяснителни табели на всички културни  

паметници в общината. 

2020-2023г. Реализирани проекти 

 

ПРИОРИТЕТ 3: Базисна инфраструктура и публични услуги от общинско значение. 

ЦЕЛИ:  

1. Битови и строителни отпадъци. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

1.1. Прилагане на системен подход и изграждане на механизми за недопускане 

създаването на инцидентно възникващите сметища. 

1 Търсене административна отговорност на 

лицата, изхвърлящи отпадъци на 

нерегламентираните за това  места. 

2020-2023г. Липса на 

нерегламентирани 

сметища. 
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1.2. Ефективно управление на отпадъците. 

1. Закриване и рекултивация на общинското 

депо за твърди битови отпадъци в мах. То-

дорина 

2020-2023г. Рекултивиран терен  

2. Контрол по отношение на опазване на 

околната среда,  недопускане на замърся-

ване и създаване на нерегламентирани 

сметища в населените места. Приемане 

пакет от мерки. 

2020-2023г. Приети мерки и чисти 

села 

 

3. Въвеждане на разделното събиране на 

отпадъците във всички населени места. 

2020-2023г. Изградени навици за 

разделно събиране на 

отпадъци. 

4. Осигуряване стриктен контрол на по 

сметосъбиране и сметоизвозване с оглед 

поддържане чистотата в селищата и 

крайпътните пространства. 

2020-2023г. Редовно почистване 

на селищата на 

общината 

5. Проектиране и изграждане на компости-

ращи инсталации за разделно събрани зе-

лени и/или биоразградими  битови отпадъ-

ци.  

 

2020-2023г. Реализиран проект  

6. Дооборудване със  сметосъбираща и сме-

тоизвозваща техника, с цел намаляване на 

разходите за транспорт и оптимизиране на 

дейността. 

 

2020-2023г. Закупена техника  

1.3. Опазване на биологичното разнообразие и защитените територии. 

1. Изпълнение на екологосъобразни 

инфраструктурни инвестиционни дейности 

– съоръжения за поощряване използването 

и разглеждането на места от НАТУРА 

2000 от посетители (екопътеки, 

посетителски центрове, маркировка, 

наблюдателни платформи, знаци и табели, 

пътеки за велосипеди). 

текущо Опазени места от 

НАТУРА 2000. 

 

2. Водоснабдяване 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Осигуряване на достъп до непрекъснато водоснабдяване с питейна вода с 

необходимите качества. 

1. Осъществяване на системен контрол на 

качеството на водата; 

ежегодно Текущ контрол 

2. Доизграждане на водопроводната мрежа в 

село Ковачевци  и  в село Ракиловци;  

 

2020-2023г. Намалени загуби на 

вода.   

3. Намаляване брой на дните с нарушено 

водоснабдяване в населените места на об-

щината. 

текущо Намален брой дни без 

вода. 

 

3. Информационни – комуникационни мрежи и услуги. 
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Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Изграждане на модерна информационна и комуникационна инфраструктура. 

1. Подобряване на публичните услуги, чрез  

повишаване на образованието в областта 

на комуникационни технологии. 

2020-2023г. Обучени жители от 

общината. 

2. Развиване на умения на населението, 

свързани с използването на 

информационните и комуникационни 

технологии. 

2020-2023г. Увеличен брой 

жители, притежаващи 

умения за работа с 

информационни и 

комуникационни 

технологии. 

3. Изграждане на надеждни връзки по 

населени места, осигуряващи достатъчен 

интернет трафик. 

2020-2023г. Изградени надеждни 

връзки. 

4. Осигуряване равни възможности и 

стимулиране конкуренцията между 

местните интернет доставчици. 

2020-2023г. Наличие на различни 

доставчици. 

5. Стимулиране създаването на места в 

населените места, с публичен достъп до 

интернет 

2020-2023г. Увеличен брой на 

публични центрове в 

общината – наличие в 

по- големите  села. 

6. Въвеждане на е-услуги при 

административното обслужване на 

гражданите и бизнеса. 

2020-2023г. Въведено електронно 

обслужване 

 

4. Транспортна инфраструктура от Общинско значение. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

1.1. Обновяване на транспортната инфраструктура в населените места. 

1. Ремонт на уличната мрежа в община  Ко-

вачевци и подобряване качеството на 

осветление на улиците; 

2020-2023г. Подобрено осветле-

ние по селата. 

2. Доизграждане  и рехабилитация на улични 

и тротоарни настилки; 

2020-2023г. Обновени улици и 

тротоари. 

3. Разработване на съвременни транспортни 

схеми, удовлетворяващи нуждите на 

населението и  актуализиране на същите 

при  установена необходимост; 

2020-2023г. Удовлетворени 

граждани от 

транспортната схема 

в общината. 

4. Обособяване, в селищата на общината, 

места за паркиране, с цел опазване на 

тротоарите от разрушаване  и предпазване 

от ПТП; 

2020-2023г. Създадени места за 

паркиране и намалени 

разрушения и ПТП. 

1.2. Обновяване на общинската пътна мрежа. 

1. Реконструкция и модернизация на 

общинската пътна мрежа. 

2020-2023г. Увеличени 

реконструирани 

участъци. 

2. Поддържане и текущ ремонт  - изсичане на 

храсти, почистване на банкети и канавки. 

2020-2023г. Подредени и 

поддържани пътни 

участъци. 
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3. Поддържане в добро състояние 

отводняването на пътищата. 

2020-2023г. Поддържани 

отводнителни 

съоръжения. 

 

5. Общински сгради за административни нужди.  

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Благоустрояване на общинските сгради - подобрено качество на предлаганите 

услуги. 
1. Поетапно саниране на общинските сгради. 2020-2023г. Наличие на санирани 

общински сгради и 

намалени разходи за 

отопление 

2. Поетапно подобряване достъпа до 

общинските сгради за хора с увреждания. 

2020-2023г. Осигурен достъп до 

общинските сгради за 

хора с увреждания 

 

ПРИОРИТЕТ  4:    Насърчаване на местното икономическо развитие. 

ЦЕЛИ:  

1. Стимулиране развитието на атрактивен и проспериращ туризъм; 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Развитие на устойчив туризъм. 

1. Реконструкция и обновяване на 

прилежащата туристическа  

инфраструктура към атрактивните 

туристическите обекти; 

2020-2023г. Реконструирана и 

обновена 

инфраструктура към 

туристическите 

обекти.  Генериране 

на приходи от тури-

зъм и  подобряване 

имиджа на общината, 

като уникална турис-

тическа дестинация. 

 

2. 

 

Изграждане на Етнографски комплекс в 

село Лобош и Чепински легенди;  

 

2022- 2023г. Реализирани проекти  

3. Описание на туристическите услуги и 

местата за отдих и почивка, с обявяване на 

необходимото  качество на предлаганите 

услуги; 

2020-2023г. Наличие на 

информация и база 

данни. 

4. Изграждане на информационна мрежа от 

карти, диплянки и указателни табели; 

2020-2023г. Наличие на 

информационна 

мрежа и рекламни 

материали. 

5. Включване на Общината в международни 

структури за екотуризъм. 

2020-2023г. Общината, включена 

в екотуристическите 

дестинации. 

6. Насърчаване на местните собственици на 

места за настаняване към участие в базари 

2020-2023г. Включване на 

собствениците на 
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и туристически борси. места за настаняване 

в туристически базари 

и борси. 

2. Създаване на благоприятни условия и насърчаване развитието на 

предприемачеството 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

1. Подобряване на местната бизнес инфраструктура. 

1 Рехабилитация и модернизация на 

общински сгради, с цел отдаване на 

предприемачи, за откриване на нови 

работни места.  

2020-2023г. Модернизирани 

общински сгради  и 

инфраструктура,с цел 

повишаване  на ин-

вестиционната прив-

лекателност на общи-

ната.  

2. Освобождаване на парцели от 

амортизирани сгради и отдаването им за 

ново строителство. 

2020-2023г. Освободени парцели, 

предоставени за ново 

строителство. 

2. Насърчаване на предприемачеството и публично - частното партньорство. 

1. Насърчаване бизнеса на жителите на 

общината, за осигуряване работни места за 

безработни и лица в неравностойно 

положение.  

2020-2023г. Разкрити нови 

работни места. 

Създаден нов бизнес. 

2. Подпомагане бизнеса, в рамките на  

възможностите на Общината, чрез 

издаване на административни актове 

приоритетно и в кратък срок; 

2020-2023г. Съкратени срокове на 

обслужване. 

3. Отправяне на предложение към големи 

фирми, от региона за изнасяне на 

производствени дейности на територията 

на Общината 

2020-2023г. Привличане на нови 

инвестиции  и инвес-

титори в общината, и 

повишаване на ико-

номическите показа-

тели.   

 

ПРИОРИТЕТ  5: Обществен ред и сигурност. 

ЦЕЛИ:  

1. Стимулиране правомощията за осигуряване ред и сигурност в общината; 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Прилагане на законовите възможности за осигуряване на ред и сигурност. 

1. При назначаване на комисия, по Закона за 

борба с противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни, на същата да 

се вмени задължението за търсене на 

строга административна и наказателна 

отговорност на родители, попечители и 

други законни представители за не 

осъществяване на достатъчен родителски 

контрол и полагане на грижи по Закона за 

лицата и семействата, Закона за закрила на 

2020-2023г. Намалени 

противообществени 

прояви на малолетни 

и непълнолетни 
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детето, Закона за борба с 

противообществени прояви на малолетни 

и непълнолетни и Наказателния кодекс.  

2. За опазване на селскостопанската 

продукция, съвместно с полицията, 

общински служители и служители в 

съответните земеделски кооперации и 

фирми ще бъдат създадени отряди за 

обход през тъмната част на денонощието и 

приета нормативна база- Наредба за опаз-

ване на  селскостопанското имущество. 

2020-2023г. Намалени кражби. 

Опазена земеделска 

продукция. 

3. Осигуряване на превантивна дейност, сред 

младежите срещу неразпространение и 

употреба на наркотични вещества, 

хулигански прояви, детска престъпност. 

2020-2023г. Силно намалена 

употреба на 

наркотични вещества 

и детска престъпност 

4. Поетапно въвеждане на видео наблюдение 

на възлови места и сгради на територията 

на общината; 

2020-2023г. Въведено 

видеонаблюдение 

5. Разработване на работеща система за 

ранно оповестяване на пожари и 

наводнения.                                                                                    

2020-2023г. Наличие на работеща 

система за 

оповестяване. 

6. Подкрепа за  осигуряването на дейността 

на доброволното формирование.  

2020-2023г. Наличие на действа-

щи доброволци за 

спасяване на населе-

нието. 

7. Върховенство на закона и стриктно спаз-

ване на Наредбите на Община Ковачевци.  

2020-2023г. Гарантиране на си-

гурност и спокойст-

вие на жителите на 

община Ковачевци. 

 

ПРИОРИТЕТ  6: Развитие на административния капацитет на Общината. 

ЦЕЛИ:  

1. Повишаване квалификацията на служителите от Общинската администрация. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Повишаване административния капацитет на общинската администрация. 

1. Провеждане на обучения за общински 

служители по различни теми на 

общинската администрация. 

ежегодно Обучена общинска 

администрация. 

2. Получаване нови знания в областта на 

законовите изисквания на ЕС към 

дейността и задачите на общинската 

администрация. 

ежегодно Получени нови 

знания. 

3. Изработване на план-програма за обучение 

и развитие на умения в общинската 

администрация, за повишаване 

мотивацията за работа и подобряване на 

социалния климат в общината. 

ежегодно Наличие на програма 

и придобити умения. 

Подобрен социален 

климат. 

Обмяна на опит, изучаване и прилагане на добри практики. 

1. Провеждане на квалификационни курсове 

за ръководни общински служители; 

2020-2023г. Обучени общински 

служители. 
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2. Създаване на механизми, за своевременно 

обменяне на вътрешна информация, между 

Община и Кметства, с оглед повишаване 

ефективността от дейността им. 

2020-2023г. Създаден механизъм. 

 

2. Подобряване качеството на административното обслужване. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет 

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

Създаване на действаща система, осигуряваща достъп и равнопоставеност на 

физически и юридически лица до административни услуги. 

1. Създаване на устойчивост на нормативни-

те актове, чрез планиране на дейността по 

изготвянето им, извършване на оценка на 

въздействие и привличане на местната об-

щност в обсъждането им. 

2020-2023г. Улеснени админист-

ративни услуги за 

гражданите. 

2. Повишаване ефективността на процесите в 

администрацията, чрез използване на                  

е- услуги, ориентирани към гражданите, 

бизнеса и ефективно взаимодействие меж-

ду административните структури. 

2020-2023г. Качествени публични 

услуги. 

3. Създаване и поддържане на вътрешно-

комуникационна система в общинската 

администрация с цел - информационно 

обезпечаване процесите на управление и 

разпределение на задачите. 

2020-2023г. Създадена вътрешно-

комуникационна 

система. 

4. Привличане на качествени специалисти в 

общинска администрация и пълноценно 

използване капацитета на вече 

съществуващите служители. 

2020-2023г. Наличие на 

качествени и 

работещи 

специалисти. 

5. Повишаване степента на компетентност за 

работа с гражданите чрез провеждане на 

обучения на общинските служители. 

2020-2023г. Повишена степен на 

компетентност на 

общинските 

специалисти. Разви-

тие на експертния по-

тенциал на работещи-

те. 

6. Надграждане на въведената електронната 

система за управление на 

административните процеси в общинската 

администрация, през която преминава 

целия документооборот. 

2020-2023г. Въведена система на 

документооборота. 

7. Внедряване система за контрол на достъпа 

в административната сграда на общината, 

с цел спазване на работното време от 

служителите и ограничаване безцелният 

достъп на граждани до различни кабинети. 

2020-2023г. Намален поток на 

граждани в 

кабинетите на 

общината. 

8. Действаща Е- Община: Онлайн достъп до 

услугите на общината 24/7/365 дни в годи-

ната чрез официалните страници на адми-

нистрацията, чрез реализацията на:  

- Интегриране на електронни адми-

2020-2023г. Качествени админис-

тративни услуги. 
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нистративни услуги на Община  

Ковачевци, в Единен портал за дос-

тъп до електронни услуги  egov.bg 

- Гарантиране на правата на гражда-

ните и бизнеса, чрез законосъобраз-

но използване на личните данни и 

спазване на изискванията за ин-

формационен ресурс; 

- Въвеждане  и актуализиране на ин-

тернет страницата на общината на 

набор от публични регистри, съг-

ласно действащото законодателст-

во.  

- Публикуване на данни в Интегри-

раната информационна система на 

държавната администрация, за га-

рантиране прозрачност и ефектив-

ност в работата на административ-

ната структура.  

  
3. Подобряване на диалога и взаимодействието между Общинската администрация и 

структурите на гражданското общество. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  

 

Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

1.1.Подобряване на капацитета на Общинската администрация за предоставяне на 

ефективни и качествени услуги на гражданите и бизнес. 
1. Съблюдаване с изискването да се отговори 

в максимално кратки срокове на 

очакванията на потребителя/гражданите.  

2020-2023г. Съкратени срокове на 

отговори. 

2. Въвеждане на нови облекчени форми и 

процедури за административно 

обслужване, което ще доведе до 

ограничаване на административните 

трудности при предоставяне на общински 

услуги. 

2020-2023г. Намалени трудности 

на гражданите, 

търсещи 

административни 

услуги. 

3. Предоставяне на предприятията и 

гражданите на информация за програми, 

стимулиращи възможности за разкриване 

на нови  работни места и за развитие на 

бизнеса. 

текущо Предоставена 

информация на 

бизнеса. 

4. Въвеждане на информационни технологии 

и електронно управление в 

администрацията, включително и е-услуги. 

2020-2023г. Въведени е-услуги в 

общината. 

5. Създаване на електронни регистри за 

услуги, предоставени от Общината и 

улесняване на електронния достъп до тях; 

2020-2023г. Създадени 

електронни регистри. 

6. Въвеждане на единен електронен регистър 

на Общинска собственост и сключените 

общински сделки; 

2020-2023г. Наличие на 

електронен регистър 

на общинската 

собственост. 

7. Изграждане технологична инфраструктура 2020-2023г. Наличие на 
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на електронна община; електронна 

инфраструктура. 

8. Оптимизиране на административните 

услуги и прилагане на електронно 

управление 

2020-2023г. Качествени админис-

тративни услуги  

1.2.Стимулиране реалното участие на гражданите в управлението и при формирането 

на общинската политика и приоритети. 

1. Организиране на тематични 

информационни кампании с 

неправителствени организации и 

граждански сдружения. 

ежегодно Проведени тематични 

информационни 

кампании. 

2. Поддържане активно взаимодействие 

между общинска администрация и НПО 

при разработване и управление на проекти, 

финансирани от европейските фондове. 

2020-2023г. Осъществено 

взаимодействие с 

НПО и съвместно 

реализирани проекти 

3. Насърчаване създаването на граждански 

сдружения.  

2020-2023г. Създадени нови 

сдружения 

4. Реализиране на  форми на партньорство 

между местната власт, бизнеса, 

структурите на гражданското общество и 

местната общност 

2020-2023г. Реализирани нови 

форми на 

партньорство. 

5. Актуализиране съдържанието на интернет 

страницата на общината. 

2020-2023г. Актуализирана 

интернет страница на 

общината. 

6. Провеждане на публични дискусии,  об-

съждания, срещи с гражданството, 

обществени форуми, осведомителни 

кампании, публикации, анкети за 

стимулиране гражданската подкрепа и 

отговорност за предложените инвестиции. 

2020-2023г. Подкрепени 

предложения за 

инвестиции. 

Осъществени 

инвестиции. 

 
4. Партньорство. 

Дейности за постигане на целта: 
№ 

по 

ред 

Дейности по изпълнение на приоритет  Срок за 

изпълне

ние 

Очаквани резултати 

1.1. Партньорство с други общини, бизнеса и гражданите. 

1. Насърчаване на диалога между основни 

участници на местните политики. 

2020-2023г. Наличие на диалог. 

2. Насърчаване изграждането на 

партньорства с бизнеса, с други общини, 

граждански общества и побратимени 

градове; 

2020-2023г. Съвместни проекти и 

работа с други 

общини. 

3. Насърчаване на сътрудничеството със 

съседни общини за общо планиране и 

реализиране на различни проекти; 

2020-2023г. Реализирани общи 

проекти с други 

общини. 

1.2. Международно и трансгранично сътрудничество. 

1. Разширяване и задълбочаване 

взаимодействието на общината с общини, 

членки на ЕС и трансграничния регион за 

развитие на партньорства в сферите 

Околна среда, Енергийна ефективност и 

биоразнообразие, Опазване на природното 

2020-2023г. Реализирани 

партньорства. 
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и културно наследство. 

2. Запазване и развитие на сътрудничеството 

с  община Ягодина и др. общини. 

2020-2023г. Пълноценно 

работещо 

сътрудничество. 

3. Побратимяване с нови общини, с цел  

генериране на нови възможности в сферата 

на бизнеса, културата и др. 

2020-2023г. Създадени нови 

партньорства и 

побратимявания. 

4. Разширяване на културния обмен. 2020-2023г. Наличие на културен 

обмен. 

5. Децентрализация в областта на 

сътрудничеството – пряко взаимодействие  

между общински и други структури, НПО 

и др. 

2020-2023г. Създаване на преки 

трансгранични връзки 

с НПО, учебни и 

други заведения и 

институции. 

   

Уважаеми съграждани,  

Четиригодишната програма за управление на община  Ковачевци, за мандат 2019-

2023г. е стратегически документ, чиято цел е да маркира основните и най-важни момен-

ти в работата на ръководения от мен екип през този период.  Тя е и основно  средство в 

диалога с централните власти и инвеститорите, при решаването на текущи и оперативни 

задачи на местната изпълнителна власт, и осъществяване на настоящи, и бъдещи инве-

стиционни намерения. 

Поставили сме си конкретни цели, които да работят дългосрочно за постигането 

на достоен стандарт на живот, на всеки един гражданин на община Ковачевци.  

Най-важното, което ни предстои през следващите месеци, е да спечелим и реали-

зираме максимално много проекти, да осигурим свеж финансов ресурс за дългосрочните 

инвестиционни цели, които сме си поставили.  

Като Кмет  заедно с моя екип, ще  продължа да провеждам политика, с която да 

гарантирам  силен  социален ангажимент в управлението на общината. 

Ще надграждаме постигнатото, ще бъдем взискателни, ще следваме принципите и 

приоритетите в Програмата за управление, за да постигнем достоен стандарт и с гордост 

през 2023 година да отбележим 40-та годишнина от обявяването на Ковачевци за общи-

на. 

Убеден съм, че  и в края на този  мандат, ще бъдем пример за  община, която не 

само се бори, но и успява, в която грижата за гражданите е поставена на първо място, 

като приоритет и цел. 

 

За мен са важни хората!  

 

 

ВАСИЛ СТАНИМИРОВ   

Кмет на Община Ковачевци   


