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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата програмата е продължение на предходните два мандата, в които 

чрез съвместната ни работа с общинската администрация, с кметовете на населени 

места и кметските наместници и с подкрепата на общинския съвет, показахме, че 

добрите резултати, които постигнахме са плод на диалог и сътрудничество със 

съгражданите. 

 

Програмата съдържа основните цели, приоритети и дейности за периода на 

мандат 2019-2023 г., както и очаквани резултати. Изготвена е на база Националната 

стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022, Регионален план 

за развитие на Югоизточен район на за периода 2014-2020 г., Областната стратегия за 

развитие на област Стара Загора 2014-2020, Общински план за развитие на община 

Братя Даскалови за периода 2014-2020 г., оперативни програми, методически указания 

на МРРБ и др. 

  

Основните цели на управление през настоящия мандат са: стимулиране  на 

местната икономика и включване в различни програми и проекти на Европейския съюз 

за създаване на условия за по-пълна трудова реализация на хората, за подобряване  

цялостната инфраструктура, 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.  

 

При изпълнение на дейностите, свързани с постигане на начертаните по-горе 

цели, ще бъдат спазвани принципите за законосъобразност, прозрачност, публичност, 

приоритетност на обществените интереси, ефективно и целесъобразно използване на 

финансовия ресурс. 

 

           

         

ІІ. ПРИНЦИПИ  

 

 Единен подход за планиране и програмиране; 

 Концентрация на ресурсите – финансов и човешки за постигане на целите на 

програмата за управление.  

 Партньорство на всички нива при осъществяване на планирането, 

програмирането, финансирането, наблюдението и оценката.  

 Координация дейността в Общинска  администрацията в процеса на 

планирането и програмирането, ресурсното осигуряване, реализацията, 

наблюдението и оценката. 

 Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и 

действия на международно, национално и регионално равнище. 

 Публичност и прозрачност в работата на общината  

 Отворена и открита към хората администрация – провеждане на обществени 

обсъждания с гражданите  по важни за развитието на общината въпроси. 
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  ІІІ. ПРИОРИТЕТИ, ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

 Целесъобразно, активно и прозрачно финансиране на общинските проекти; 

 Благоустрояване на селата в общината; 

 Обновяване и доизграждане на общинската пътна мрежа 

 Подобряване на училищната среда  

 Подобряване базата за спорт и младежките дейности 

 Повече грижа за здравето на хората; 

 Интеграция на лица и групи в неравностойно социално положение; 

 Постигане на хармония между развитието на общината и околната среда; 

 Опазване и разумно използване на природното и културно-историческото 

наследство; 

 Подобряване на административното обслужване; 

 По-добър обществен ред и сигурност; 

 

Приоритетите и целите за развитие в Програмата за управление на общината са 

насочени към създаване на условия за балансирано и устойчиво развитие, осигуряване 

на условия за растеж на доходите на населението, заетостта и задържане на младите 

хора в Общината. Съобразени са с Плана за развитие на Община Братя Даскалови и 

допълнени с конкретни проекти и дейности.  

 

Съществено място в програмата за управление заема планирането на новия 

програмен период. Предстои да разработим нов Общински план за развитие, като в 

него ще се изведат нови приоритети, с нови приоритетни зони и обекти за 

финансиране. 

 

           

ІV. ПОСТИЖИМОСТ 

 

            Поставените цели ще постигнем посредством: 
 

- Разумно планиране и разходване по приоритети на бюджетните средства – 

инфраструктура и благоустрояване, образование, здравеопазване, култура, 

социални дейности; 

- Успешно усвояване на средства от Европейските фондове, чрез кандидатстване 

с подготвени проекти; 

- Ефективно управление на общинската собственост; 

- Активно партньорство с държавата за взаимна полза. 

                                                                                                                                                                                                                

 

Приоритет І: Развитие и модернизация на местната техническа и социална 

инфраструктура 

№ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Възможни 

източници за 

финансиране 

Очаквани резултати 

1. 

Основен ремонт на общински 

пътища: 

- с. Братя Даскалови – с. Верен; 

- с. Братя Даскалови – с. Гранит; 

2020 г. ПРСР 

Подобряване на 

общинската пътна 

инфраструктура 
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Приоритет ІІ – Подкрепа на конкурентноспособна, устойчива местна икономика, 

основана на местните условия и ресурси 

 

№ Дейност 
Срок за 

изпълнение 

Възможни 

източници за 

финансиране 

Очаквани резултати 

 

1. 

Осъществяване на комплексни 

мерки за рекламиране 

възможностите на общината – 

потенциал, устойчиви фирми и 

партньорства. 

 

 

2023 г. 

Оперативни 

програми, 

Общински 

бюджет 

Привличане на 

инвестиции 

- с. Мирово – с. Опълченец. 

2. 

Реконструкция на улична мрежа 

в селата Братя Даскалови, 

Оризово, Гранит и Мирово, 

ведно с прилежащата техническа 

инфраструктура  

2021 г. ПРСР 

Подобряване на  

уличната мрежа в 

населените места на 

общината 

3. 

Реконструкция на уличната 

мрежа в населени места на 

общината 

2023 г. 

Републикански 

бюджет, 

общински 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Подобряване на  

уличната мрежа в 

населените места на 

общината 

4. 

Ремонт чрез изкърпване с асфалт 

и чакълиране на улици в 

населените места на общината 

2023 г. 

Републикански 

бюджет, 

общински 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Подобряване 

състоянието на 

уличната мрежа в 

населените места на 

общината 

5. 

Подобряване водоснабдяването в 

общината чрез смяна на 

амортизираните водопроводни 

мрежи в населени места на 

общината 

2023 г. 
ПРСР 

МОСВ 

Намаляване загубите 

на вода и подобряване 

качеството на 

питейната вода 

6. 

Въвеждане на енергоефективни  

мерки в сградата на Общинска 

администрация 

2023 г. 
Общински 

бюджет 

Повишаване на 

енергийната 

ефективност и 

намаляване на 

разходите за енергия 

6. 

Ремонт на сгради общинска 

собственост – кметства, 

читалища, детски гради и др. 

2023 г. 

Републикански 

бюджет, 

общински 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Подобряване 

състоянието на 

сградния фонд 



 
5 

2. 

Провеждане на регулярни срещи 

с бизнеса за информиране 

относно общински проекти, 

възможности за партниране и 

финансиране. 

2023 г. 

Оперативни 

програми, 

Общински 

бюджет 

Повишаване 

информираността на 

предприемачите и 

привличане на 

инвестиции 

3. 

Осигуряване на информация за 

наличните свободни общински 

терени, сгради и пустеещ 

общински земеделски фонд, с 

цел стимулиране на 

инвестиционен интерес. 

2023 г. 

Общински 

бюджет 

Оперативни 

програми, 

 

Привличане на 

инвестиции 

4. 

Разработване на проекти за 

създаване на туристически 

атракции  

 

2023 г. 

МИГ Брезово-

Братя 

Даскалови 

Общински 

бюджет 

Подобряване на 

туристическия ресурс  

 

 

 

 

Приоритет ІІІ – Развитие на човешките ресурси и създаване на добра жизнена 

среда 

 

№ 

 

 

Дейност 

Срок за 

изпълнение 

Възможни 

източници за 

финансиране 

Очаквани резултати 

1. 

Рехабилитация и реконструкция 

на площи за широко обществено 

ползване в селата Оризово, 

Горно Белево и Черна гора 

2022 г. 

МИГ Брезово – 

Братя 

Даскалови 

Подобряване 

качеството на живот 

и градската среда 

2. 

Опазване и разширяване на 

зелената система, чрез 

реализиране на проекти за 

реконструкция на зелени площи, 

площади и пешеходни 

направления в населени места на 

общината 

2023 г. 

Общински 

бюджет 

Републикански 

бюджет 

Оперативни 

програми 

Подобряване 

качеството на живот 

и градската среда 

3. 

Създаване на условия за спорт в 

населените места, чрез 

подобряване на материалната 

база 

2023 г. 

Общински 

бюджет 

Републикански 

бюджет 

Оперативни 

програми 

 

Подобряване 

качеството на живот 

 

4. 

Провеждане на спортни турнири, 

спортни празници и състезания с 

деца, ученици и младежи  

2023 г. 

Общински 

бюджет, 

Републикански 

бюджет 

Повишаване на 

мероприятията в 

спортния календар, 

Повишаване 

качеството на живот 
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5. 

Подобряване условията за работа 

и обучение в детските градини на 

общината чрез подобряване на 

образователната система – 

интерактивно обучение, 

въвеждане на нови методи и 

технологии и др. 

2023 г. 

Общински 

бюджет, 

Републикански 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Подобряване 

качеството на 

образование 

5. 

Активно приобщаване в 

системата на предучилищното 

образование 

2020 г. ОП НОИР 

Ранно обхващане и 

образователното 

приобщаване на деца 

от уязвими групи, 

Подобряване 

качеството на 

образование 

6. 

Създаване и утвърждаване на 

традиции за награждаване на 

изявени ученици по случай 24 

май 

2023 г. 
Общински 

бюджет 

Подобряване 

образователното 

равнище на учениците 

7. 

Повишаване на трудовата заетост 

чрез ежегодното включване в 

програми за заетост 

2023 г. 

Общински 

бюджет, 

Републикански 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Намаляване дела на 

безработните 

8. 

Разширяване кръга и повишаване 

качеството на предлаганите 

социални услуги чрез 

предоставяне на интегрирани 

почасови услуги. 

2023 г. 

Общински 

бюджет, 

Републикански 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Подобряване на 

социалните услуги и 

повишаване 

качеството на живот 

на хората с 

увреждания и самотно 

живеещите 

9. 

Разширяване системата за 

видеонаблюдение в населените 

места на общината 

2023 г. 

Общински 

бюджет, 

Републикански 

бюджет,  

Оперативни 

програми 

Повишаване 

сигурността и 

предотвратяване на 

престъпления в 

населените места на 

общината 

 

 

 

 

Приоритет ІV – Предоставяне на качествени обществени услуги 

 

№ 

 

 

Дейност 

Срок за 

изпълнение 

Възможни 

източници за 

финансиране 

Очаквани резултати 

1. 

Създаване на нова интернет 

страница на Община Братя 

Даскалови 

2021 г. 
Общински 

бюджет 

Повишаване 

качеството на 

административните 

услуги и 
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информираността на 

гражданите 

2. 

Поддържане на система за 

управление и  качество в 

администрацията ISO 9001 - 2008 

2023 г. 

Общински 

бюджет 

  

Поддържане на 

сертификата  

3. 

Подобряване на материалната 

база и техника на Общинска 

администрация, кметства и 

кметски наместничества. 

2023 г. 

Общински 

бюджет, 

републикански 

бюджет 

Повишаване 

качеството на 

административно 

обслужване 

5. 

Използване на възможността за 

обучения в Института по 

публична администрация за 

повишаване професионалните 

умения на служителите в 

администрацията. 

2023 г. 
Общински 

бюджет 

Подобряване на 

административния 

капацитет 

6. 

Разширяване дейността на 

Центъра за услуги и информация 

на граждани чрез увеличаване 

броя на извършваните услуги. 

2023 г. 
Общински 

бюджет 

Подпомагане на 

гражданския сектор 

7. 

Създаване на технологична 

инфраструктура на е-Община. 

Предоставяне на е-услуги  при 

административното обслужване 

на гражданите и бизнеса. 

2023 г. 

Общински 

бюджет, 

републикански 

бюджет, 

Оперативни 

програми 

Подобряване 

административното 

обслужване 

8. 

Създаване на безплатен интернет 

достъп за гражданите до 

обществени места 

2023 г.  Общински 

бюджет 

Оперативни 

програми 

Предоставяне на 

висококачествен 

интернет достъп на 

гражданите 

 

 

 

ІV. КОНТРОЛ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОГРАМАТА 

 

Ежегодно до 31 януари се представя пред Общински съвет – Братя Даскалови 

Годишен отчет по изпълнението и актуализация на Програмата за управление на 

Община Братя Даскалови 2019-2023 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


