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Настоящата програма е продължение на предходните мандати, в които чрез
съвместната ни работа с общинската администрация и с кметовете на населени
места, и с подкрепата на общинския съвет показахме, че добрите резултати са плод
на диалог и сътрудничество с жителите на общината.
Програмата съдържа основните цели, приоритети и дейности за периода на
мандат 2019-2023 година, както и очаквани резултати. Изготвена е на база
Националната стратегия за развитие, Областната стратегия за развитие, Общински
план за развитие, оперативни програми, методически указания на МРРБ.
Съобразена е с преходния за България период на европеизация и стремеж за
достигане на европейският стандарт и във всички области от живота на жителите на
общината, както и с предизборната програма.
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 и 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.
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, приемственост в най-добрите политически,
административни, бизнес и други практики, екипност и сътрудничество.
Приоритети в работата на Община Сатовча за периода 2019-2023
година:
1. Икономическо развитие, подобряване на трудовата заетост и
намаляване на безработицата;
2. Повишаване жизнената среда и стандарт на живот;
3. Разрешаване на екологични проблеми и създаване здравословна среда
на живот;
4. Повишаване на административния капацитет, усъвършенстване и
модернизиране на административното обслужване.
I. Икономическо развитие, подобряване на трудовата заетост и
намаляване на безработицата.
Икономическо развитие
Поддържането на балансиран бюджет, осигуряване на допълнителни приходи
чрез: ефективно управление на финансите на общината; разумно планиране и
изразходване на бюджетните средства по приоритети; целенасочена работа за
максимално усвояване на средства от европейските фондове; ефективно управление
на общинската собственост и използването на възможностите на кредитния пазар ще
се постигне нейната главна цел - осигуряване на икономическа стабилност.
Увеличаването на приходите от местни данъци и такси, чрез повишаване на
събираемостта им, ще допринесе за осъществяването на целта.
Пререгистрирането на МИГ (местна инициативна група) Сатовча, която
активно да подпомага процесите на съживяване на общностите, активиране на
предприемачество в разнообразни дейности и форми на заетост, устойчиво

използване на ресурсите и потенциала за развитие на територията. Чрез Местната
инициативна група се цели да се създаде капацитет и опит за развитие на местните
общности и прилагането на стратегия за местно развитие. Разработването и
прилагането на Стратегията за местно развитие ще обхваща МИГ-територията на
община Сатовча и ще бъде съобразена изцяло с Общата селскостопанска политика на
ЕС, Програма за развитие на селските райони за България, регламентите на ЕС,
свързани със селскостопанската политика, особеностите на общината и
предложенията на граждани, представители на стопанския, неправителствения и
публичния сектор. В целите на разработване и предложение за финансиране на
Стратегията за местно развитие ще са интегрирани основните характеристики,
добрите практики и нормативните изисквания за безвъзмездно финансиране, като
се цели придобиване на умения и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна група на територията на общината.
В резултат на тази дейност ще се повиши конкурентно способността на местната
икономика.
Развитие на селското и горско стопанство и подпомагане и насърчаване на
малкия и средния бизнес.
Селското и горско стопанство са основна част от поминъка за общината.
Заедно с малкия и средния бизнес те са гръбнакът, на който се крепи местната
икономика. Функционирането и развитието им на територията на общината водят до
повишаване на жизнения стандарт на предприемчивите жители на община Сатовча,
както и до намаляване на безработицата.
В тази връзка е целесъобразно да се работи в насока подпомагане,
стимулиране, създаване на благоприятна среда за съществуване и развитие на
малките и средни фирми на територията на общината, реализиране на
взаимноизгодни публично-частни партньорства. Дейностите в тази насока са
свързани с организиране и провеждане на обучителни семинари и работни срещи с
цел разясняване на възможностите за финансиране на идеите и целите на бизнеса,
информиране за последните промени в нормативната уредба, касаеща
селскостопанските производители; обучение на дребните земеделски производители
за възможностите за кандидатстване и изготвяне на проекти за финансиране по
Европейски програми; създаване на условия за развитие на животновъдството,
пчеларството, отглеждането на ягодоплодни култури (ягоди, малини и други),
зеленчукопроизводство, овощарство, лечебни и етеричномаслени култури и други.
Подпомагане и насърчаване на инициативите на граждани за финансиране на
техните начинания. Обезпечаване с необходимата информация всички земеделски
производители и желаещите да се занимават със земеделие, с начините за
кандидатстване с проекти и финансиране на дейността, чрез Вестника на Община
Сатовча, издаване на информационни брошури, касаещи земеделските стопани и
местното население, информационните табла във всяко кметство и сайта на
общината.
Като собственик на горски масив от 2055 хектара и в настоящият мандат ще
работим усилено за приоритетно въвеждане и използване на щадящи лесовъдски
системи, целящи стопанисване запазващо природата и отговорно към обществения
интерес.
Съгласно приетия горскостопански план и предвидените ползвания в него,
ежегодно ще се приемат годишни планове със среден обем на ползванията около
1500 куб.м. стояща дървесина с клони.

Приоритет на общинското ръководство през мандата в сферата на горите ще
бъде опазването им от пожари и провеждане на по-ефективна политика за запазване
и възстановяване на увредените от пожари и каламитети горски територии.
Намаляване на безработицата и подобряване на трудовата заетост
Активно участие във всички действащи програми и проекти, насочени към
осигуряване на заетост на социално слаби, безработни, лица пред пенсионна възраст,
хора с увреждания, млади хора с висше образование и други приоритетни групи от
населението, като „Старт на кариерата“, „Помощ за пенсиониране“, „Лична помощ“,
„Обучение и заетост на хора с увреждания“ и други програми за временна заетост на
населението.
Предвид Националния план за действие по заетостта за намаляване на
безработицата и стимулиране на заетостта в страната, общината ежегодно
кандидатства по Проект „Красива България” (ПКБ), която подпомага регистрираните
в ДБТ безработни лица чрез професионалното им обучение, извършвано по
утвърдени модули и програми, по специалности в областта на архитектурата и
строителството, озеленяването, здравеопазването и социалните услуги.
Предвид приоритетите на общината за периода на мандата ще се подготвят за
кандидатстване за финасиране проекти с приоритет намаляване на безработицата на
територията на общината, осигуряване на заетост, обучение и социално интегриране
на уязвимите групи от населението на общината чрез ОПРЧР, както и други
възможности за финансиране от европейски фондове или други източници. Активно
участие от страна на общинска администрация в проекти по националните програми
по заетост. Участие в изпълнение на европейски проекти, с цел осигуряване на
временна заетост.
Очаквани резултати: Прозрачност на действията на общината и информираност
на обществеността и представителите на бизнеса; Развитие на икономиката,
осигуряване на заетост, преодоляване на социалната изолираност и подобряване
финансовото състояние на най-рисковите групи от населението; Постигане на
устойчив темп на ограничаване и намаляване на безработицата в общината.
II. Повишаване на жизнената среда и стандарта на живот.
Инфраструктура и благоустройство
Подобряването и развитието на инфраструктурата и благоустройството са
приоритет в дейността на всяко управление. През настоящия мандат ще се
съсредоточим върху рационално използване на финансовите ресурси от общинския
бюджет, ще търсим всякакви възможности за финансиране от външни източници държавен бюджет, разработване на проекти по Оперативните програми на EC,
осъществяване на публично - частни партньорства и др.
С оглед приоритетите за финансиране на Програмата за развитие на селските
райони 2014-2020 година за периода на мандата по приоритета инфраструктура и
благоустройство са предвидени за реализиране следните проекти:
 Рехабилитация и реконструкция на общински пътища и улици в населените
места;
 Предвид предприети стъпки по финансиране с безвъзмездна финансова
помощ за периода на мандата се очаква финансиране на проект повишаване
на енергийната ефективност на СУ Кочан, спортна площадка в Сатовча,
общинска пътна и улична мрежа;

 Завършване ремонта на уличната мрежа в населените места на общината и
общинската пътна мрежа;
 Изграждане на нова пътна настилка на улици без трайна настилка и
благоустрояване на тротоарни пространства;
 Подобряване на материално-техническата база в учебните заведения.
 Изграждане на нови детски и спортни площадки;
 Окончателно приключване прилагането на мерки за подобряване
топлотехническата ефективност на всички общински сгради - училища, детски
градини, читалища, кметства и здравни служби.
 Обновяване и ремонтиране на читалищната база, които дейности ще
включват ремонт на сградата, обследване за енергийна ефективност и
оборудване с нови технологии.
 Изработване на цифрови модели на кадастралните и регулационни планове
на населените места от общината;
 Изработване на ПУП за улична регулация за основни улици в населени места
без действащ регулационен план;
 Реконструкция на общинските пътища с амортизирана пътна настилка или без
изградена трайна настилка на пътното платно.
 Ремонт и доизграждане на водопроводна мрежа в населените места, каптиране
на нови извори, изграждане на нови довеждащи водопроводи и ремонт на
амортизираните такива.
 Благоустрояване на речните корита и изграждане нови корекции на реки и
дерета с цел предпазване от наводнения;
 Изграждане на напоителни канали, водоеми и микроязовири за напояване на
селскостопански терени, при наличие на техническа възможност за това;
 Подобряване и поддържане на селскостопанските пътища в землищата на
всички населени места;
 Благоустрояване и поддържане на обществените зони, в т.ч площадни
пространства, зелени площи, детски и спортни площадки и друга спортна
инфраструктура;
 Ремонт и доизграждане на нови канализационни клонове в населените места
на общината;
Социална и здравна политика
През мандат 2019-2023г. ще се предприемат действия за разширяване и
подобряване качеството на социалните услуги чрез:
 Продължаване дейността на Домашен социален патронаж, поддържане и
развитие на базата;
 Разширяване на дейността на Звеното за услуги в домашна среда към
Домашен социален патронаж Сатовча с реализацията на Проект „Патронажна
грижа за лица в неравностойно положение от общините Сатовча, Борино и
Сърница” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG 05M9OP001-2.040 на ОПРЧР 2014-2020 г.;
 Продължаване и разширяване диапазона на съществуващите услуги, в това
число и услугата топъл обяд за възрастни хора по програма „Социална
закрила“ и т.н.
 Създаване на Дневния център за възрастни хора с увреждания на територията
на община Сатовча;
 Подкрепа на клубовете на пенсионера в общината;
 Осигуряване на медицинско обслужване на децата и учениците от детските
градини и училищата;

 Оказване на съдействие на общопрактикуващите лекари, поддържане и
ремонт на сградите и помещенията на здравните служби;
 Продължаване организирането на срещи с млади хора, както и досега – беседи
и срещи с абитуриенти от четирите гимназии и млади хора от общината,
срещи с колективите на училищата, детските градини, детските ясли, приемни
по населените места с експерти от Общинската администрация, провеждане на
непринудени срещи с граждани, с цел набиране на информация за нуждите на
общността и възможно съдействие за всеки конкретен човек, поставен
проблем, случай и т.н.Очаквани резултати: подобряване качеството на живот, най-вече за рисковите
групи от населението. Осигуряване на достъп до здравни услуги.
Образование
Една от най-важните сфери от обществения живот е образованието. През
настоящия мандат от страна на общината ще се направи всичко възможно за
оказване на съдействие и подпомагане на училищата, детските градини и други
звена от системата. Дейността в тази насока ще се изразява в:
 Текущо поддържане, ремонт и оборудване на детските и учебни заведения;
 Подпомагане поддържането и повишаването на квалификацията на кадрите,
заети в образованието, намиране на възможности за подпомагане за
подобряване на материално-техническата база – поддържане на изградените
спортни площадки и игрища,
 Осигуряване на равен достъп до образование на деца от всички етноси на
територията на общината.
 Използване възможностите за включване в оперативната програма „Наука и
интелигентен растеж“, както и други програми през новия програмен период.
Очаквани резултати: осигуряване на качествено образование, съобразено с
динамиката и новите изисквания на съвременното общество. Осъществяване на
партньорство между институциите. Интегриране на деца от малцинствените групи.
Култура
Развитието на туризма е от основните приоритети в управлението през
настоящия мандат в търсенето на възможност за създаване на заетост, привличане
на финансови средства и осигуряване на поминък на населението. Дейностите в тази
насока са свързани с изграждане на нови туристически обекти и места за отдих,
поддържане и обновяване на съществуващите, маркетинг на предлаганите услуги.
Финансиране - основно със средства по ПРСР.
 Популяризиране на местния фолклор, традиции и обичаи от читалищата в
общината, чрез участие в местни, регионални и национални събори и
фестивали.
 Популяризиране на община Сатовча, чрез всички възможни методи за
маркетинг и реклама, в т.ч. рекламни материали, интернет пространство,
туристически изложения и други.
 Продължаване на вече съществуващите добри инициативи като Доброволно
формирование, Общински фонд в помощ на болните деца от община Сатовча,
Благотворителна вечер за набиране на средства за децата сираци и деца с

трайно увреждане от община Сатовча, Празник на чешмата и семейството,
Традиционен събор в община Сатовча, Вестникът на община Сатовча.
Спорт и туризъм
 Запазване и подобряване на спортните бази на съществуващите футболни
отбори. Изграждане на мини футболно игрище (в сградата на училище
Сатовча) като идеята е да се обособи място за спорт с изграждане на спортни
площадки за тенис, волейбол, баскетбол. Приоритет ще бъде и работата по
поддържане и развитие на спортната база и спортната дейност.
 Подпомагане и поощряване участието на спортисти от общината за участие в
областни и национални състезания и турнири.
 Запазване и разширяване на дейностите на спортните клубове в общината,
чрез практикуването на нови видове спорт - борба, лека атлетика и тенис.
 Подобряване
на
туристическата
инфраструктура,
съдействие
за
разнообразяване на предлаганите туристически продукти, разработване и
издаване на рекламни брошурки за местни забележителности, атракции и
дадености на община Сатовча с цел популяризиране на богатството и
красотите на общината ни.
 Изготвяне на каталог на чешмите в община Сатовча и издаване на рекламни
материали, с цел популяризирането им.
 Обогатяване на програмата за развитие на туризма в община Сатовча с нови
мероприятия за задоволяване на потребностите на жителите и гостите,
включително продължаване на възродения събор в село Ваклиново, Фестивал
в село Долен, Празника на село Сатовча, Празника Прядой в селата: Жижево,
Вълкосел, Слащен, Туховища и Годешево, Празник на моето село в село
Кочан;
Други публични услуги – осветление,
транспорт и охрана на земеделските имоти

сметосъбиране,

обществен

В дадените ни законови правомощия в настоящия мандат ще се работи в
посока на:
 Подобряване на уличното осветление във всички населени места, чрез
кандидатстване с проект разработен от Общината по покана за набиране на
проектни предложения по процедура „Рехабилитация и модернизация на
общинска инфраструктура – системи за външно изкуствено осветление” на
Министерство на енергетиката и Финансов механизъм на европейското
икономическо пространство 2014-2021.
 Изграждане на икономично улично осветление на територията на цялата
община.
 Поетапно изграждане на видеонаблюдение по населените места;
 Подобряване на услугата по сметосъбиране в населените места, чрез
обособяване на самостоятелно звено за сметосъбиране към общината и
оптимизиране на графика за сметоизвозване.
 Разширяване обхвата на системата за разделно сметосъбиране, чрез
въвеждане на разделно събиране в повече населени места от общината;
 Изграждане на сепарираща и компостираща инсталация на регионалното
депо за ТБО в община Доспат;

 Подобряване на инфраструктурата на общественият транспорт, чрез
обособяване и изграждане на спирки, както и тяхното оборудване.
 Осигуряване на полска охрана в зависимост от набраните финансови средства,
необходими за нормалното изпълнение на дейността.
Опазване на обществения ред
В рамките на дадените от закона правомощия ще се работи в следните насоки:
 Подобряване на деловото сътрудничество и диалог с представителите на
правоохранителни и правораздавателни органи на местно, областно и
национално ниво;
 Търсене на възможност за организиране на охрана в населените места;
 Работа с младежите срещу разпространение и употреба на наркотични
вещества, хулигански прояви, детска престъпност, създаване на по-добри
условия за спорт и други занимания в свободното време;
 Поддръжка на изградената система за видео наблюдение;
 Засилване на контрола и санкциите при нарушаване на обществения ред и
сигурност;
 По-ефективна система за ранно оповестяване на пожари и наводнения.
Очаквани резултати: Постигане на по-сигурна и спокойна среда на живот на
жителите на община Сатовча. Оптимизиране работата на Комисията по обществен
ред и сигурност и на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непьлнолетни.
III.
Разрешаване на екологични проблеми и създаване на
здравословна среда на живот.
 Продължава реализацията на проект „Изграждане на регионална система за
управление на отпадъците на регионалното депо за БТО в община Доспат,
като приключването му се очаква да е през 2020 година.
 Община Сатовча ще продължи да подготвя проекти за финансиране към
Предприятието за управление на дейностите по опазване околната среда
(ПУДООС) в ежегодните програми на Национална кампания "За чиста околна
среда" на Тема "Обичам природата - и аз участвам" с цел почистване и
озеленяване на централните части на населените места, детските градини и
училищата на територията на общината.
 Стопанисване и управление на общински гори чрез опазването им от
незаконна сеч, природни бедствия, пожари, / болести и вредители.
IV. Повишаване на административния капацитет, усъвършенстване
и модернизиране на административното обслужване.
Повишаването на административния капацитет, усъвършенстването и
модернизирането на административното обслужване е още един от основните
приоритети на управление на мандат 2019-2023. Дейностите в тази насока ще бъдат
свързани с:
 Повишаване квалификацията на служителите, работещи в администрацията;
 Засилване на отговорното и компетентно отношение на служителите при
предоставяне на услуги на гражданите качествено и в срок;

 Продължаване на дейността по осигуряване на по-голяма достъпност на
предлаганите услуги, чрез поетапно внедряване и прилагане на цялостна
система за интегрирано обслужване;
 Максимален достъп на гражданите до информация, разширяване и
актуализиране на съдържанието на интернет страницата на общината.
 Предоставяне на услуги за гражданите по електронен път;
Очаквани резултати: доизграждане на административния капацитет професионално работеща, добре подготвена и обучена администрация, повишаване
качеството на предлаганите услуги и улеснение на гражданите.

д-р Арбен Мименов
Кмет на община Сатовча

