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Програмата за управление за мандат /2015-2019г./ е разработена на 

основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА. Тази програма е отворен документ, 

който може да бъде допълван в процеса на нейното изпълнение. 

Програмата е съобразена с основните цели и приоритети на местното и 

регионално развитие и са изведени основни тенденции за управление в 

периода до 2019 г. 

Основната цел, съответства на стратегическата цел, залегнала в 

Общинския план за развитие до 2020г.: „Ракитово – комуникативен и 

проспериращ местен център, пример за съвременна атрактивна 

община, активно развиваща партньорски мрежи на широко ниво, 

осигуряваща перспективи и възможности за своите жители и за 

своите гости.” 

Приоритетите в програмата са съобразени с приоритетите в 

Общинския план за развитие до 2020 г. 

Приоритет 1: Съживяване на икономиката, туризма и селското 

стопанство на местно ниво, привличане на инвестиции и повишаване на 

конкурентноспособността на микро и малки предприятия; 

Приоритет 2: Изграждане, развитие, модернизация и ефективно 

използване на техническата и социална  инфраструктура; 

Приоритет 3: Създаване на благоприятни условия за живот на 

населението, социализация и адаптиране на уязвими групи; 

Приоритет 4: Засилено сътрудничество на местно, областно, 

регионално и национално ниво в синхрон със тенденциите за регионално, 

национално и европейско развитие и укрепване на общинския капацитет 

Тази програма развива и конкретизира тези приоритети. Тя е заявка 

за това в края на мандата, през 2019 г. община Ракитово да се утвърди като 

просперираща социална общност с устойчиво развитие и привлекателно 

място за бизнес, туризъм и живот, със съвременна модерна 

инфраструктура. Идеята на програмата е след четири години местната 

икономика и туризъм да бъде по-развита, а гражданите, живеещи в община 

Ракитово, да бъдат по-близо до жизнените стандарти в Европейския съюз. 

В икономически план Програмата за управление цели развитие на 

конкурентоспособна икономика, а в социален план, тя ще защити 



принципите на социалната справедливост и ще допринесе за повишаване  

качеството на живота. 

Програмата за управление на мандат 2015 – 2019 година, внася конкретика 

в обществената, икономическата и социалната сфера, подчинени на 

управлението на местната администрация. Тя детайлизира мерките, 

приоритетите и конкретните дейности, както и резултатите от тяхното 

изпълнение. Основната характеристика на програмата е нейната яснота и 

прозрачност. Изпълнението на програмата превръща стратегическото 

планиране в практическо прилагане на концепцията за устойчиво местно 

развитие. 

Мерки по Приоритет 1: Съживяване на икономиката, туризма и 

селското стопанство на местно ниво, привличане на инвестиции и 

повишаване на конкурентноспособността на микро и малки 

предприятия; 

№ Наименование Дата на 

стартиране 

Дата на 

приключване 

Очаквани 

резултати 

1 Насърчаване на частната 

стопанска инициатива и 

привличане на инвестиции 

в общината  

през периода през периода Разширяване 

дейността на 

местните 

предприятия и 

реализирани 

инвестиции в 

общината 

2 Максимално и целево 

усвояване на средствата от 

европейските фондове при 

пълна прозрачност и 

контрол. 

през периода през периода Разработени и 

успешно 

реализирани 

проекти по 

европейските 

фондове; 

3 Съдействие на бизнеса, 

ориентиран към селското 

стопанство за обновление и 

модернизация на 

материално – техническата 

през периода през периода Организиране на 

информационни 

и обучителни 

кампании, 

съдействие на 



база, професионална 

квалификация и 

преквалификация в 

съответствие с 

изискванията на ЕС. 

сескостопанските 

производители 

при 

кандидатстване 

по ЕП 

4 На основа натрупания опит, 

богатото историческо 

минало и природните 

дадености - превръщане на 

град Ракитово и общината в 

притегателна туристическа 

дестинация. 

през периода през периода Развитие на 

туризма 

5 Повишаване събираемостта 

на просрочени парични 

задължения от фирмите 

длъжници на общината, с 

цел инвестиране на 

събраните средства в 

подкрепа на културната и 

спортна дейност 

през периода през периода Намелен размер 

на вземанията на 

общината и 

подобряване на 

спортната база и 

културни 

дейности 

6 Подобряване на 

финансовата дисциплина, 

завишен контрол върху 

поемане на ангажименти, 

публичност и прозрачност 

при разходване на 

бюджетни средства.  

през периода през периода Постигане  на 

финансова 

стабилност и 

повишаване 

доверието на 

обществеността в 

институцията. 

7 Съхраняване, развитие и 

популяризиране на 

специфичното културно 

наследство в общината 

/фолклорен фестивал в гр. 

Дорково/ 

през периода през периода Популяризиране 

на културните 

събития в 

общината 

5 Активно участие във всички през периода през периода Разработване и 



действащи Регионални и 

Национални програми, 

насочени към осигуряване 

на заетост на различни 

групи от обществото - 

социално слаби, 

безработни, лица  в пред 

пенсионна възраст, хора с 

увреждания, млади хора с 

висше образование 

участие в 

програми за 

заетост 

6 Активна политика пред 

централната изпълнителна 

власт за съдействие и 

подкрепа при оздравяване 

на финансовото състояние 

на общината 

през периода през периода Постигане на 

стабилитет 

Приоритет 2: Изграждане, развитие, модернизация и ефективно 

използване на техническата и социална инфраструктура; 

№ Наименование Дата на 

стартиране 

Дата на 

приключване 

Очаквани 

резултати 

1 Поетапно благоустрояване на 

тротоари и улични настилки в 

населените места 

през периода през периода Подобрена 

инфраструктура  

2 Поетапна реконструкция и 

рехабилитация на 

водопроводите и 

водопроводните съоръжения в 

трите населени места  

през периода през периода Реконструирани 

рехабилитирани 

водопроводи и 

съоръжения; 

3 Рехабилитация и обновяване 

на културно- исторически 

сграден фонд. 

през периода през периода Реставриран и 

обновен 

културно-

исторически 

сграден фонд; 



4 Изграждане на спортни и 

детски площадки в трите 

населени места 

през периода през периода Нови спортни  

детски  

площадки в 

трите населени 

места 

5 Благоустрояване на 

градинките, зелените площи, 

площадите и кътовете за отдих 

в трите населени места 

през периода през периода Благоустроени 

градинките, 

зелените площи, 

площадите и 

кътовете за 

отдих в трите 

населени места 

6 Реконструкция и подмяна на 

парковото и уличното 

осветление с интелигентно лед 

осветление в трите населени 

места. 

през периода през периода Подменено 

енергоспестяващ

о лед парково и 

улично 

осветление в 

трите населени 

места. 

7 Изпълнение на мерки по 

енергийна ефективност на 

общински сгради 

през периода през периода Изпълнени  

мерки по 

енергийна 

ефективност 

8 Изграждане на Претоварна 

станция Ракитово/ Велинград 

за компостиране и сепариране 

на отпадъци 

през периода през периода Повишено 

качеството на 

сметосъбиране и 

сметоизвозване, 

намаляване на 

таксата за 

отчисления по 

ЗУО. 

9. Реконструкция и ремонт на 

мостовите съоръжения на 

територията на общината   

през периода през периода Реконструирани 

и ремонтирани 

мостови 



съоръжения на 

територията на 

общината 

10 Почистване на речните 

коритата  на територията на 

общината.   

през периода през периода Почистени речни 

корита на 

територията на 

общината.   

10 Изграждане на подпорни стени 

и укрепване на свлачища и 

срутища на територията на 

общината 

през периода през периода Изградени 

подпорни стени 

и укрепени 

свлачища и 

срутища на 

територията на 

общината 

11 

 

 

Отстояване пред компетентни 

държавни органи за 

рехабилитация  и ремонти на 

републиканска пътна мрежа 

през периода през периода Рехабилитирани 

републиканските 

пътища на 

територията на 

общината 

Приоритет 3: Създаване на благоприятни условия за живот на 

населението, социализация и адаптиране на уязвими групи; 

№ Наименование Дата на 

стартиране 

Дата на 

приключване 

Очаквани 

резултати 

1 Активен диалог и 

сътрудничество с органите на 

реда 

през периода през периода Ефективна 

работа на 

местно ниво и 

осигуряване 

на обществен 

ред и 

сигурност 

2 Превантивна дейност сред 

младежите срещу 

разпространение и употреба на 

през периода през периода Повишаване 

качеството на 

живот сред 



наркотични вещества, 

хулигански прояви, детска 

престъпност, по добри условия 

за спорт и други развлечения в 

свободното време 

младежите в 

Общината 

3 Осигуряване независимост и 

достоен живот на хора с 

различни видове увреждания и 

самотно живеещи хора в 

нашата община, чрез 

разработване и реализация на 

проекти, финансирани от 

Европейския социален фонд 

през периода през периода Осигурен 

достоен живот 

на хората в 

неравностойн

о положение 

4 Развитие и стимулиране на 

децата с изявени творчески и 

музикални заложби и спортни 

постижения. 

през периода през периода Спечелени 

награди и 

постижения 

5 Подобряване качеството на 

социалните услуги 

предоставяни от ОП „ЦУДС” 

и увеличаване на капацитета 

им чрез подобряване на 

материалната база. 

през периода през периода Увеличен 

брой 

потребители и 

завишено 

качество на 

услугата 

6 Участие в проекти по 

програми за заетост и 

обучения, предназначени за 

рисковите групи и 

разширяване обхвата на 

предоставяни социални услуги 

по програми на МТСП 

през периода през периода Реализирани 

проекти за 

рискови 

групи; 

7 Популяризиране на спортовете 

предлагани в спортна зала гр. 

Костандово, чрез 

организиране на общински и 

през периода през периода Висока 

посещаемост 

на спортното 

съоражение и 



областни спортни състезания активна 

спортна 

дейност 

Приоритет 4: Засилено сътрудничество на местно, областно, 

регионално и национално ниво в синхрон със тенденциите за 

регионално, национално и европейско развитие и укрепване на 

общинския капацитет 

№ Наименование Дата на 

стартиране 

Дата на 

приключване 
Очаквани 

резултати 

1 Подобряване управлението на 

човешките ресурси и 

привличане на млади хора за 

работа в администрацията, 

включително чрез ползване 

възможностите на национална 

програма „Старт в кариерата” 

и осигуряване на трайна 

заетост  

през периода през периода Подобрено 

управление на 

човешките 

ресурси; 

2 Укрепване административния 

капацитет в посока постигане 

на изпълнение, ориентирано 

към резултати и 

професионализъм в работата, 

чрез повишаване нивото на 

компетенции. 

през периода през периода Укрепен 

административ

ен капацитет; 

3 Въвеждане на добри практики 

и положителен опит в 

организацията на публичните 

услуги в общината, 

максимално увеличаване 

бързината на извършваните 

услуги и облекчаване режима 

на предоставянето им чрез 

осигуряване на комплексно 

през периода през периода Въведени 

добри 

практики и 

положителен 

опит в 

организацията 

на публичните 

услуги в 

общината; 



административно обслужване 

4 Максимален достъп на 

гражданите до информация, 

разширяване и своевременно 

актуализиране на 

съдържанието на интернет - 

страницата на Общината. 

през периода през периода Подобрен 

имидж и 

доверие в 

институцията 

5 Подкрепа при разработката на 

проектно предложение на 

СНЦ „МИГ Терра Бесика — 

Батак и Ракитово" по 19.1 

„Помощ за подготвителни 

дейности“ от Програмата за 

развитие на селските райони 

за периода 2014 - 2020 г. или 

финансиране на изработката 

на стратегия за СНЦ при 

евентуалено неодобрение на 

проектното предложение 

2016г.  2016г. Изработена 

стратегия на 

СНЦ „МИГ 

Терра Бесика 

— Батак и 

Ракитово" за 

кандидатстван

е по проекти 

насочени към 

малкия бизнес 

пред ДФЗ 

6 Разширяване и 

усъвършенстване на системата 

за постоянен вътрешен 

контрол и одит, укрепване на 

контролните и 

мониторинговите механизми. 

през периода през периода Повишен 

вътрешен 

контрол 

 

 

Костадин Холянов  –  
Кмет на община Ракитово 
 


