
  
  

Предоставена от Кмета на Община Сатовча д-р Арбен Мименов 
 в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация  
   
 
Визия  
 
В годините на мандата 2007– 2011 г. Община Сатовча да постигне решаващ напредък в 
развитието си и да се превърне в привлекателен район за трудова реализация, спокойно и 
ведро място за живеене на гражданите на общината в хармония с наличните ни природни 
дадености.  
   
Основни цели и области на развитие:  
  
1. Икономическо развитие и подобряване на трудовата заетост 
Извеждане на местното икономическо развитие като дългосрочен приоритет. Създаване на условия за 
жизнена и устойчива икономика и повишаване качеството на живот. Подобряване сътрудничеството с 
бизнес средите. Укрепване и разширяване капацитета на малкия бизнес, зает в областта на селското 
стопанство и услугите. Превръщане на Община Сатовча в притегателно място за инвеститори и 
инвестиции. Постигане на устойчив темп на ограничаване и намаляване на безработицата в общината, 
като особено внимание се отделя на населените места с трайна безработица, надвишаваща средните 
показатели за общината.  
   
2. Образование, ограмотяване и извънучилищна работа с децата  
Значително подобряване материално-техническата база на учебните и детски заведения. Провеждане на 
широкомащабна дейност по обхващане на децата и младежите в учебна възраст за редовно посещаване 
на учебния процес. Стриктно прилагане на предвидените законови санкции към родители, неупражняващи 
контрол върху учебната ангажираност на децата. Развитие и разширяване извънучебните форми на 
работа с децата и младежите. Организиране на развлекателни състезания и игри, акцентиращи на 
съчетание на физически и умствени способности. Задълбочаване на превантивната работа по опазване 
на децата и младежите от вредното влияние при употреба на тютюн, алкохол, наркотични вещества. 
Превенция на детската престъпност. 
  
3. Здравеопазване  
Извършване на задълбочен анализ на състоянието на здравеопазването в общината, при ясно 
очертаване на конкретните общински функции и задължения по провежданата здравна реформа с особен 
акцент върху ученическото здравеопазване. 
 
4. Благоустрояване, развитие на общинската инфраструктура  
Разработване до края на 2008 г. на точен регистър на състоянието на общинската инфраструктура, 
обхващащ общинския сграден фонд, общинските пътища, улична мрежа, тротоарни настилки, паркове, 
зони за отдих и зелени системи. Въз основа на разработеният регистър да се пристъпи към поетапно 
подобряване на инфраструктурата при приоритетно развитие на обекти и райони с висока ползваемост. 
Нетърпимост и прилагане на строги мерки по отношение на загрозяващи и потенциално опасни сгради и 
съоръжения. 



   
5. Транспорт и безопасност на движението  
Оптимизиране на общинската транспортна схема и цялостен преглед и актуализация на вертикалната и 
хоризонтална пътна маркировка. Повишаване критериите за безопасност и комфорт на пасажерите при 
провеждане процедурите за пътнически превози. 
   
6. Спорт и туризъм  
Създаване на благоприятни условия за развитие на масовата физическа култура, спорта и туризма. 
Подобряване общинската спортна и туристическа материална база. Преглед и поетапно възстановяване 
на детските и ученически спортни площадки. Разработване на проекти за изграждане на пълноценни зони 
за отдих, краткотрайни туристически маршрути до природни и исторически забележителности. 
   
7. Култура  
Осъществяване на задълбочено проучване на основните потребности и проблеми в областта на културата 
на местно ниво и извеждане на конкретни действия в проблемните насоки. Създаване на трайни, 
регламентирани и равнопоставени партньорства между общинската власт и неправителствените 
организации, работещи в сферата на културата. 
  
  
8. Социални дейности  
Изграждане на  Социален дом на територията на общината. Развитие и разширяване обхвата на 
системата за домашен патронаж, като елемент от грижите за възрастните хора. Реализация на ефективни 
мерки по интеграция на хората с увреждания. Изграждане на устойчива политика по популяризиране на 
успешни практики за интеграция на малцинствата и прилагане в конкретни населени места и квартали. 
Извеждане на положителни примери на семейства от малцинствата, които чрез образование и 
трудолюбие си създават съвременни условия на живот.  
   
9. Административни услуги  
Подобряване качеството и разширяване обхвата на административното обслужване. Въвеждане на горещ 
телефон и пощенски кутии за жалби, сигнали и предложения на гражданите. Популяризация на 
административните услуги чрез интернет и брошури, съдържащи вида, сроковете на изпълнение, таксите 
и необходимите документи. Прозрачност и публичност при осъществяване на дейностите и спазването на 
етичните норми на отворено местно самоуправление. Създаване на системи за контрол върху качеството 
на предоставените услуги. Антикорупционни политики и мерки за недопускане на конфликт на интереси. 
Развитие  на адекватна и надеждна вътрешна система за финансово управление и контрол в Общинската 
администрация, която ще позволи разумно, икономическо, ефикасно и ефективно планиране, разходване 
и отчитане на средствата от общинския бюджет за постигане на определените цели. Работа с кметовете 
на кметства. 
   
10. Екология;  
Провеждане на комплекс от мерки по опазване на околната среда и водите. Опазване и превенция на 
общинската собственост. Опазване флората и фауната. Опазване на защитените територии. 
Осъществяване ефективен контрол върху дейността на предприятията по опазване на околната среда. 
   
11. Съвместна работа с НПО  
Активизиране ползотворните връзки между неправителствините организации и граждански сдружения с 
общината. Съвместни разработки на проекти по усвояване средства от Европейските фондове. 
Подпомагане дейността на НПО. Разширяване участието на гражданското общество в процесите на 
местно самоуправление.  
   



 
12. Обществен ред и сигурност  
Подобряване на съвместната работа между администрацията и районното полицейско управление. 
Изграждане на система за контрол върху училища, детски заведения и културни институции. Повишаване 
ефективността от работата на общинските служители по обществен ред и сигурност. 
 
 
                         
 

Дейности по изпълнение на основните 
цели и приоритети  

Срок за 
изпълнение  

   
Очаквани резултати  

1. Икономическо развитие и подобряване на трудовата заетост 
1.1. Анализ на общинската наемна политика 
и разработване на система за преференции 
при наемане на общински помещения за 
услуги и земеделски имоти - актуализация 
на Методиката за наемните цени  

   
   

2008 г.  

Укрепване на малкия бизнес в областта 
на земеделието и услугите по 
населените места  

1.2. Стимулиране развитието на 
пчеларството, чрез преференциално 
предоставяне на подходящи екологични 
терени за изграждане на пчелини  

2008 – 2011 г.  Производство на екологични пчелни 
продукти  

1.3. Стимулиране  развитието на 
алтернативи на тютюна, чрез 
преференциално предоставяне на 
подходящи терени общинска собственост 

2008 – 2011 г.  Производство на екологични чисти 
продукти   

1.4. Подпомагане развитието на 
алтернативи на тютюна, чрез организиране 
на информационни срещи, обучителни 
семинари предоставяне на важна 
информация чрез вестникът на община 
Сатовча 

2008 – 2011 г.  Съживяване на икономиката, 
подобряване на жизненият стандарт на 
хората от Общината, както и 
производството на екологично чисти 
продукти.   

1 .5. Разширяване на контактите с местни и 
чужди бизнес партньори; международно 
сътрудничество, стимулиращо бизнес 
контактите; участие в бизнес форуми и 
срещи.  

2008 – 2011 г.  Повишаване инвестиционния интерес и 
разкриване на нови производства  

2. Образование,ограмотяване и извънучилищна работа с децата и младежите 
2.1. Извършване на текущи и основни 
ремонти на учебни и детски заведения  

ежегодно  Удължаване експлоатационния срок на 
сградата  

2.2. Разработване на комплекс от 
мероприятия против употребата на дрога, 
алкохол и цигари от малолетни  

ежегодно  Ограничаване вредното въздействие  

2.3. Разработване на програма за летния 
отдих на децата и младежите  

ежегодно  Подобряване летния отдих  

2.4. Завеждане под отчет на децата, 
системно непосещаващи учебни занятия и 
прилагане на законоустановените мерки  

ежегодно  Снижаване процента на 
непосещаващите училище  



2.5. Проучване потребностите и оказване 
съдействие на учебните и детски заведения 
по доставка на съвременни технически 
средства за подобряване на учебния 
процес  

ежегодно  Подобряване качеството на учебния 
процес  

3. Здравеопазване 
3.1. Подобряване материалната база на 
училищното здравеопазване  

ежегодно  Превантивна дейност по детското 
здраве  

4.Благоустрояване и развитие на общинската инфраструктура  
4.1. Разработване на регистър за 
състоянието на общинската 
инфраструктура:  
- сграден фонд;  
- пътища;  
- улична мрежа;  

   
   

2008 г.  

Пълна, точна и актуална информация 
за състоянието на общинската 
инфраструктура, даваща възможност 
за планомерно проектиране и 
осъществяване на действия по 
модернизация и реконструкция  

4.2. Изграждане на нова и рехабилитация 
на канализационната мрежа в община 
Сатовча  

2010- 2011 г.     
Подобряване облика на населените 
места и качеството на живот  
   4.3. Благоустройствени мероприятия в 

населените места по планови разработки  
2010 2011 г.  

4.4. Реконструкция на уличното осветление 
в населените места на общината по 
програмата за енергийна ефективност  

2008 -2011 г.  Подобряване качеството на живот и 
снижение на бюджетните разходи  

4.5. Саниране на обществените общински 
сгради  

2008 – 2011 г.  Подобряване условията на труд и 
снижаване на разходите  

4.6. Реконструкция и рехабилитация на 
общинска пътна мрежа  

2008 – 2011 г.  Подобряване транспортните връзки  

5. Транспорт и безопасност на движението 
5.1. Актуализация на общинската 
транспортна схема - вертикалната и 
хоризонтална пътна маркировка.  

   
   

2008 г.  

Подобряване транспортното 
обслужване на гражданите и 
повишаване безопасността на 
движението  

5.2. Разработване на комплекс от критерии 
при провеждане на процедурите за 
обществен превоз  

2008  Подобряване транспортното 
обслужване на гражданите и 
повишаване безопасността на 
движението  

5.3. Разработване на програма за дейности 
при зимни условия  

ежегодно  Подобряване транспортните условия и 
повишаване безопасността на 
движението  

6. Спорт и туризъм 
6.1. Ремонт и реконструкция на спортни 
площадки в училищата на общината  

2008 – 2011 г  Развитие на масовата физкултура  

6.2. Разработване на програма за 
развитието на туризма в общината  

2008  Развитие на туризма  

7. Култура 
7.1. Популяризиране на постиженията в    Изграждане на междуобщински, 



9.5. Създаване на системи за контрол върху 
качеството на предоставените услуги -  
Система за оценяване дейността на 
работниците и служителите, определяне на 

   
постоянно  

Подобряване административното 
обслужване на гражданите  

сферата на художественото творчество в  
общински, регионален, национален и 
международен мащаб.  

ежегодно  регионални, национални и 
международни контакти  

7.2. Оказване на съдействие при 
подобряването на материалната база и 
библиотечния фонд в читалищата чрез 
кандидатстване с проекти 

   
ежегодно  

Пълноценно задоволяване 
потребностите на населението от 
художествена и специализирана 
литература  

7.3. Оказване на съдействие на културните 
институции при възстановяване на 
традиционни в миналото ритуали и 
тържества, възпитаващи в дух на 
родолюбие и човешки ценности  

   
ежегодно  

Възпитание на подрастващото 
поколение  

7.4. Развитие и опазване на културно-
историческото наследство в общината чрез 
изграждане на Музей в Сатовча с етно-
културна и етнографска насоченост. 

ежегодно  Популяризиране и съхранение на 
историческото ни наследство  

7.5. Разработване на програма за 
културните прояви общо за общината и по 
населени места  

   
ежегодно  

Подобряване организацията и 
финансирането на проявите  

8. Социална дейност 
8.1. Развитие и разширяване обхвата на 
системата за домашен патронаж в 
Общината 

ежегодно  Подобряване обслужването на 
възрастните хора  

8.2. Изграждане на Социален дом на 
територията на общината 

  Ефективна социализация на 
възрастните хора и хората с 
увреждания 

8.3. Популяризиране на успешни практики 
за интеграция на малцинствата  

ежегодно  Постигане на значим и траен ефект за 
интегриране  

8.4. Активизиране дейността по закрила на 
децата от рискови групи и мониторинг на 
рискови семейства  

   
ежегодно  

Опазване на децата от домашно 
насилие  

9. Административни услуги 
9.1. Разкриване на „горещ” телефон и 
пощенски кутии за жалби, сигнали и 
предложения на гражданите  

   
2008 г.  

Съкращаване на сроковете за 
реагиране по подадени сигнали.  

9.2. Въвеждане в експлоатация на центъра 
за административно обслужване на 
гражданите – едно гише 

   
2011 г.  

Подобряване административното 
обслужване на гражданите  

9.3. Актуализация на наредбите за местни 
такси цени на услуги  

   
2008  

Заплащането на таксите да е 
адекватно на разходите по услугата  

9.4. Осъществяване на предварителен, 
текущ и последващ контрол върху работата 
по обслужването на гражданите  

   
постоянно  

Подобряване административното 
обслужване на гражданите  



трудовото възнаграждение и носене на 
дисциплинарна отговорност. / точкова 
система/  
9.6. Развитие  на адекватна и надеждна 
вътрешна система за финансово 
управление и контрол в Общинската 
администрация.  

   
постоянно  

Подобряване на вътрешна система за 
финансово управление и контрол в 
Общинската администрация, която ще 
позволи разумно, икономическо, 
ефикасно и ефективно планиране, 
разходване и отчитане на средствата 
от общинския бюджет за постигане на 
определените цели. 

9.7.Създаване на уеб сайт за предоставяне 
на информации и услуги за гражданите, 
провеждане на онлайн анкети 
 

2009-2011  Създаване на добра комуникативност 
между местната власт и 
обществеността 

   
10. Екология 
10.1. Почистване и рекултивация на 
нерегламентирани сметища по населените 
места  

   
ежегодно  

Опазване на природата от замърсяване 
с твърди битови отпадъци  

10.2. Възстановяване и поддържане на 
зелената система в населените места  

ежегодно  Разширяване на зелените защитни 
системи  

10.3. Изграждане на претоварна станция  за 
битови отпадъци  

2010 -2011 г.  Опазване на територията на общината 
от замърсяване  

10.4. Почистване на реки и речни корита и 
дерета в общината  

ежегодно  Подобряване хидравличната 
проводимост на речните корита и 
недопускане бедствени ситуации  

10.5. Увеличаване относителния дял на 
горите с въвеждане на нови общински 
масиви 

ежегодно  Подобряване микроклимата  

10.6. Разработване на програма за 
опазване и развитие на природозащитените 
обекти на територията на общината. 
Рехабилитация на защитени територии на 
територията на общината  

ежегодно     
Опазване флората и фауната на 
защитените територии  

10.7. Изработване на регистър на 
териториите по програмата на ЕС “НАТУРА 
2000” и провеждане на мониторинг  

2008  Популяризиране на териториите по 
“НАТУРА 2000”  

10.8. Провеждане процедури по изграждане 
на пречиствателна станция за отпадни води 
/ПСОВ/ в селата Сатовча, Вълкосел и Кочан  

2008 – 2011 г.  Подобряване качеството и чистотата на 
водите по поречието на р. Места  

11. Обществен ред и сигурност 
11.1. Ограничаване криминогенните прояви 
на територията на общината чрез засилен 
обществен и полицейски контрол в 
населените места  

   
постоянно  

Снижаване процента на 
противообществените прояви и 
посегателства върху собствеността  



   
   
   

За реализирането на Програмата за управление на община Сатовча за мандат 2008-2011 година 
разчитам преди всичко на собствения си капацитет - сформираната към Общинската администрация група 
за разработване на проекти за финансиране пред различни институции и активната позиция на Общински 
съвет Сатовча, както и обществеността на Общината. За изпълнението на заложените цели и области на 
развитие в Програмата ще дам всичко от себе си за мобилизиране на ресурси чрез създаване на 
партньорства, както с НПО, така и с частни фирми за обединяване  на капацитет и ресурс за 
осъществяване на планираните дейности.  
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11.2. Провеждане превантивна работа с 
децата и младежите по разясняване на 
понятията, свързани с детските 
противообществени прояви  

   
постоянно  

Ограничаване на детските 
противообществени прояви  

11.3. Разширяване системата за контрол 
върху училища, детски заведения и 
културни институции 

ежегодно  Снижаване на противообществените 
прояви  

11.4. Опазването на горите и 
селскостопанската продукция да се изведе 
като приоритет в съвместните действия на 
общината, полицията, горските власти и 
земеделските производители.  

   
постоянно  

Ограничаване възможностите за 
незаконна сеч и набези върху 
земеделската продукция  

12. Съвместна работа с НПО 
12.1. Системна работа с НПО и 
гражданските сдружения  

постоянно  Гласност и прозрачност в управлението  

12.2. Разработване на съвместни проекти 
за финансиране от европейските фондове.  

постоянно     
Активизиране на гражданското 
общество в управлението  12.3. Включване представители на НПО в 

работни комисии по изработка на стратегии, 
програми и подзаконови актове на 
общината  

   
постоянно  
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