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 Настоящата Програма за управление на Община Сатовча за мандат 2015-2019 
година, наричана за краткост „Програмата”, е изготвена на основание чл. 44, ал. 5 от 
Закона за местното самоуправление и местната администрация. 
 
 Програмата е разработена в съответствие с: 
 1. Плана за развитие на Община Сатовча за периода 2015-2020 г. 
 2. Дейностите/проектите, които са в процес на реализация. 
 3. Възможностите за финансиране от Европейските фондове и бюджета на 
                Община Сатовча. 
 4. Предизборна програма. 
 
 Програмата е съобразена с основните принципи: равни възможности, 
благоденствие, интеграция в ЕС. Заложените в нея дейности съответстват на 
Програмата за европейско развитие на България, Областната стратегия за развитие 
и Общинската стратегия за развитие. 
 
 Нашето разбиране е, че общините трябва да бъдат основната движеща 
сила за икономически растеж на регионите и по този начин - на страната като 
цяло. 
 

ВИЗИЯ 
 
 До 2020 година Община Сатовча да се превърне в проспериращ 
икономически, културен и туристически район, с подходящи условия за развитие на 
конкурентоспособен бизнес и привличане на предприемчиви хора, търсещи висок 
стандарт и качество на живот.  
 Отчитайки положителните тенденции в социално-икономическото развитие 
на община Сатовча през последните години, съществен акцент в нашата работа за 
периода 2016 - 2019 година ще бъде поставен върху създаване на благоприятни 
условия за развитие на местната икономика и повишаване стандарта на живот на 
жителите на общината чрез надграждане на вече започнатото в предходните 
мандати.  

 
  

ПРИОРИТЕТИ 
  
1. Подобряване на инфраструктурата във всички населени места на 
общината, чрез максимално използване на възможностите на общинския бюджет, 
Националните програми и Програмите на ЕС;  
 
2. Предоставяне на качествени публични услуги:  
 административни – да продължи въвеждане и използване на 

информационните и комуникационни технологии от администрацията, което да 
доведе до подобряване на административните услуги – те да бъдат предоставяни 
по място и време удобни за гражданите и бизнеса; 

 образование – да продължи подобряването на образователна инфраструктура в 
т.ч. и ЦДГ, обхващане на всички подлежащи на обучение, предоставяне 
качествено образование и възпитание на подрастващите, подготовка и 
изпълнение на проекти по Национални и Европейски програми; 

 социални и здравни услуги – изпълнение на заложените в новоприетата 
Стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 година), с цел 
продължаване и разширяване диапазона на услугите (в т.ч. и да се предоставят 
социални услуги за деца), разширяване на пространствения обхват, разширяване 
на кръга на обслужваните; 



 културна и спортна инфраструктура - запазване и подобряване на базата на 
съществуващите читалища и спортни клубове; 

 други публични услуги – осветление, сметосъбиране, обществен транспорт, 
охрана на безопасността на гражданите и техните имоти, съобразно 
предоставените от закона правомощия; 
 

3. Управление на общинските финанси и собственост  – увеличаване на дела 
на местните приходи от управление на общинското имущество, привличане на 
средства от програмите на ЕС. Включване нови източници на приходи – от 
управление на общински гори, чрез отдаване под наем и продажба на общински 
земеделски земи и други;  
 
4. Туристически продукт – чрез подобрена инфраструктура във всички населени 
места, богат етнокултурен календар, запазване на традиции в региона, привличане 
на туристи от страната и чужбина. Популяризиране на региона, чрез всички 
възможни методи за реклама, в т.ч рекламни материали, интернет пространство, 
туристически изложения и др. Диалог с предоставящите този продукт на 
територията на общината и страната. Използване на възможностите по мярка 19 
ВОМР за подпомагане на местния бизнес. 
 
5. Продължаване на вече съществуващи добри инициативи в полза на 
общността - Доброволно формирование, Общински фонд  "С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча", Благотворителни вечери за деца сираци и деца с 
увреждане, Празник на чешмата в Община Сатовча, Събор в село Ваклиново, 
Вестника на община Сатовча и други. 
 
6.Организиране на местен референдум за обособяване на общинско ВиК 
дружество, с цел премахване режима на водата и подобряване на водоподаването 
на територията на община Сатовча. 
 
7.Окончателно решаване на проблема за добив на скално облицовъчни 
материали (тикли) - облекчен разрешителен режим за физически лица. 
 
8. Алтернатива на тютюнопроизводството - Отстояване на  интересите на 
тютюнопроизводителите, чрез внасяне на законодателни промени. Оказване на 
активно съдействие с информация и програми, на тези които искат да развиват и 
реализират алтернатива на тютюна. 
 
9. Продължаване организирането на срещи с млади хора, както досега - 
беседи с абитуриентите от четирите гимназии, срещи с колективите на учебно-
възпитателните заведения, приемни по населени 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, случай или проблем. 
 

ДЕЙНОСТИ 
 
 1. По Приоритет 1: 

1.1 Довършване благоустрояването на всички недовършени улици по населени места и 
междуселищни пътища;  

1.2 Асфалтиране на улици, изграждане на тротоари; 
1.3 Подобряване на материално-техническата база в учебните заведения. 
1.4 Доизграждане на детски и спортни съоръжения; 



1.5 Довършване на санирането на всички общински сгради - училища, детски градини, 
читалища, кметства и здравни служби. 

1.6 Изработване на цифрови модели на кадастрални и специализирани карти на 
населените места от общината; 

1.7 Изработване на Общ устройствен план на община Сатовча; 
1.8 Урегулиране на общински и частни имоти;  
1.9 Реконструкция на общинската пътна мрежа; 
1.10 Реконструкция и доизграждане на ВиК мрежата в населените места;  
1.11. Благоустрояване на дерета и реки, с превантивна цел; 
1.12. Изграждане на напоителни канали, водоеми и микроязовири за напояване на 

терени, които има техническа възможност за това; 
1.13.Подобряване на селскостопанските пътища по населени места; 
1.14. Благоустрояване и поддържане на обществените зони, в т.ч площадни 

пространства, озеленяване, изграждане на детски и спортни площадки и други 
спортни съоръжения; 

      
2. По Приоритет 2: 

2.1 Въвеждане до края на мандата на общинска вътрешна система за обслужване на 
гражданите, включваща всички кметства;  

2.2 Въвеждане на е-община, чрез кандидатстване по Оперативни програми;  
2.3 Младежките и спортни дейности - подкрепа за младежки организации, изграждане 

на спортни съоръжения, възможност за пълноценно общуване между младежите в 
общността;  

2.4 Пълно използване на възможностите на ОП „РЧР” за финансиране на услугите 
„личен асистент”, „социален асистент”, „домашен помощник”; 
2.5 Използване на възможностите на Националните програми и ОП”РЧР” за 

осигуряване на заетост;  
2.6 Разширяване обхвата на системата за разделно сметосъбиране, чрез въвеждане на 

разделно събиране в повече населени места от общината;  
2.7 Изграждане на сепарираща и компостираща инсталация за биоразградими 

отпадъци; 
2.8 Изграждане на икономично улично осветление на територията на цялата община. 
2.9 Поетапно изграждане на видеонаблюдение по населените места; 
2.10.Изграждане на специализиран център по телемедицина. 
2.11. популяризиране на местния фолклор, традиции и обичаи от читалищата в 

общината, чрез участие в местни, регионални и национални събори и фестивали. 
2.12. Запазване и разширяване на дейностите на спортните клубове в общината, чрез 

практикуването на нови видове спорт - борба, лека атлетика и тенис. 
2.13. Подпомагане и поощтряване участието на спортисти от общината за участие в 

областни и национални състезания и турнири. 
 

3. По приоритет 3: 
3.1 Рационално и компетентно управление на общинските финанси; 
3.2 Увеличаване на дела на местните приходи; 
3.3 Увеличаване приходите от управление на собствеността чрез довършване на 

дейностите по идентифициране и управление на общинската собственост; 
3.4 Привличане и компетентно управление на средствата от извънбюджетно 

финансиране по оперативните програми на Европейския съюз и Републиканския 
бюджет; 

 
4. По приоритет 4 : 

4.1 Подобряване на туристическата инфраструктура и атракциите; 
4.2 Партньорство с местния бизнес за подобряване качеството на предлагания 

туристически продукт;  



4.3 Разнообразяване на предлаганите туристическите продукти, в т.ч въвеждане на нови 
такива – изграждане на туристически пътеки ( Провирачката, Калето, резерват 
Конски дол и други), места за отдих и др. Популяризирането на съградените чешми 
в общината чрез създаване на каталог  на чешмите, рекламна брошура за чешмите, 
рекламна брошура на забележителностите и други;   

4.4 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; 

 
5. По приоритет 5 : 

5.1 Запазване на сформирания първи Доброволен противопожарен отряд в България и 
продължаване на обслужването на екипа със застраховки, медицински прегледи, 
обучения, техника и всичко необходимо за добрата подготовка и организация на 
отряда. Продължаване на търсене на начини и настояване пред всички възможни 
институции за създаване на Противопожарна служба в Сатовча. 

5.2. Запазване и развиване на създадения Общински фонд "С един лев в помощ на 
болните деца от община Сатовча". 

5.3. Продължаване на традицията за организиране на благотворителна вечер в края на 
годината за набиране на средства за децата сираци и деца с увреждане до 16 годишна 
възраст от общината. 

5.4. Продължаване на традицията за организиране и провеждане на събор в село 
Ваклиново. 

5.5. Продължаване на традицията за  провеждането на ежегодния празник на чешмата. 
5.6. Продължаване на издаването и финансирането на Вестника на община Сатовча. 
 

6. По приоритет 6: 
6.1.Организиране на местен референдум за обособяване на общинско ВиК дружество. 

Подобряване качеството на питейната вода и подобряване на водоподаването по 
населени места, с цел категоричното премахване на режима на водата; 
 
7. По приоритет 7: 

7.1. Окончателно решаване на проблема за добив на скално облицовъчни материали 
(тикли), като се настоява пред законодателната и изпълнителната власт за промяна 
на законодателството за облекчаване разрешителния режим на физически лица и 
предоставянето на разрешителни чрез общинските съвети. 
 
8. По приоритет 8: 

8.1.Алтернатива на тютюнопроизводството - Отстояване на  интересите на 
тютюнопроизводителите, чрез внасяне пред законодателната и изпълнителна власт 
за промени в ЗТТИ. Оказване на активно съдействие с информация и програми, на 
тези които искат да реализират алтернатива на тютюна. Организиране на 
разяснителни семинари и обучения. 
 
9.По приоритет 9: 

9.1. Продължаване организирането на срещи с млади хора, както досега - беседи с 
абитуриентите от четирите гимназии, срещи с колективите на учебно-
възпитателните заведения, приемни по населени 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, случай или проблем. 

 



Списък - проект на обекти, за които имаме готовност за подготовка, 
разработване и кандидатстване за финансиране 

 
№ Наименование на проекта Прогнозна 

стойност 
в лева 

 

Период 
на 

изпълнение 

Източник  
на 

финансиране 

Очакван 
резултат/въздействие  

1 Изграждане на общински път 
село Кочан –село Фъргово ( 2.5 
кв.м.) 

600 000  2016г.-2019г. ПРСР 2.5 км.изграден и 
асфалтиран път 

2 Благоустрояване на уличната 
мрежа във всички населени 
места 

15 000 000  2016г.- 2019г ПРСР  Обновени улици във 
всички населени места 

3 Ремонт и поддържане на 
селскостопански пътища в 
общината 

- 2016г.-2019г ПРСР, ОПОС  Обновени 
селскостопански пътища 

4 Ремонт на площадни 
пространства и места за отдих 
в селата – Вълкосел, Плетена, 
Сатовча, Ваклиново, Туховища 
и Долен  

500 000 2016г.-2019г. ПРСР, ОПОС  Ремонтирани  шест (6) 
площадни пространства 

и изградени кътове за 
отдих в населените места  

5 Изграждане на посетителски 
център в село Долен  

500 000 2016г.-2017г. ПРСР, ОПОС Изграден посетителски 
център в село Долен 

6 Доизграждане и ремонт на 
спортни съоръжения 
(стадиони)  в селата – Сатовча, 
Вълкосел, Слащен, Туховища, 
Долен, Годешево и Ваклиново 

3 000 000 2016г.-2019г ПРСР, ОПОС Изградени и 
ремонтирани спортни 

съоръжения в  седем (7) 
населени места от 

общината  
7 Изграждане на спортни 

съоръжения – изкуствени 
футболни терени в селата – 
Плетена, Кочан и Сатовча 

750 000 2016г. -2019г ПРСР, ОПОС Изградени три (3) терена 
в Плетена, Кочан и 

Сатовча 

8 Изграждане на изравнител за 
питейна вода „Хисарско дере” 
с 1 млн.куб.м.вода 

6 000 000 2016г.-2019г. ПРСР, ОПОС Изграден изравнител за 
1 млн.куб..м. вода 

9 Изграждане на резервоар за 
питейна вода в селата 
Плетена, Ваклиново, Кочан и 
Годешево 

1500 000 
(имаме 

проектна 
готовност) 

2016-2017 ПРСР, ОПОС  Изградени четири (4) 

резервоара за питейна 

вода 

10 Изграждане на ПСОВ в селата 
Кочан, Вълкосел, Слащен, 
Плетена и Сатовча 

2500 000 2016-2019 ПРСР, ОПОС  Изградени пет (5) ПСОВ  

11 Изграждане и поддържане на 
водоеми и канали за 
напояване на земеделските 
земи в общината 

3 000 000 2016-2019 ПРСР, ОПОС  Поддържане на всички 
съществуващи водоеми и 

изграждане на нови 

12 Подмяна, ремонт и 
реконструкция на външни 
водопроводи в селата – 
Вълкосел, Кочан, Плетена, 
Ваклиново, Долен, Туховища, 
Годешево, Осина и Боголин 

2 000 000  2016-2019 ПРСР Подменени и 
ремонтирани външни 

водопроводи в девет(9) 
населени места в 

общината  

13 Енергийно ефективни мерки в 
сградите на кметствата – 
Кочан, Годешево, Вълкосел, 
Ваклиново, Боголин, Крибул и 
Осина 

1 000 000  2016-2019 ПРСР, ФЕЕ и 
НДЕФ  

Изпълнени енергийно 
ефективни мерки в 

сградите на седем (7) 

кметства  



14 Изграждане на физкултурен 
салон в село Кочан 

500 000 
Има готов 

проект 

2016-2017 ПРСР или 
ФЕС  

Изграден нов 
физкултурен салон в 

село Кочан  
15 Енергийна ефективност на 

читалищата в селата – 
Вълкосел, Кочан и Сатовча 

750 000 
Има 

доклади за 
енергийно 

обследване 

2016-2017 ПРСР или 
НДЕФ  

Изпълнени енергийно 
ефективни мерки в три 
(3) читалища в община 

Сатовча  

16 Енергийна ефективност в СОУ 
– с.Вълкосел и СОУ – с.Кочан  

1000 000 
Има 

доклади за 
енергийно 

обследване 

2016-2017 ПРСР или 
ФЕС  

Изпълнени енергийно 
ефективни мерки в три 

(3) читалища 

17 Подобряване на здравна и 
социална инфраструктура в 
селата Кочан, Вълкосел, 
Сатовча и Слащен 

1 000 000  2016-2019 ПРСР, ОПРР 
или ФЕС  

Подобрена  здравна и 
социална 

инфраструктура в 
четирите (4) големи 

населени места 
18 Предотвратяване на бедствия 

и аварии – закупуване на 
противопожарни автомобили, 
техника и оборудване  

1 000 000 2016-2019 ПРСР, ОПОС 
или ТГС – 
Гърция - 
България  

Предотвратени бедствия 
и аварии и закупени 

противопожарни 
автомобили и 

оборудване  
19 Укрепване на свлачища в 

селата Плетена, Осина и Долен  
3 000 000 2016-2019 ПРСР, ОПОС 

и ОПРР 
Укрепени свлачищна в 
три (3) населени места 

20 Изграждане на сепарираща и 
компостираща площадка за 
отпадъци 

350 000  
2016-2019 

 ОПОС  Изградена сепарираща и 
компостираща площадка 

за отпадъци 
21 Създаване на предприятия за 

усвояване на местни 
природни ресурси – обработка 
на камъни 

500 000 2016-2019 ПРСР Изградено предприятие 
за обработка на камъни  

22 Да мислим за природата, 
водата и културата – да бъдем 
европейски туристи  

600 000 2016-2017 ТГС – 
България – 
Македония 

Довършване и 
благоустрояване 
коритото на река 

Бистрица в село Сатовча 
23 Създаване на общински 

център за почасово 
предоставяне на социални 
услуги за хора в 
неравностойно положение 

499 972 2016-2017 ОПРЧР  Предоставянe на 
социалната услуга - 
Личен асистенти и 

специализирани здравни 
грижи за 82 потребители 

за 8 месеца  
24 Укрепване на речни корита в 

селата Кочан, Ваклиново, 
Плетена, Сатовча, Крибул и 
Годешево  

1 500 000 2016-2017 ОПОС, ПРСР  Укрепени речни корита в 
населените места  

 


