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Приета с решение № 109, протокол № 4 от заседание на ОбС – 

Брезник, проведено на 28.04.2020год. 

 

 

Програмата за управление на Община Брезник за мандат 

2019 – 2023 г. е разработена на основание чл. 44, ал. 5 от Закона 

за местното самоуправление и местната администрация и съдържа 

основните цели, приоритети, дейности, сроковете за изпълнение и 

очакваните резултати.  

Целите и приоритетите, отразяват отговорностите и 

капацитета на местната власт и партньорите за ефективно 

планиране, координация, наблюдение и оценка на развитието на 

общината. Отговарят на общите критерии за специфичност, 

измеримост, постижимост, реалистичност съобразно ресурсите и 

определените времеви граници. Управленската програма е 

съобразена с икономическата и социалната ситуация в страната и 

общината, състоянието в публичните финанси и реалистични 

оценки на възможностите. 

Програмата е пряко обвързана с Общинския план за развитие 

2014 – 2020 г., рамков документ, определящ целите и 

приоритетите за развитие на Община Брезник за посочения 

период.  

Програмата е съобразена с основните цели и приоритети на 

местното и регионално развитие. Основната цел съответства на 

главната цел, залегнала в Общинския план за развитие: По-

нататъшно утвърждаване на постигнатото интегрирано устойчиво 

местно развитие и подобряване стандарта на живот в общината 

чрез ефективно използване на собствени ресурси и разполагаем 

потенциал, разширяване на взаимоизгодното партьорство.  

Визия на общинската администрация за местното 

самоуправление: 

Визията на общинска администрация е да осъществява 

законосъобразно местно самоуправление, да работи за 

удовлетворяване потребностите на гражданите и юридическите 

лица, като оптимизира общинското предлагане и оказване на 

публични услуги в условията на свободна от корупция 

администрация, пълна прозрачност и коректност. Чрез тази визия 
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администрацията следва основната посока за развитие на 

общината, а именно - съвременно място за живот, съчетаващо уюта 

на малките населена места, което предлага сигурност, 

предпочитано е от младите и се харесва на възрастните. 

Водещи принципи: 

• Върховенство на закона 

• Отговорно, ефективно и прозрачно управление 

• Демократичност и партньорство - спазване на принципите 

за демократичното и диалогично вземане на решения, гарантиране 

правата на гражданите 

• Толерантност, недопускане на дискриминация и 

дезинтеграция 

• Съхраняване и развитие на регионалната и национална 

идентичност 

• Финансова стабилност 

• Фокус върху икономически напредък с конкретни резулати 

и добавена стойност 

 

Цели на програмата: 

Б Балансирано развитие на общината 

Р Развитие на инфраструктурата и опазване на околната 

среда 

Е Ефективно използване на потенциала за постигане на 

устойчив растеж 

З Запазване на културно-историческото наследство и 
традиции 

Н Насърчаване на публично-частното партньорство за 
местно развитие 

И Икономическа стабилност чрез стимулиране на 

инвестиционни процеси 

К Качество и достъпност на публичните услуги 

 

Приоритети: 

Приоритетите в настоящата програма са съобразени с 

приоритетите в Общинския план за развитие до 2020 год. Най-

важни задачи за местната администрация в настоящата програма 

са:  
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Приоритет 1: Създаване на благоприятни условия за 

инвестиции, заетост и развитие, повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика.  

Приоритет 2: Създаване на привлекателна и безопасна 

жизнена среда, чрез инвестиции за балансирано териториално 

развитие, подобряване на инфраструктурата и устройствена 

политика. 

Приоритет 3: Подобряване качеството на живот чрез 

осигуряване на условия за развитието на човешкия капитал.  

Приоритет 4: Повишаване компетентността, ефективността 

и прозрачността на общинска администрация в услуга на 

гражданите и бизнеса.  

Мерки по Приоритет 1: Създаване на благоприятни условия 

за инвестиции, заетост и развитие, повишаване 

конкурентоспособността на местната икономика. 

№ Наименование 
Дата на 

стартиране 

Дата на 

приключване 

Очаквани 

резултати 

1 

Стимулиране на 

местното 
предприемачество, 

създаване на условия 
за привличане и 

задържане на 

инвеститорите в 
общината 

през 
периода 

през периода 

Привлечени нови 
инвеститори; 

Новорегистрирани 
малки и средни 

предприятия; 

 

2 

Възстановяване 
позициите на трайните 

насаждения и 
създаване на условия 

за развитие на 
животновъдството 

през 
периода 

през периода 

Изградени нови 
овощни масиви; 

Създадени нови 
овцеферми и 

говедовъдни 
ферми 

3 

Организационно 

подпомагане на 
аграрния сектор 

през 

периода 
през периода 

Осигурен 

безпрепятствен 
достъп до 

обработваемите 
земи чрез 

поддържане на 
полски пътища на 

територията на 
общината; 

Реконструирани 
водоеми; 
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Лесоустройствени 
мероприятия за 

залесяване 

4 

Развитие на 
промишлени 

производства, 
базирани на местни 

суровини и потенциал 

през 
периода 

през периода 

Устройствено 

отредени 
площадки за нови 

производства, при 
спазване на 

предвижданията на 
ОУП 

5 

Развитие на туризъм, 

свързан с природните 

и културно-
историческите 

дадености на 
територията на 

общината 

през 

периода 
през периода 

Подкрепени 
инвестиционни 

намерения 
(проекти) в 

сферата на 

туризма; 
Утвърждаване на 

община Брезник 
като част от 

регионалния 
културен 

туристически 
маршрут 

6 

Осъществяване на 

публично-частни 
партньорства, 

включително за 
изграждане, 

реконструкция и 
развитие на общински 

терени 

през 
периода  

през периода 

Новоизградени, 

реконструирани 
и/или обновени 

общински  обекти 
в резултат на 

сътрудничество 
между Общината и 

предприятията 

7 

Адаптиране, 

изграждане и 
поддържане на 

общинска 

инфраструктура в 
зависимост 

от нуждите на бизнеса 

през 

периода  
през периода 

Създадени 

благоприятни 
условия за 

реализиране 

потенциала на 
местната 

икономика 

 

Мерки по Приоритет 2: Създаване на привлекателна и 

безопасна жизнена среда, чрез инвестиции за балансирано 



6 
 

териториално развитие, подобряване на инфраструктурата и 

устройствена политика. 

№ Наименование 
Дата на 

стартиране 
Дата на 

приключване 
Очаквани 
резултати 

1 

Активна комуникация 

с компетентните 
държавни органи и 

своевременно 
сигнализиране при 

належаща 
необходимост от 

ремонт и 
рехабилитация на 

пътища от 
републиканска пътна 

мрежа 

през 
периода 

през периода 

Реконструирани 

републикански 

пътища на 
територията на 

общината 

2 

Ремонт и 
рехабилитация на 

пътища от общинска 
пътна мрежа 

през 

периода 
през периода 

Ремонтирана 

общинска пътна 
мрежа 

3 

Основен ремонт на 
уличната мрежа на 

територията на 

общината 

през 

периода 
през периода 

Ремонтирана 
улична мрежа на 

територията на 

общината 

4 

Реконструкция на 

съществуващи 
водоизточници 

през 

периода 
през периода 

Реконструирани 

водоизточници 

5 

Анализ на 

възможностите за 
водоснабдяване от 

алтернативни 
водоизточници при 

кризисни ситуации 

през 

периода  
през периода 

Извършено 

хидрогеоложко 
проучване с данни 

за на неизползвани 
до момента водни 

ресурси 

6 

Разширяване и 

рехабилитация на 
водопроводна мрежа 

през 
периода 

през периода 

Рехабилитирана 

вътрешноселищна 
водопроводна 

мрежа 

7 

Подобряване на 
енергийната 

ефективност на 
публични обекти - 

общинска собственост 

през 

периода 
през периода 

Изпълнени мерки 

по енергийна 
ефективност 
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8 

Намаляване на 
общинските разходи 

за енергия 
(Доизграждане на 

уличното осветление с 
енергоспестяващи 

лампи) 

през 
периода 

през периода 
Намалени разходи 
за енергия 

9 

Подобряване 
качеството на 

сметосъбиране и 
сметоизвозване 

през 

периода 
през периода 

Подобрено 
сметосъбиране и 

сметоизвозване. 
Почистени 

нерегламентирани 
сметища в 

землищата на 
селата от общината 

10 

Комплекс от мерки за 

поощряване на 
разделното 

събиране на битови 

отпадъци в града и 
селата  

през 

периода 
през периода 

Разширяване на 

възможностите за 
разделно събиране 

на отпадъци. 

Пунктове за 
събиране на дрехи 

11 

Засилване на мерките 

за недопускане 
образуване на 

нерегламентирани 
сметища на 

територията на 
общината 

през 
периода 

през периода 

Намален брой 

новоустановени 
нерегламентирани 

сметища 

12 

Регламентиране на 
отговорностите и 

контрол на 
поддържането на 

гробищните паркове 

през 

периода 
през периода 

Подобрено 
състояние на 

гробищните 
паркове 

13 

Мерки за качествено 

подобряване на 
зелената 

инфраструктура 

през 
периода 

през периода 

Разделяне на града 
на зони и 

приоритизиране на 
дейностите спрямо 

категорията на 
съответната 

територия. 

 

Мерки по Приоритет 3: Подобряване качеството на живот 

чрез осигуряване на условия за развитието на човешкия капитал  

№ Наименование 
Дата на 

стартиране 

Дата на 

приключване 

Очаквани 

резултати 
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1 

Реконструкция на 
тротоарните и зелени 

площи и кътовете за 
отдих в населените 

места в общината 

през 

периода 
през периода 

Реконструирани 
тротоарни и 

зелени площи и 
кътове за отдих 

2 

Поддръжка на 
съществуваща и 

изграждане на нова 
спортна база и зони за 

отдих 

през 
периода 

през периода 
Изградени нови 
спортни обекти 

3 

Подкрепа на спортните 

клубове в града и 

селата 

през 

периода 
през периода 

Активен спортен 

живот 

4 

Текущо поддържане на 

обекти на 
образователната 

инфраструктура 

през 
периода 

през периода 

Поддържана 

образователна 
инфраструктура 

5 

Развиване на 
образователните 

услуги, чрез 
сформиране на нови 

групи в детските 
градини и училищата 

на територията на 
общината 

през 

периода 
през периода 

Задоволяване на 

потребностите на 
населението от 

нови 
образователни 

услуги 

6 

Съхраняване и 

обогатяване на 
специфичното духовно 

наследство в общината 
– художествена 

самодейност; 
сурвакарски игри; 

Граовски събор 
„Видовден” 

през 

периода 
през периода 

Съхранено 
духовно 

наследство. 
Запазване на 

местните традиции 
на територията на 

общината 

7 

Участие във всички 
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 

през 

периода 
през периода 

Разработване и 
участие в 

програми за 
заетост 
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8 

Осигуряване на 
независимост и 

достоен живот на хора 
с различни видове 

увреждания и самотно 
живеещи хора в 

общината, чрез 

разработване и 
реализация на проекти 

финансирани от 
Европейския социален 

фонд 

през 

периода 
през периода 

Осигурен достоен 
живот на хора в 

неравностойно 

положение 

9 

Разширяване на 

обхвата на 
предоставяните 

социални услуги в 

общността 

през 
периода 

през периода 
Новоразкрити 
социални услуги 

10 

Разработване на 

анализ на състоянието 
на спортната 

инфраструктура на 
територията на 

общината и изготвяне 
на „пътна карта“ за 

реализиране на 
спортна инвестиционна 

програма, която 

предлага мерки за 
модернизиране на 

съществуващата 
инфраструктура и 

такива, свързани с 
изграждане на нови 

спортни обекти и 
съоръжения 

през 

периода  
през периода 

Осигурена 

актуална база с 
данни за текущото 

състояние на 
спортната 

инфраструктура и 

набелязани 
конкретни мерки 

за нейното 
модернизиране  

11 

Насърчаване на 

ранното 
професионално 

ориентиране на 
подрастващите 

през 

периода 
през периода 

Организирани на 

инициативи за 
ранно 

професионално 
ориентиране 

 

Мерки по Приоритет 4: Повишаване компетентността, 

ефективността и прозрачността на общинска администрация в 

услуга на гражданите и бизнеса. 
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№ Наименование 
Дата на 

стартиране 
Дата на 

приключване 
Очаквани 
резултати 

1 

Създаване на 

административна 
култура и методи, 

ориентирани към 
резултати, чрез 

въвеждане на 
ефективни механизми 

за мониторинг и 
контрол при 

изпълнението на 
политики в община 

Брезник 

през 
периода 

през периода 
Повишен 
вътрешен контрол 

2 

Подобряване 
качеството на 

общинското 
управление, чрез 

обучение на 
служителите на община 

Брезник 

през 
периода 

през периода 

Проведени 

обучения на 
служители от 

общинската 
администрация 

3 

Максимален достъп на 
гражданите до 

информация, 
разширяване и 

своевременно 
актуализиране на 

съдържанието на 
интернет страницата на 

общината 

през 

периода 
през периода 

Промотиране на 

работата на 

общинската 
администрация 

4 

Разширяване на 
списъка от услуги, 

които могат да се 
предоставят 

по електронен път в 
различни сектори 

през 
периода 

през периода 

Увеличен брой 

услуги, 
предоставяни по 

електронен път 

5 

Разширяване на 
капацитета на 

администрацията за 

осигуряване на 
проектно финансиране 

на общински дейности 
и 

ефективно усвояване 
на достъпните фондове 

през 

периода 
през периода 

Увеличен брой 
изготвени и 

изпълнени 
проекти 
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Настоящата програмата за управление на Община Брезник за 

мандат 2019 – 2023 год. трябва да се разглежда, като средство за 

диалог с централните власти и инвеститорите, при решаването на 

текущи и оперативни задачи на местната изпълнителна власт и 

осъществяване на настоящи и бъдещи инвестиционни намерения.  

Програмата е отворен документ, който може да бъде 

допълван в процеса на нейното изпълнение.  

Приета с решение № 109, протокол № 4 от заседание на ОбС 

– Брезник, проведено на 28.04.2020 год.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС Брезник:  

(Иван Тинков) 


