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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

          Програмата за управление за мандат 2015-2019 г. 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 на 

община Калояново в периода до 2019 г. Програмата е изготвена като документ, 

съчетаващ едновременно по-дългосрочни цели и приоритети за развитието на 

общината, както и конкретни задачи и дейности за тяхното реализиране. 

Програмата за управление на община Калояново за мандат 2015-2019 

година е разработена в съответствие с целите, приоритетите и програмата за 

реализация на Общинския план за развитие на община Калояново 2014-2020 г., 

както и с действащите нормативни актове по отношение развитието на  всички 

направления на общинските дейности. Конкретните проекти в настоящата 

програма са допълнение и естествено продължение  на този план.  

Предвижда се управлението на община Калояново да бъде отворено към 

националната политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно 

надеждни основи за разработване на успешни проекти, финансирани по 

Оперативните програми на ЕС, български национални програми и други 

фондове. Програмата е насочена към провеждането на  последователна и 

устойчива  политика  за  привличане на допълнителни финансови ресурси, 

което ще позволи подобряване на инфраструктурата, насърчаване на местната 

икономика и осигуряването на качествени административни, образователни, 

здравни и социални услуги. 

 

Програмата е съобразена със следните характерни особености на района: 

 

 1. Амортизирана инфраструктура. 

 2. Демографски срив и тенденция към застаряване на населението. 

 3. Безработица. 

 4. Слаба и недоразвита икономика. 

 

Програмата се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на община 

Калояново, определена с Общинския план за развитие 2014-2020  година: 

       

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО – ДИНАМИЧНО РАЗВИВАЩА СЕ ОБЩИНА, 

ПРЕДОСТАВЯЩА АТРАКТИВНА СРЕДА ЗА РАЗВИТИЕ НА БИЗНЕСА, С 

РАЗВИТО УСТОЙЧИВО ЗЕМЕДЕЛИЕ, ПОДОБРЕНА ИНФРАСТРУКТУРА,  

ЗАПАЗЕНА ОКОЛНА СРЕДА, ВИСОК СТАНДАРТ НА ЖИВОТ И БЛАГОПРИЯТНИ 

ДЕМОГРАФСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ. 
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ІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ 

 

 Открито, прозрачно и експертно управление  

 Отговорно отношение към проблемите на общината и гражданите 

 Спазване на закона, зачитане на морала и обществените очаквания 

 Максимална ефективност и ефикасност на провежданите политики  

 Гарантиране на обществения интерес и целесъобразност при разходване 

на бюджетни средства 

 Активно използване на европейските фондове и програми 

 Партньорство и диалог с гражданите, бизнеса и НПО през целия мандат 

 

ІІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ  НА ПРОГРАМАТА 

 

Рационално използване на наличните и привличане на нови  

ресурси за превръщане на община Калояново в по-добро място за 

живеене, успяващ икономически  район с модерна образователна, 

здравна и социална среда.  
  

ІV. ПРИОРИТЕТИ 

 

1. Калояново – привлекателно място за живеене с подобрена 

инфраструктура и балансирано развитие на всички населени места.  

 

2. Калояново – развиващ се икономически район, предлагащ работа и 

добър жизнен стандарт. 

 

3. Калояново – сигурна и просперираща  община с качествени 

административни, образователни, здравни и социални услуги.  

 

V. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И МЕРКИ ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

ПРИОРИТЕТ 1: Калояново – привлекателно място за живеене с 

подобрена инфраструктура и балансирано развитие на всички населени 

места.  

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. Подобряване състоянието на съществуващата и 

изграждане на нова техническа инфраструктура 

Мярка 1.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура и благоустройство 

Мярка 1.1.2. Подобряване на ВиК инфрасктруктурата  

Мярка 1.1.3. Осигуряване на планова обезпеченост 
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2. Поддръжка и доизграждане на социалната 

инфраструктура и нейната МТБ 

 

Мярка 1.2.1. Подобряване на здравната и социална инфраструктура  

Мярка 1.2.2. Подобряване на културната, образователна и спортна 

инфраструктура 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3. Опазване на околната среда и енергийна 

ефективност 

 

Мярка 1.3.1. Въвеждане на ефективни системи за превенция и контрол върху 

опазването на околната среда 

Мярка 1.3.2. Усъвършенстване на управлението на отпадъците 

Мярка 1.3.3. Повишаване на енергийната ефективност 

 

ПРИОРИТЕТ 2: Калояново – развиващ се икономически район, 

предлагащ работа и добър жизнен стандарт. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. Насърчаване на икономическото развитие и 

оползотворяване на местните ресурси 

 

Мярка 2.1.1. Подобряване информираността на бизнеса и на местните 

селскостопански производители 

Мярка 2.1.2. Активна политика за промоция потенциала на общината, 

привличане на инвестиции и международно сътрудничество 

Мярка 2.1.3. Развитие на туристическия потенциал на общината 

Мярка 2.1.4.Ефективно управление на общинската собственост и финансовите 

ресурси на общината  
 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. Развитие на човешкия капитал, подобряване 

стандарта на живот, повишаване на заетостта, доходите, социално 

включване и задържане на младите хора в района 

 

Мярка 2.2.1. Намаляване на равнището на безработицата на територията на 

общината 

Мярка 2.2.2. Социално включване и задържане на младите хора в района 

 

ПРИОРИТЕТ 3: Калояново – сигурна и просперираща община с 

качествени административни, образователни, здравни и социални услуги.  
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СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. Повишаване на административния капацитет, 

обществен ред и сигурност 

Мярка 3.1.1. Развитие на административния капацитет и подобряване 

качеството на административните услуги 

Мярка 3.1.2. Осигуряване на обществен ред и сигурност в населените места на 

общината 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. Оптимизиране и подобряване на 

образователната система, здравното обслужване и социалните дейности 

 

Мярка 3.2.1. Оптимизиране на образователната система 

Мярка 3.2.2. Подобряване на здравното обслужване 

Мярка 3.2.3. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични 

социални групи 

 

 

VІ. ДЕЙНОСТИ, СРОКОВЕ И ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

№ Дейности по изпълнение на 

ПРИОРИТЕТ I 

Срок на 

изпълнение 

 

Очаквани резултати 

Специфична цел 1.1. Подобряване състоянието на съществуващата и изграждане 

на нова техническа инфраструктура 

Мярка 1.1.1. Подобряване на пътната инфраструктура и благоустройство 

1 Реконструкция на ІV класен път 

гара Калояново – село Ръжево 

Конаре – етап ІІ 

2017-2019 Подобрена пътна 

инфраструктура 

2 Изграждане на местен път от с. 

Горна махала – х. „Воден 

камък” 

2017-2019 Подобрена пътна 

инфраструктура 

3 Изграждане на мост на р. 

Стряма в землището на с. Иван 

Вазово 

2017-2019 Подобрена техническа 

инфраструктура 

4 Реконструкция на мост на път 

ІІІ-642 гара Калояново – с. 

Калояново 

2017-2019 Подобрена пътна 

инфраструктура 

5 Ремонти на ІV класна пътна 

мрежа и пътни съоръжения 

2016-2019 Подобрена пътна 

инфраструктура 
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6 Ремонти на улична мрежа в 

населените места на общината 

2016-2019 Подобрена улична 

мрежа 

7 Реконструкция на улична 

мрежа, тротоарни настилки и 

бордюри в с. Дълго поле 

 

2016-2019 Подобрена улична 

мрежа 

8 Благоустрояване на площади в 
селата Калояново, Черноземен, 

Долна махала и Ръжево Конаре 

2016-2019 Подобрена обществена 
среда 

Мярка 1.1.2. Подобряване на ВиК инфрасктруктурата  

9 Доизграждане на главни 

колектори и канализационна 
мрежа от смесен тип, ремонт и 

рехабилитация на 

водоснабдителна мрежа в село 

Калояново 

2016-2019 Подобрена ВиК 

инфраструктура 

10 Строителство на пречиствателна 

станция за отпадъчни води за 

селата Калояново и Дуванлии 

2016-2019 Изградена ВиК 

инфраструктура и 

подобрена околна 

среда 

11 Доизграждане на главни 

колектори и канализационна 

мрежа от смесен тип за село 

Дуванлии 

2016-2019 Подобрена ВиК 

инфраструктура 

12 Доизграждане на 

канализационна мрежа в  

с. Ръжево конаре  

2016-2019 Подобрена ВиК 

инфраструктура 

 

13 Доизграждане на 

канализационна мрежа в  

с. Житница 

2016-2019 Подобрена ВиК 

инфраструктура 

 

14 Подмяна на амортизирана 

водопроводна мрежа в с. Дълго 

поле 

2016-2019 Подобрена ВиК 

инфраструктура 

 

15 Проектиране и изграждане на 

дренажен канал за отвеждане на 

подпочвени води в с. Дълго поле 

2016-2019 Подобрена 

инфраструктура 

 

Мярка 1.1.3. Осигуряване на планова обезпеченост 
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16 Разработване и приемане на 

Общ устройствен план на 
общината 

2016-2019 Разработени планови и 

стратегически 
документи 

17 Разработване на Концепция за 

пространствено развитие на 
община Калояново 

2017-2018 Разработени планови и 

стратегически 
документи 

18 Паспортизация на сгради 
общинска собственост 

2017-2018 Разработени 
технически документи 

19 Разработване на обследвания за 

енергийна ефективност на 
общински сгради 

2017-2018 Разработени 

технически документи 

Специфична цел 1.2. Поддръжка и доизграждане на социалната инфраструктура и 

нейната МТБ 

Мярка 1.2.1. Подобряване на здравната и социална инфраструктура 

20 Подобряване на материално-

техническата база в ЦСМП село 

Калояново 

2016-2019 Подобрена техническа 

база в здравеопазването 

21 Подобряване на материално-

техническата база на 

съществуващите социални 
услуги и осигуряване на 

адаптирана социална среда за 

хора с увреждания 

2016-2019 Подобрена социална 

инфраструктура 

Мярка 1.2.2. Подобряване на културната, образователна и спортна 

инфраструктура 

22 Изграждане на Културен център 
в село Калояново 

2016-2019 Разширена културна 
инфраструктура 

23 Ремонти и обновяване на 
читалища, църкви и други 

културни обекти 

2016-2019 Подобрено състояние 
на културната 

инфраструктура 

24 Ремонти и обновяване на 
пенсионерските клубове и 

клубове на хора с увреждания 

 

2016-2019 Подобрено състояние 
на културната и 

социална 

инфраструктура 

25 Осигуряване на ново 

оборудване и обзавеждане за 

детски градини и училища 

2016-2019 Подобрено състояние 

на образователната 

инфраструктура 

26 Ремонти и изграждане на 2016-2019 Подобрено състояние 
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спортни площадки и 

съоръжения в населените места 

на спортната 

инфраструктура 

27 Изграждане на физкултурен 

салон в село Дълго поле към ОУ 

„Христо Ботев” 

2016-2019 Подобрено състояние 

на спортната 

инфраструктура 

28 Ремонт на физкултурен салон в 

село Житница към ОУ „Христо 

Смирненски” 

2016-2019 Подобрено състояние 

на спортната 

инфраструктура 

29 Адаптиране на детски площадки 

към изискванията за 

безопасност и функционалност 

2016-2019 Осигурена безопасност 

на всички детски 

площадки в общината 

Специфична цел 1.3. Опазване на околната среда и енергийна ефективност 

Мярка 1.3.1. Въвеждане на ефективни системи за превенция и контрол върху 

опазването на околната среда 

30 Учредяване на санитарно-

охранителна зона около 

минерален водоизточник 

Песнопой 

2016-2019 Създадена санитарно-

охранителна зона 

31 Разработване на раздел 

“Лечебни растения” към ПООС 

2015-2020 

2016-2017 Подобряване на 

плановата обезпеченост 

на общината 

32 Реализиране на  проекти за 

благоустройство, озеленяване и 

зони за отдих в населените 

места на община Калояново 

2016-2019 Благоустроени и 

озеленени зони за 

отдих  

33 Брегоукрепване и почистване на 

речни корита и дерета 

2016-2019 Превенция на риска от 

наводнения 

34 Въвеждане на охранително 

видеонаблюдение за 

предотвратяване създаването на 

нерегламентирани сметища 

2016-2018 Предотвратено 

възникването на 

нерегламентирани 

сметища 

Мярка 1.3.2. Усъвършенстване на управлението на отпадъците  

35 Създаване на общинско 

предприятие за сметосъбиране и 

сметоизвозване и закупуване на  

сметоизвозваща техника 

2016-2017 Създадено общинско 

предприятие за 

сметосъбиране и 

сметоизвозване 

36 Оборудване на собствен 

контейнерен парк – фамилни 

2016-2017 Оборудван собствен 

контейнерен парк 
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съдове и съдове тип „Бобър” 

37 Усъвършенстване на системите 

за разделно събиране на 

отпадъци от специфичните 

отпадъчни потоци и на масово 

разпространени опасни 
отпадъци от домакинствата 

2016-2019 Подобрено разделно 

събиране на отпадъци 

38 Пилотно въвеждане на намален 
размер на такса „Битови 

отпадъци” за домакинствата, 

които прилагат домашно 

компостиране 

2017-2019 Намален размер на 
такса „Битови 

отпадъци” 

39 Реализиране на проекти в 

населени места за въвеждане на 

фамилно компостиране 

2017-2019 Въведено фамилно 

компостиране 

Мярка 1.3.3. Повишаване на енергийната ефективност  

40 Повишаване енергийната 
ефективност на жилищни и 

обществени сгради 

2016-2019 Намалени енергийни 
разходи в жилищни и 

обществени сгради 

41 Поетапно въвеждане на 

енергоспестяващо улично (ЛЕД)  

осветление  

2016-2019 Въведено 

енергоспестяващо 

улично осветление 

 

№ Дейности по изпълнение  

на ПРИОРИТЕТ II 

Срок на 

изпълнение 

Очаквани резултати 

Специфична цел 2.1. Насърчаване на икономическото развитие и 

оползотворяване на местните ресурси 

Мярка 2.1.1. Подобряване информираността на бизнеса и на местните 

селскостопански производители 

42 Провеждане на разяснителни 

кампании за възможностите за 

финансиране по европейски 

програми 

2016-2019 Повишена активност на 

местния бизнес в 

кандидатстване за 

финансиране 

43 Публикуване на възможности за 

финансиране на интернет 

страницата  на общината 

2016-2019 Подобрена 

информираност на 

местния бизнес за 

възможностите за 

финансиране 
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Мярка 2.1.2. Активна политика за промоция потенциала на общината, 

привличане на инвестиции и международно сътрудничество 

44 Разработване на стратегия за 

привличане на инвестиции и 

реализация на публично-частни 
партньорства 

2016-2017 Подобрени 

възможности за 

привличане на 
инвестиции 

45 Създаване на каталог с 
информация за свободни 

общински терени, сгради и 

услуги, за които се търсят 

инвеститори и частни партньори 

2016-2017 Подобрени 
възможности за 

привличане на 

инвестиции 

46 Активен маркетинг и реклама на 

икономическия потенциал на 

общината 

2016-2019 Привличане на 

инвестиции 

47 Реконструкция на общински 

пазар с. Калояново 

 

2016-2018 Разширени 

възможности за 

реализация на местни 

земеделски продукти 

48 Доразвиване на промишлено-

търговска зона в землището на 

село Дълго поле като част от 

Икономическа зона „Тракия” 

2016-2019 Привличане на 

инвестиции 

49 Подобряване на достъпа, 

инфраструктурата, развитие на 

рибовъдство и риболовен 

туризъм на язовири в общината  

2016-2019 Усвояване на 

потенциала на 

язовирите в общината 

50 Ефективно международно 

сътрудничество и партньорство 

2016-2019 Подобрено 

международно 

сътрудничество 

51 Участие в национални и 

международни форуми, 

панаири, изложения и др. 

2016-2019 Промотиран потенциал 

на общината  

52 Учредяване на Местна 

инициативна група (МИГ) - 

Калояново 

2016-2019 Привлечени 

допълнителни 

финансови средства в 

общината 

53 Побратимяване с други общини 

от чужбина 

2016-2019 Подобрени културно-

икономически връзки и 
привличане на 

инвестиции от чужбина 
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Мярка 2.1.3. Развитие на туристическия потенциал на общината 

54 Превръщане на тракийски 

могили край селата Дуванлий и  

Черноземен в туристическа 

атракция 

2016-2019 Създадени 

туристически обекти 

55 Оползотворяване потенциала на 

минералната вода в с. Песнопой 
за привличане на туристи 

2016-2019 Разширена 

туристичерска 
инфраструктура 

56 Разработване на местни и 

регионални туристически 
продукти за селски, екологичен 

и културно-исторически 

туризъм 

2016-2019 Разработени 

туристически продукти 

Мярка 2.1.4. Ефективно управление на общинската собственост и финансовите 

ресурси на общината 

57 Приемане на Стратегия за 
управление на общинската 

собственост за мандата на кмета 

2016 Създадена макрорамка 
на цялостната визия по 

управлението на 

общинската 

собственост  

58 Приемане на Програма за 

управление на общинската 

собственост 

 

ежегодно 

Конкретизиране на 

мерките за постигане 

на целите за 

управление на 

собствеността и 

осигуряване на 

публичен достъп 

59 Картотекиране и оценка на 

всички общински имоти 

2016-2017 Създадена подробна и 

актуална база данни за 

общинските имоти 

60 Осигуряване на целесъобразно  

изразходване на финансовите 

средства от общинския бюджет  

2015- 2019 Ефективно и ефикасно 

управление на 

общинския бюджет 

61 Стимулиране на граждански 

инициативи за привличане на 

допълнителни средства от 
външни източници 

2015- 2019 Привлечени 

допълнителни средства 

за публични разходи 

Специфична цел 2.2. Развитие на човешкия капитал, подобряване стандарта на 

живот, повишаване на заетостта, доходите, социално включване и задържане на 

младите хора в района 
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Мярка 2.2.1. Намаляване на равнището на безработицата на територията на 

общината  

62 Стимулиране на самостоятелна 

заетост, предприемачество и 

създаване на нови предприятия  

2016-2019 Регистрирани нови 

предприятия в 

общината 

63 Реализиране на програми за 

повишаване на заетостта и 
адаптиране към новите 

изисквания на пазара на труда 

2016-2019 Създадени нови 

работни места и 
намаляване на 

безработицата 

64 Участие в  национални 
програми за заетост, 

квалификация и 

преквалификация 

2016-2019 Повишена 
квалификация на 

безработни лица и 

създаване на заетост 

Мярка 2.2.2. Социално включване и задържане на младите хора в района  

65 Старт в кариерата за лица 
завършващи средно и висше 

образование 

2016-2019 Намаляване на 
безработицата и 

задържане на младите 

хора в района 

66 Насърчаване на социалната 
икономика и социалните 

предприятия, включително 

осигуряване на адаптирани 

работни места за нуждите на 

хора с увреждания 

2016-2019 Подобрено социално 
включване  

67 Обучителни и мотивационни 

курсове за интегриране на 

маргинализираните групи в 

пазара на труда 

2016-2019 Подобрено социално 

включване 

№ Дейности по изпълнение  

на ПРИОРИТЕТ III 

Срок на 

изпълнение 

Очаквани резултати 

Специфична цел 3.1. Повишаване на административния капацитет, обществен ред 

и сигурност 

Мярка 3.1.1. Развитие на административния капацитет и подобряване качеството 

на административните услуги  

68 Обучение и професионално 

развитие за подобряване на 

ефективността в работата на 

служителите от 

администрацията 

2016-2019 Повишен капацитет на 

администрацията 
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69 Предоставяне на услуги на 

„едно гише”, електронни и 
изнесени административни 

услуги 

2016-2019 Повишена ефективност 

и качество на 
административните 

услуги 

Мярка 3.1.2. Осигуряване на обществен ред и сигурност в населените места на 

общината 

70 Контрол за спазване на 
Наредбата за обществения ред в 

общината 

2016-2019 Гарантирана сигурност 
и спокоен живот на 

гражданите 

71 

 

Сътрудничество и диалог с 
институциите при бедствия, 

аварии и кризи - Полиция, 

РСПБЗН, Гражданска защита, 

Общинска ветеринарна служба, 

РИОКОЗ и др. 

2016-2019 Адекватно решаване на 
проблеми в извънредни 

ситуации и кризи 

72 Превантивна дейност сред 

младежите срещу 

разпространение и употреба на 

наркотични вещества, 

хулигански прояви, детска 

престъпност 

2016-2019 Предотвратени 

хулигански прояви и 

ограничена детска 

престъпност 

73 Въвеждане на видеонаблюдение 

и контрол за противодействие 

на престъпността в населените 

места 

2016-2019 Гарантирана сигурност 

и спокоен живот на 

гражданите 

74 Видеонаблюдение в детските 

градини и училищата 

 

2016-2019 Гарантирана сигурност 

на децата и учениците 

Специфична цел 3.2. Оптимизиране и подобряване на образователната система, 

здравното обслужване и социалните дейности 

Мярка 3.2.1. Оптимизиране на образователната система и качествено образование 

75 Поддържане на оптимизирана 

училищна мрежа и мрежа на 

детските градини 

2016-2019 Оптимизирана 

образователна система 

в общината 

76 Насърчаване обновяването и 

оборудването на учебни 

кабинети, образователни 

лаборатории, работилници и 
компютърни кабинети 

2016-2019 Обновена 

образователна среда 
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77 Насърчаване на извънкласните 

форми на обучение и 
оползотворяване свободното 

време на децата и учениците 

2016-2019 Повишен интерес към 

образованието 

Мярка 3.2.2. Подобряване на здравното обслужване 

78 Осигуряване на мобилност и 

повишаване достъпността на 
медицинските услуги 

2016-2019 Подобрено здравно 

обслужване 

79 Повишаване здравната култура 

и профилактика на населението 

2016-2019 Повишена здравна 

култура 

Мярка 3.2.3. Подобряване на социалните услуги и работата със специфични 

социални групи 

80 Предоставяне на услугите 

„Личен асистент”, „Социален 

асистент” и „Домашен 
помощник” 

2016-2019 Подобрено качество на 

социалните услуги 

81 Повишаване капацитета на 

Домашен социален патронаж 

2016-2019 Подобрено качество на 

социалните услуги 

82 Обществена трапезария за 

социално слаби лица 

2016-2019 Подобрено качество на 

социалните услуги 

83 Създаване на Център за 

социална рехабилитация и 

интеграция 

2017-2019 Подобрено качество на 

социалните услуги 

84 Създаване на Дневен Център за 

обществена подкрепа за деца в 
риск 

2017-2019 Подобрено качество на 

социалните услуги 

85 Подобряване работата със 

специфични социални групи и 
хора в неравностойно 

положение 

2016-2019 Подобрени социални 

услуги 

 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Настоящата Програма за управление на община Калояново за мандат 

2015-2019 година е отворен документ, който може да бъде коригиран и 

допълван, съобразно промените в условията, финансовите ресурси и 

потребностите на общината. 
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 Програмата е създадена в диалог с гражданите на Калояново и на нашето 

общо разбиране за бъдещето на общината. Нейното изпълнение ще бъде 

ръководено от принципите: прозрачност, отговорност, законност, ефективност, 

професионализъм и диалогичност.  

 

 Основните източници на финансови средства за реализация на 

програмата са: 

 

 Общински бюджет 

 Държавен бюджет 

 Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. 

 Оперативни програми, финансирани от европейските структурни и 

кохезионен фонд за периода 2014-2020 г. 

 Национални финансиращи програми 

 Общностни програми на ЕС 

 Международни фондове и програми 

 Частни инвестиции 

 Други финансови инструменти 

 

В съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, Кметът представя пред 

Общинския съвет ежегоден отчет за изпълнението на Програмата до 31 януари 

на всяка календарна година. 

 

 

 

 

Кмет……………………………… 

                                                                                    

 /Георги Георгиев/ 


