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ВЪВЕДЕНИЕ
Документът е изготвен в изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на
Общината представя пред Общинския съвет годишен отчет за изпълнението на
Програмата за управление за срока на мандата. Настоящият отчет представя работата
на кмета на Община Стрелча и ръководената от него общинска администрация, като
обхваща периода от месец октомври 2020 г. до месец декември 2021 г. на първата
година на управлението през мандат 2019-2023 г.
Отчетът цели да предостави подробна информация за конкретно предприети
действия и реализирани инициативи, в съответствие със заложените приоритети в
управленската програма за постигане на устойчиво развитие на Община Стрелча.
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УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
Представям на Вашето внимание отчет за
изпълнението на програмата ми за управление
на община Стрелча от месец октомври 2020 г. до
месец декември 2021 г.
Като успешна мога да определя първата
година от управленския ми мандат. Добрите
резултати са следствие от целенасочените
действия на общинска администрация и
получената подкрепа от Общинския съвет за
благото на жителите и гостите на нашата
община.
Убеден съм, че и Вие ще определите, че найсилното „оръжие“ в управлението е ясната визия
за бъдещето на общината и взаимната подкрепа.
Още с предизборната си програма заявих, че
развитието може да се осъществи само чрез интегриран подход, в който всяка сфера на
обществения живот има своето значимо място. Воден от това убеждение го прилагам
ежедневно в работните взаимоотношения, търсейки добавена стойност на всяко
управленско решение.
Искам да отбележа, че добрите постижения през тази първа година са следствие и на
гражданското участие в управлението. Всички Ваши предложения, препоръки и найвече конструктивни критики бяха взети под внимание и намериха решение.
Скъпи съграждани,
Нямам съмнение, че и през следващата година ще продължим всички заедно да
работим за просперитета на община Стрелча, защото през тази година си доказахме, че
можем не само да гледаме в една посока, но и да вървим заедно.

ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
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1. Приоритети в работата на Община Стрелча в мандат 2019-2023 г.
 Провеждане на изцяло нова политика за управление на общината, основана на
принципите за прозрачност, диалог с гражданите и неотложно решаване на
всеки, посочен от жителите проблем;
 Подобряване на жизнения стандарт на населението чрез изграждане и
поддържане на модерна инфраструктура и опазване на околната среда;
 Стимулиране на стопанските инициативи на населението;
 Опазване на общинската и частна собственост;
 Развитие на туризма чрез благоустрояване и популяризиране на културното
наследство на територията на общината;
 Ефективно и прозрачно управление на финансовите ресурси на общината.
2.


-

Принципи на управление
Върховенство на закона;
Обективна приемственост:
разграничаване от порочните практики, продължаване и надграждане на
утвърдените добри практики в Община Стрелча;

 Резултатност:
- ефективно и резултатно управление, видно за гражданите, полезно за бизнеса,
перспективно за младите;
 Прагматичност и контрол:
- налагане на финансова дисциплина за постигане на стабилност; ефективни
инвестиции за поетапно и сигурно увеличение на благосъстоянието на
населението;
 Сигурност и благополучие:
- гарантиране на правата, сигурността и благосъстоянието на населението чрез
адекватна политика, съобразена с нуждите му;
 Община Стрелча – наш дом:
- съхраняване и развитие на регионалната и национална идентичност, специфични
обичаи, фолклор, културно наследство;
 Прозрачност, демократично управление, споделена отговорност:
 Пряк контрол на гражданите в дейността на общинската администрация.
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3. Управленски дейности и мерки
3.1.Инфраструктура
3.1.1. Подмяна и изграждане на водопровод и канализация

Реконструирана е водопроводната мрежа на следните улици в кв. „Господа”:
„Пенчо Генов“, „Независимост“, „Марко Нешев“, „Христо Ботев, „Бойчо Ханджиев“, а
на „Димчо Дебелянов“ е изградена и канализация;

Реконструирана е част от главната водопроводна мрежа на ул. „20-ти април“;

Изграден е нов главен водопровод на ул. „Димитър Благоев“ гр. Стрелча – 130 м;
 Извършен е основен ремонт на водохващането в с. Блатница и е положен
300 м нов, довеждащ водопровод;
 Решен е проблемът с режима на питейната вода в с. Свобода.

3.1.2. Благоустрояване на пътна и улична мрежа
Благоустроени са улиците:
- „Стрелец”, „Пенчо Генов“, „Независимост“, „Марко Нешев“, „Бойчо Ханджиев“,
„Димчо Дебелянов“, „Христо Ботев“ и участък от „Труд”.
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Извършен е текущ ремонт на улици в гр. Стрелча и кметствата от общината, както
следва:
- гр. Стрелча - улиците „Иван Вазов”, „Димитър Благоев”, „Богдан Овесянин” и
булевардите „България” и „Руски”;
- с. Блатница – „Втора”, „Десета” и „Шеста”.
- с. Дюлево - „Първи май” и „Изгрев”;
- с. Свобода - центъра, ул. "Първа" и пътя до мина "Радка";
- с. Смилец – „Иван поп Христов”, „16-та”, „Стефан Гарелов”, „Д-р Марко
Даскалов”, „Проф. д-р Тодор Даскалов”, „21-ва” и „Иван Динков”.
Извършен е ремонт на ул. „20-ти април” по проект „Спешни и неотложни аварийновъзстановителни работи по възстановяване на улично платно и направа на подпорни
стени и нов водосток на ул.“20-ти април“ - гр. Стрелча“.

Положена е трошенокаменна настилка на улици в населените места: Блатница,
Дюлево, Свобода и Смилец.
Изградени са нови отводнителни канавки по улиците "Георги Бенковски" и
"Георги Бончев" – с. Дюлево, с което се предотвратява заливането на имотите при
силни дъждове. Почистени и оформени са канавките в с. Свобода.
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Извършва се регулярно възстановяване, ремонтиране и почистване на канавки и
дъждовни шахти на територията на община Стрелча.
3.1.3. Изградени нови инфраструктурни обекти
Изградена е нова спортна площадка в двора на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“
по проект „Изграждане на спортна площадка и прилежаща инфраструктура на
територията на град Стрелча” към ДФЗ.

Пред Градската минерална баня бе изградена детска площадка с площ 421 кв.м,
оборудвана със съвременни съоръжения, включващи пързалки, люлки и различни
уреди за игра. Тя е разделена на две зони за деца под 3 години и за деца от 3 до 12годишна възраст.

Изградени са 4 нови детски площадки по Национална кампания „Чиста околна
среда – 2021 г.“ финансирани от ПУДООС:
- в селата Блатница и Свобода;
- кварталите „Крушака” и „Ромски“ в гр. Стрелча.
3.1.4. Основен ремонт на важни инфраструктурни обекти
Извършен е основен ремонт и оборудване на ДГ „Д-р Стайко Стайков” по
проект „Реконструкция, ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата и прилежащо
дворно място на ДГ „Д-р Стайко Стайков“ в гр. Стрелча, община Стрелча” към ДФЗ.
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Извършен е основен ремонт на Градска минерална баня по проект
"Реконструкция на Градска минерална баня гр. Стрелча“, който приключи през 2020 г.,
въпреки съществените пропуски на проекта.

Реновира се и Градския стадион по проект „Ремонт и реконструкция на
съществуваща масивна сграда – съблекални, външни скамейки и сенна конструкция
към стадиона в гр. Стрелча”. В ремонтиранта сграда се обособи фитнес зала, която се
ползва целогодишно от спортистите и жителите на общината. Извършен е основен
ремонт и реконструкция на сондажен кладенец за поливната система на Градския
стадион в Стрелча.
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Извършен е ремонт и обзавеждане на „Ритуална зала“ в Гробищен парк гр. Стрелча.

Изготвя се проект за разширяване на Гробищния парк.

Извършен е ремонт на най-големия язовир на територията на общината –
„Калаващица” по проект "Ремонтно-възстановителни работи на язовир "Калаващица";

Извършен е основен ремонт на покрива на физкултурния салон на училище СУ
"Св. св. Кирил и Методий" гр. Стрелча.
3.1.5. Проекти в процес на реализация

Ремонт на сградата на НЧ „Просвещение-1871” по проект „Реновиране и
прилагане на мерки по Енергийна ефективност на НЧ „Просвещение-1871“ – Първи
етап: Реновиране и прилагане на мерки по ЕЕФ на основна сграда на читалището“ към
МИГ „Панагюрище, Стрелча, Лесичово” от Програмата за развитие на селските райони
за периода 2014-2020 г.;

Основен ремонт на Градска минерална баня във връзка с изграждане на
многофункционален балнеоложки комплекс – II етап, Ремонт на покрив.
3.1.6. Извършени текущи ремонти на сгради и исторически обекти общинска
собственост
 Помещения на III -етаж от административната сграда на БКС, предназначени за
детска педагогическа стая и стая на районните полицейски инспектори в гр. Стрелча;

преди

след
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 Санитарен възел в административната сграда на Исторически музей – Стрелча;
 В минерален басейн „Банчето” е монтиран нов слънчев колектор с вместимост
300 л, чрез който общата вместимост за ползване на топла вода за къпане се увеличава
на 500 л.;
 Сградата на „Туристическия информационен център“ е преустроена в „Център
за социална рехабилитация и интеграция“;
 Възстановен е бюст-паметник на Иван Балтов в Градския парк в Стрелча чрез
иницииране на дарителска кампания;
 Шадраванът в центъра на с. Смилец;
 Чешма-паметна плоча в местността „Влахов дол”;
 Изградена е нова чешма в двора на НУ „Паисий Хилендарски“.
3.1.7. Енергийна ефективност и улично осветление
С цел подобряване на енергийната ефективност в гр. Стрелча са монтирани 26
бр. нови LED осветителни тела. Осветен е мостът на бул. „Руски”, на река Стрелчанска
Луда Яна.
3.1.8. Транспорт и превенция на пътно-транспортни произшествия
От 01.03.2021 г. стартира нова междуселищна транспортна линия, обслужваща
селата: Блатница, Дюлево, Свобода и Смилец.
За безопасността на пешеходците в общината са изградени 4 изкуствени неравности
на улиците „Независимост” и „Велко Иванов”. Направена е нова маркировка на
уличната мрежа в град Стрелча
4. Управление на отпадъците. Екология
В съответствие със заложените цели в управленската програма бяха предприети
активни действия в следните направления:

Контрол и мониторинг по управлението на Регионалното депо;

Провеждане на целогодишна кампания за разделно събиране на
отпадъците, мотивиране и стимулиране на населението за екологично изхвърляне на
сметта. Формиране на обществено съзнание за екологична отговорност;

Отстраняване и недопускане на нерегламентирани сметища на
територията на общината и завишен контрол по опазване на околната среда.
Изплатени са задълженията към Регионално депо за битови отпадъци –
Панагюрище, натрупани през миналия мандат. Община Стрелча активно участва в
управлението и изпълнението на текущите дейности на регионалното депо.
През м. ноември 2020 г. приключи рекултивацията на депо за отпадъци в
местност „Черни ниви“/”Окопана” до гр. Стрелча. С бързото изпълнение на този проект
община Стрелча спести наказателни лихви на Републиканския бюджет от
няколкогодишното му забавяне. През 2021 г. започна и се изпълнява биологичната
рекултивация на депото.
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Разделното събиране на отпадъци е основен приоритет в дейността „Сметосъбиране
и сметоизвозване”. Реализираните действия са както следва:
 Проведена е целогодишна информационна кампания за ползите от разделното
събиране. През отчетния период бяха изготвени и раздадени брошури с указания;
 По схемата „от врата на врата” се раздават чували за разделно събиране на
отпадъка;
През първата година от управлението бяха въведени и нови организационни мерки,
които стимулират гражданите да изхвърлят разделно отпадъците, както следва:
- Увеличени са точките с трицветни контейнери за разделно събиране, като
за годината са общо 16;
- Осигурени са 15 контейнера за зелен отпадък;
- Ремонтирани са 12 контейнера и са приспособени за събиране зелена
маса и строителни отпадъци, 35 контейнера тип „Бобър“ и 95 кофи;
- Поставени са два нови контейнера, предназначени за разделно събиране
на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване на пл. „Оборище” и на
ул. „Димитър Благоев”;
- Поставени са 2 нови контейнера за текстил и текстилни материали. От
месец юни до декември 2021 г. са събрани 6 500 кг. текстилни отпадъци;
- От месец юни до декември 2021 г. са събрани и предадени 4 500 кг.
излезли от употреба автомобилни гуми;
- Работи се по обособяването на площадки за разделно събиране на масово
разпространени отпадъци от домакинства и строителни отпадъци.
Община Стрелча и НУ „Паисий Хилендарски” отбелязаха Световния ден на
рециклирането – 17 март с експонирането на атрактивна изложба от рециклирани
материали, подготвена от учениците със съдействието на учителите и родителите им.
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През месец октомври 2021 г. общинска администрация организира кампания за
есенно почистване, в която се включиха учебните заведения, кметствата от общината,
много и граждани.

През м. март 2021 г. коритото на река Стрелчанска Луда Яна бе почистено от
строителни отпадъци, пластмаса и лека фракция в участъка от минерален извор
„Банчето” до „Старата розоварна”.
За периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. Община Стрелча е предала на
РДБО за депониране 852.44 тона битови отпадъци при планувани 1800 тона за
годината, т.е средно по 71 тона на месец, което е около 50% от планираните 150 тона
на месец. Годишната икономия от средства е в размер на 107 652 лв. С реализираната
икономия от средства се предвижда да бъдат закупени допълнителни съдове за
разделно събиране и реинвестиране в дейностите по почистване, сметосъбиране и
сметоизвозване.
През 2021 г. е обновена част от техниката за сметосъбиране. Закупена е нова
сметосъбираща машина марка „IVECO“ с вместимост 16 куб. м и трактор с прикачен
инвентар – челен товарач, ремарке, гребло и пясъкоразпръсквачка за нуждите на
сметосъбирането и сметоизвозването с цел намаляване на разходите и оптимизиране на
дейността. Почистени са около 400 дка нерегламентирани сметища на територията на
общината.
През месец март 2021 г. бе назначена комисия за проверка на неправомерно
паркираните излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС). Комисията е
съставила 20 предписания за преместване на неправомерно паркирани ИУМПС. Всички
предписания са изпълнени от собствениците. Работата на комисията продължава
целогодишно.
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Икономическо развитие, инвестиции и иновации
Още в първите три месеца на мандата през 2020 г. се предприеха редица
действия и мерки за повишаване на събираемостта на местните данъци и такси, за да
бъде преодоляна заварената криза в един от най-важните сектори на общинската
политика. В резултат на предприетите мерки събираемостта на местните приходи е
чувствително повишена (виж. Таблица1).
5.

Таблица 1
Реализирани местни приходи, в т. ч.
1.Данък върху доходите на физически лица:
Окончателен патентен данък
2.Имуществени и други местни данъци:
 Данък върху недвижими имоти
 Данък върху превозни средства
 Данък придобиване на имущество
 Туристически данък
3. Приходи и доходи от общинска собственост
 Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция
 Приходи от наеми на имущество
 Приходи от наеми на земя
 Приходи от лихви по текущи банкови сметки

2020 г.
в лева
5 388

2021 г.
в лева
4 824

312 573
83 559
150 211
59 667
19 136
599 650
409 579
26 003

361 843
98 679
163 277
78 230
21 675
693 087
480 471
30 759

163 840
288
4.Общински такси, в т.ч.
475 111
259 532
 Битови отпадъци
 Пазари тържища, тротоари и др.
10 364
 Технически услуги
41 640
 Административни услуги
22 514
 За ползване на Домашен социален патронаж и др.
50 596
5. Глоби, санкции и наказателни лихви
32 449
6. Помощи и дарения от страната
10 256
7. Други приходи, данъци, концесии и постъпления от 82 081
нефинансови активи - общо
ВСИЧКО ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ
1 419 953

159 410
22 447
847 495
561 349
13 928
35 418
18 036
62 421
68 848
50 298
127 881
2 154 276

Извадка от отчета на бюджета на Община Стрелча.
През 2021 г. бяха предприети първите действия за подобряване на
информационно-комуникационната система и обслужване на администрацията.
Изградена е сървърно-комуникационна система (UPS, Wi-Fi, система и компютърни
точки).
Изградена е видеосистема за наблюдение на гр. Стрелча, обхващаща девет
възлови точки с локален център за видеоконтрол в общинска администрация.
Системата разполага с технологични камери с висока резолюция на видеозаснемане и
аналитични функции за разпознаване на номера на МПС, автоматични справки и др.
За първи път от години Община Стрелча придоби недвижимо имущество. През
м. февруари 2021 г. е закупен УПИ-IX ОДО в центъра на гр. Стрелча за изграждане на
ТИЦ, а през м. юни 2021 г. е придобит имот в с. Дюлево за изграждане на читалище.
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Община Стрелча придоби и три нови транспортни машини - сметосъбираща
машина, трактор с прикачен инвентар и лек автомобил за нуждите на Домашен
социален патронаж.

6. Хуманитарни дейности
6.1. Подкрепа за младите хора
Продължи традицията за финансово подпомагане на семействата на
новородените деца, както и стимулиране на изявени ученици чрез стипендии и
годишни награди.
Благотворителната кампания „Стрелчанската Коледа 2021” подпомогна общо 20
деца с по 300 лв., като организирания коледен базар бе подкрепен от всички
институции от общината, частния бизнес и обществеността. Голям интерес предизвика
присъединяването на Футболен клуб „Барикади“ към инициативата с организирания
благотворителен футболен турнир.
В помощ на безработните млади хора Община Стрелча се включи в
Националната програма - „Нова възможност за младежка заетост“ на Агенцията по
заетостта, като бе осигурена работа на 5 лица от общината.
6.2. Образование
В сферата на образованието през отчетния период бяха предприети редица
действия за подобряване на материалната база на образователните заведения в
общината. Основните и текущи ремонти на сградния фонд са отразени в съответните
раздели на настоящия отчет. Изготвени са проектни предложения за външно
финансиране, които са посочени в точка 10.
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Изградена е система за видеонаблюдение с цел осигуряване на безопасност на
заетите в сферата и за опазване на имуществото на СУ „Св. св. Кирил и Методий” и НУ
„Паисий Хилендарски”.
В годината на официалното признаване на 12 октомври за „Ден на общината и
местното самоуправление“, Общинска администрация - Стрелча съвместно с
ръководството и преподавателите на СУ „Св. св. Кирил и Методий” организира „Ден на
отворените врати и младежкото самоуправление”, в който учениците не само се
запознаха с функциите на местната власт, но и сами станаха участници в процеса на
управление.

Връчени са традиционните награди „Учител и ученик на годината” в
категориите предучилищно, прогимназиално и гимназиално образование, плакети за
отличен успех на випускниците.
Благодарение на подобрената материална база, по предложение на педагогическия
съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий“ и във връзка с потребностите на туристическия
бранш в общината учениците от учебното заведение вече се обучават по специалността
„Обслужване на заведения за обществено хранене и кетъринг“, а професията, която
придобиват е „Ресторантьор – III-та квалификационна степен“ с разширено изучаване
на английски език и възможност за допълнителна квалификация за готвач и сервитьор.

6.3.

Култура

Културният календар на общината е устойчив формат, който способства за
реализиране на общинската културна политика. Той отразява поетите от местната власт
ангажименти за организирането на културния живот, включващ празници и чествания,
изявата и развитието на собствения творчески потенциал.
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Културните прояви, организирани от общината съвместно с образователните
институции, НЧ „Просвещение-1871”, Историческия музей и ТИЦ се проведоха,
съобразно Културния календар за 2021 г. с изключение на тези, които времево
попаднаха под действието на противоепидемичните разпоредби.
За първи път през 2021 г. се проведе Фестивал на туризма и етеричните култури.
Той се осъществи като нова форма на провеждане на традиционния Празник на розата в
Стрелча в отговор на променящите се условия в сектора на розопроизводството.
Фестивалът запази утвърдените във времето елементи на Празника на розата и добави
нови, представящи богатата палитра на туристическите продукти, които Община
Стрелча развива и предлага в последните години.
Читалищата на територията на общината са подпомагани с технически средства, а в
село Дюлево се закупи сграда, предзначена за читалище.
Община Стрелча подпомогна самодейните състави към читалищата за участията им
във фестивали в страна през изминалата годината.
Започна реализацията на проект за реконструкция на сградата на НЧ „Просвещение1871”.

6.4.

Исторически музей и Туристически информационен център (ТИЦ)
Историческият музей проведе разнообразни прояви и инициативи през 2021 г.,
съобразно заложената си програма, сред които се откроява изложбата „Романтичният
образ на вярата”, посветена на стрелчанския художник Мильо Балтов в галерия „Васка
Емануилова” – София.
Издадена е книгата „Животоописанието ми” от Мильо Тодоров Балтов.
Публикацията й се осъществи съвместно с Историческия музей – Панагюрище и
спомоществователството на Рашко Белчов.
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Представена е книгата „Героична Стрелча в Априлското въстание“ с автор
покойния Илия Бояджиев. Тя обхваща времето на подготовката, избухването и
потушаването на Априлското въстание в Стрелча.

В Историческия музей се реализира проект „Оборудване на фондохранилища“,
финансиран от Министерство на културата;
Община Стрелча чрез ТИЦ участва в две изложения преди да влязат в сила
противоепидемичните мерки, а именно „Уикенд туризъм” – Русе и „Вашата ваканция
2021” в Бургас.

Изготвена е нова луксозна брошура, представяща туристическия потенциал на
Стрелча „Стрелча древна история, минерални извори, маслодайни рози, природа,
забележителности и култура“, както и сувенири, рекламиращи града.
На Фестивала на туризма и етеричните култури и Празника на града бе
реализирана нова инициатива между Община Стрелча и туристическия бранш –
„Местна туристическа борса”.
Обособени са 7 веломаршрута за планинско колоездене, които се популяризират
чрез платформата MTB-BG.
Предприети са действия за обявяване на средновековната крепост „Стрелчанско
кале” със статут на обект с местно значение.
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По повод Световния ден на туризма - 27 септември, Община Стрелча получи първа
награда в категорията „Успешно съчетаване на балнео и културен туризъм“ за 2021 г.”
на годишните награди на медийна компания „К и П Адвъртайзинг“ - издател на
списание „Дестинация България”, обхващащи общини, мениджъри, инвеститори и др.,
допринесли за развитието, припознаването и утвърждаването на България като
целогодишна туристическа дестинация.
6.5.

Социални дейности

През 2021 г. се реализират следните социални услуги:
В процес на реализация е проект „Топъл обяд в условията на пандемията от
Covid-19" на територията на община Стрелча - Операция „3.1 - Топъл обяд в условията
на пандемията от COVID-19“ BG05FMOP001-5.001. Обхванати са 80 потребители от
всички населени места в общината. Времевият обхват е от 03.01.2021 г. до 30.06.2022 г.
От месец февруари 2021 г. се предоставя социална услуга „Асистентска
подкрепа”, като делегирана от държавата дейност, по реда на ЗСУ и правилника за
прилагането му. Обхванати са 15 потребители и са назначени 11 асистенти.
Като дългогодишна социална услуга се наложи „Механизмът за личната помощ“
по Споразумение между Агенция „Социално подпомагане“ и Община Стрелча. в която
са обхванати 35 потребители.
Изпълнява се проект „Независим и достоен живот“ по ОП „Развитие на човешките
ресурси“ 2014-2020 чрез Водено от общностите местно развитие, процедура чрез
подбор на проекти BG05M9OP001-2.107 МИГ “Панагюрище, Стрелча, Лесичово“„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и
висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес“.
Времевият обхват е 17 месеца, от 22.04.2021 г. - 23.09.2022 г. Потребители са 33 лица с
увреждания и възрастни над 65 г. Назначени са 29 лични асистенти.
Таблица 2: Разпределение по населено място, потребители и лични асистенти
Населено
място
Блатница
Дюлево
Свобода
Смилец
Стрелча

Потребители Лични асистенти
3
3
4
2
21

2
3
2
2
21

Стартира проект „Патронажна грижа + в община Стрелча“ по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, Приоритетна ос № 6 „Подкрепа
за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID19, и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката “
по процедура за подбор на проекти, чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „Патронажна грижа +“. Включени са 17
потребители и е назначен екип от 5 специалисти. Продължителността на проекта е 12
месеца, от 01.11.2021 г. до 01.11.2022 г.
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От месец октомври 2021 г. стартира социална услуга „Център за социална
рехабилитация и интеграция“ (ЦСРИ). След дълги години на неглижиране на
належащите нужди от подобна услуга, през 2021 г. се изготви задълбочен анализ за
необходимостта от разкриване на новата социална услуга ЦСРИ.
В бюджета на община Стрелча за 2021 г. са осигурени средства за разкриване на ЦСРИ,
като делегирана от държавата дейност с капацитет 20 потребители. В услугата се
предоставя комплекс от социални услуги, свързани с рехабилитация, социално-правни
консултации, трудово консултиране, образователно-професионално обучение и
ориентиране, изготвяне и осъществяване на индивидуални програми за социално
включване.

През отчетния период в Община Стрелча се развиват и други социални
дейности:
Като най-дългогодишна от тях се налага Домашен социален патронаж в
момента се предоставя храна на 120 потребители. Част от разходите за услугата се
финансират от местните приходи. С цел подобряване на услугата през годината се
закупи нов лек автомобил и предстои текущ ремонт на сградата.
От 2 август 2021 г. Община Стрелча разкри нова социална услуга – Детска
млечна кухня, като местна дейност. За целта бяха ремонтирани и оборудвани според
изискванията неизползваеми помещения в Детска градина „Д-р Стайко Стайков“. На
младите семейства с деца от 10-месечна до 3-годишна възраст, които се отглеждат в
къщи, се предлага обедно меню, състоящо се от супа, основно ястие и десерт. То се
планира предварително, с осигурено разнообразие от вкусове, и гарантира наличието
на всички важни хранителни вещества и калории. От услугите на млечната кухня могат
да се възползват и гостуващи за по-дълго време деца на територията на общината, като
близките представят необходимите документи.

20

Община Стрелча оказа социална подкрепа на общо 25 безработни лица от
общината чрез реализиране на програми за заетост съвместно с Бюро по труда –
Панагюрище към Агенция по заетостта:
 Национална програма „Заетост за теб“ – 15 лица;
 Национална програма „Помощ за пенсиониране“ – 2 лица;
 Национална програма „Обучение и заетост на продължително безработни
лица“ – 2 лица;
 Национална програма „Обучение и заетост на хора с трайни увреждания“
– 1 лице;
 10 лица на 4 часа – „Аварийни дейности“.
7. Спорт
В община Стрелча се развиват следните спортове: футбол, плуване и волейбол,
осигурена е добра материална база за протичане на тренировъчна състезателна дейност.
През отчетния период Община Стрелча оказваше съдействие на ФК „Барикади“ и на
СК „Шампион“.
8. Подкрепа на розопроизводителния бранш
Община Стрелча е активен партньор на Сдружение „Българска розова долина” при
инициирането на кампанията „SOS Българска роза” за спасение на розопроизводството
в Стрелча и Средногорието чрез набиране на средства за безвъзмездно подпомагане на
розопроизводителите. Всички инициативи за подпомагане на розопроизводителите в
кампанията „SOS Българска роза” започнаха от Стрелча със съдействието на
общинското ръководство.
Общината подпомогна розопроизводителите при изготвянето и приемането на
заявленията за компенсации. Финасова помощ получиха 125 семейства, а това е само
началото на замислената мащабна кампания за спасение на поминъка на стрелчани.

Община Стрелча ще продължи активните си действия в защита на стрелчанските
розопроизводители и за възстановяване на бранша и през следващата година.
9. Разработени общински стратегически документи
Изготвен е План за интегрирано развитие на община Стрелча за периода 2021-2027
г. (ПИРО). Процесът на разработване на ПИРО премина през няколко етапа:
- проучване на стратегически документи на национално и европейско ниво;
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- анализ на общински програмите;
- провеждане на анкетно проучване сред населението в община Стрелча за
визията на развитие на общината;
Регулярно се предприемат действия за актуализиране на основните нормативни
документи. През отчетния период са разработени 2 правилника, 8 наредби, 6 плана и
програми в различните ресори.
10. Депозирани проектни предложения и проекти

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Дюлево, община
Стрелча“ – на първи етап е одобрен;

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Смилец, община
Стрелча“ – на първи етап е одобрен;

„Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа в с. Блатница, община
Стрелча“ – на първи етап е одобрен;

„Използване на геотермална енергия за отопление и охлаждане на общинско
училище СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Стрелча“;

„Подобряване на капацитета на администрациите и за пилотно прилагане на
мерки за успешна адаптация към климатичните промени на общините Пешера, Батак,
Садово и Стрелча“, финансиран по Програма „Опазване на околната среда и
климатичните промени, ФМ на ЕИП 2014-2021. Община Стрелча е партньор по
проекта;

„Изграждане на нова спортна площадка в двора на НУ „Паисий Хилендарски“,
гр. Стрелча по Програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване
или създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и
общинските училища“ към МОН;

„Вътрешен ремонт на физкултурен салон на СУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.
Стрелча по Програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или
създаване на нови спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и
общинските училища към МОН;

„Повишаване капацитета и осведомеността относно домашното насилие и
насилието по полов признак в Южен централен район. Създаване на пилотен
информационен център в сградата на Младежки дом под заглавие „не си сама“.
Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Община
Стрелча е партньор по проекта.
10.1. Проекти за които предстои реализация

„Изграждане и оборудване на Туристически информационен център – град
Стрелча“ към МИГ „Панагюрище - Стрелча-Лесичово“;

"Достойното място на Стрелча в Априлското въстание" към МИГ „Панагюрище,
Стрелча, Лесичово" за научни изследвания и актуализиране на сценария за възстановка
на събитията от Април 1876 г.;

„Ремонт на сградата на Домашен социален патронаж гр. Стрелча“ финансиране от Фонд „Социална закрила“ към МТСП;

Благоустрояване на 8 броя улици по проект със сключен договор с ДФЗ "Драгньо Пондев", "Петра Войвода", Стара планина", "Витоша", "Д. Благоев", "Цар
Симеон Велики", "Геро Грозев" и "Полковник Тимирязев". На улиците "Петра
Войвода", Стара планина" ще бъде изграден водопровод и канализация, а на ул.
„Полковник Тимирязев” – водопровод.
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Изграждане на „Пречиствателна станция за отпадъчни води и външен довеждащ
колектор до ПОСВ в гр. Стрелча“.
11. Демократично местно самоуправление
На 30 юни 2021 г. бе учреден Обществен съвет към Община Стрелча с цел активно
гражданско участие при решаване на важните за общината проблеми и отстояване на
демократичните ценности. На събранието бе избран управителен съвет и приет
Правилник за дейността на обществения съвет.

ВНОСИТЕЛ:
ИНЖ. ГЕОРГИ ПАВЛОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА
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