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УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ 

СЪВЕТНИЦИ, 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ, 

 

Измина още една година от 

мандат 2015-2019. В началото ясно си 

дадох сметка, че следващите четири 

години ще бъдат динамични и трудни. 

Тогава заявих и тезата си, че залагам 

на открито, диалогично и честно 

управление, както и на приоритетно 

привличане на външен финансов 

ресурс. В подготвената от мен 

Програма за управление 2015-2019 се 

ангажирах с провеждане на активни политики за превръщане на Стрелча в модерна 

европейска община. След края на втората година от управленския мандат, отговорно 

мога да кажа, че Община Стрелча се налага като двигател за социално - икономическо 

развитие и към момента е най - големият инвеститор в публичния живот на нашата 

общност.  

Действително 2017 г. бе динамична година. Година, в която местната власт 

последователно и систематично изпълняваше редица дейности от местно значение, 

които законът е предоставил в нейната компетентност, в сферата на общинското 

имущество, предприятия, финанси, данъци и такси, общинска администрация, 

устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея, 

образованието, здравеопазването, културата, благоустрояването и комуналните 

дейности, социалните услуги, опазването на околната среда и рационалното използване 

на природните ресурси, поддържането и опазването на културни и исторически 

паметници, развитието на спорта и туризма. 

В изпълнение на стратегическите цели, залегнали в Програмата за управление на 

Кмета на община Стрелча за мандат 2015-2019 г.,  приета с Решение №53/25.02.2016 г. 

на Общински съвет – Стрелча, предоставям отчет за втората година от мандата. 

 

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 и цели да представи  информация за 

предприетите систематични действия и инициативи, в съответствие със заявените в 

програмата  приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Стрелча.  

Основните принципи на работа на кмета и ръководената от него Общинска 

администрация се основават на:   

- Открито управление и прозрачност на процесите; 

- Финансова стабилност и дисциплина 

- Законосъобразност и целесъобразност; 

-  Ефективност, диалогичност и партньорство 

 



 

-  Постигане на достоен стандарт на живот, съвременна инфраструктура, 

привлекателна чиста и безопасна жизнена среда, атрактивни условия за 

образование, бизнес и инвестиции, богат културен календар, туристически 

атракции и висока степен на социална чувствителност и толерантност. 

 

Формулираните в Програмата за управление 2015-2019 г. приоритети са 13 на брой, 

както следва: 

 

I. Общински бюджет и управление на общинските финанси 

 
Проведената политика в сферата на бюджета, финансите и стопанската дейност през 

изминалата година бе основана на стремежа към финансова стабилност и спазването на 

строга бюджетна дисциплина, съобразена с наличните ресурси. 

 
В рамките на бюджетната година от мандата водихме последователна политика за 

постигане на стабилност и ръст на общинските приходи, като наличните ресурси се 

планираха ефективно, законосъобразно и се изразходваха ефикасно за обществено 

значими и ясно определени цели. 

Основните бюджетни параметри, които бяха заложени  в бюджет 2017 г. на Община 

Стрелча бяха съобразени с действащото законодателство и принципите за съставянето 

на бюджета. 

С Решение №264 от 31.01.2017 г. на Общински съвет Стрелча бе приет бюджета на 

Община Стрелча за 2017 година в размер на  3 721 852 лeвa. 

 

1. Бюджет 

 

Първоначален план - 3 721 852  лв.                 Отчет- 3 563 200 лв. 

 

2. Местни приходи 

 

Първоначален план - 1 488 800 лв.                 Отчет -  1 380 686 лв. 

 

3. Капиталови разходи 

 

Първоначален план – 318 022 лв.                    Отчет – 272 226 лв. 

 

4. Просрочени задължения към доставчици 

 

Към 31.12.2016 г. -   94 309 лв.                         Към 31.12.2017 г. – 143 689 лв. 

 

 

Съгласно Закона за местните данъци и такси – установяването, обезпечаването и 

събирането на местните данъци се извършва от служителите на звено „Местни данъци 

и такси“ по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. 

Изпълнението на данъчните приходи бе важна предпоставка за осигуряване на 

планираните приходи в общинския бюджет, с които да се финансират публичните 

разходи. 

През 2017 г. изпълнението на данъчните приходи бе в размер на 576 270.60 лв. спрямо 

554 493.67 лв. за 2016 г. 



 

Стремежът към постигане на ефективност в работата на общинска 

администрация и през втората година на мандата продължи с извършени функционални 

промени в структурата. При запазена обща численост,  промените бяха насочени към 

оптимизиране и диференциране на длъжностните задължения и отговорности  в общо 6 

звена и редуциране на ръководния състав  с една щатна бройка. 

 

II. Икономика и стопански дейности 

 
Привличането на външен финансов ресурс и стимулирането на стопанската 

инициатива продължи и през втората година от мандата.  

 

С  продажбата на ЧОС - УПИ IV- 4390 обществено обслужване в кв.11 по плана на 

с. Смилец на стойност 56 861.63 лв. с ДДС, се откри възможност рушащата се с години 

постройка да бъде обект на частна стопанска инициатива. 

 И през 2017 г. бе използвана всяка възожност за наемане на безработни лица по 

национални и регионални програми за заетост. Въпреки усилията ни, тенденцията към 

намаляване на финансираните работни места по програми се запази и през отчетния 

период и общо  20 лица бяха наети по следните програми:  

 

- ОП «Развитие на човешките ресурси» 2014-2020, по схемата «Обучение и 

заетост на младите хора» на Агенцията по заетостта – 9 лица до 29 годишна възраст за 

6 месеца към Общинска администрация – Стрелча  

- Регионална програма за заетост и обучение на област Пазарджик за 2017 г. – 7 

лица за шест месеца за Общинска администрация и 3 лица за ОП „БКС и ОИ”.  

- По чл.36 от ЗНС – 1 лице към ОП „БКС и ОИ”. 

 

III. Благоустрояване и устройство на територията 

 
Проблемите на общинската инфраструктура винаги са били приоритет на 

общинското ръководство. И тази година изборът за ремонтиране и реконструиране на 

участъци бе подчинен на спешната нужда от благоустрояване. Изпълнените проекти, 

включени в капиталовата програма на община Стрелча са: 

› „Изграждане на канализация на ул. 

„Средна гора” на обща стойност 

93 826.39 лв., започнат на 12.07.2017 г. 

и завършен на 16.08.2017 г. 

›  „Основен ремонт на водопровод на 

ул. „Богдан Овесянин” от осева точка  

161  до осева точка 169 - гр. Стрелча” 

на стойност 65 998.02 лв., започнат на 

31.10.2017 г. и завършена на 

15.11.2017 г. 

През 2017 г. бе извършено 

енергийно обследване на улично 

осветление на общината и бе 

подготвен работен проект. 

През годината бяха изпълнени и други дейности по благоустрояването – 200 м. 

участък от главен водопровод – с. Смилец бе рехабилитиран от ВиК-С ЕООД – 

Стрелча. С помощта на дарения бе ремонтиран и обновен градския фонтан. В рамките 



на кампанията „Да изчистим България заедно” през м. септември бе почистен 

общински имот на бул. „Руски”, който от дълги години бе превърнат в 

нерегламентирано сметище. За подобряване на визията на града на входно-изходната 

артерия откъм Панагюрище бе поставен билборд, 

заложен в Програмата за туризъм на Община 

Стрелча за 2017 г. 

Продължиха и действията за подобряване на 

предоставяните услуги на открития минерален плаж. 

Четири броя шатри бяха подсигурени за летния 

сезон. Извършени бяха текущи ремонти на 

съблекалните в мъжкото и женско отделение на 

Градската минерална баня. 

През 2017 г. са извършени над 720 

технически услуги на граждани, свързани с процедури по разрешаване на 

строителството, регистрация на въведените в експлоатация обекти и контрол, издаване 

на скици и визи за проектиране, удостоверения за обстоятелства и факти, справки на 

юридически и физически лица по кадастралните, регулационни и застроителни планове 

на населените места, справки по предвидения начин на застрояване по ПУП, обявяване 

на проекти на собственици и 

заинтересувани страни, изпращане на 

преписки в съда и др. Ежедневно са 

давани консултации по прилагането на 

ЗУТ, наредбите към него, ЗС, ЗОС, 

ЗДС, ЗСПЗЗ и други нормативни 

уредби в областта на Устройство на 

територията и собствеността. 

Съгласно заложените в 

приоритета дейности, Общинския щаб 

за изпълнение на общинския план за 

защита при бедствия и аварии редовно 

провеждаше заседания, на които бяха 

предприети срочни мерки за 

недопускане на щети и ограничаване на вредното въздействие на водите през 2017 г., за 

предотвратяване на пожари в горския и полски фонд, готовността на кметствата и 

ведомствата по зимното поддържане и повишаване устойчивостта на 

електроснабдяването, водоснабдяването и телекомуникациите. Като превантивна мярка 

бяха предприети мерки по временно извеждане от експлоатация на язовир „Голуша-1” 

в землището на село Дюлево и язовир „Спасовица” в землището на село Блатница. 

Във връзка с проводимостта на 

реките и деретата при бедствени 

ситуации бе почистено изцяло коритото 

на р. Стрелчанска Луда Яна от жп 

моста до базата на ОП „БКС и ОИ”, 

дейност неизвършвана близо 30 г., 

както и Божковото и Даньовото дерета 

в най-проблемните участъци. След 

обследване бяха подготвени работни 

проекти „Аварийно укрепване на 

бреговете на дере, преминаващо през УПИ XIV-Помпена станция в кв.29 по плана на с. 

Дюлево, община Стрелча” и „Реконструкция на улично платно и направа на нов 



водосток при о.т.26 на ул. „20-ти април”, град Стрелча, община Стрелча” и входирани в 

Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.  

 

IV. Общинска собственост 

 
През отчетната година управлението и разпореждането с общинска собственост се 

осъществяваше съобразно приетите от Общински съвет Стратегия за управлението на 

общинската собственост на община Стрелча за периода 2016-2019 г. и Програмата за 

управление и разпореждане с общинската собственост – 2017 г. 

Наред с работата по всички текущи дейности и отговорности в ресора, действията 

по изработване на Общ устройствен план на община Стрелча отново бе в центъра на 

изминалата година. В изпълнение на Договор № 62/22.03.2016 г. с ЕТ „ АРХПРО- 

Лъчезар Лалев” за изработка на архитектурен проект на Общ устройствен план на 

Община Стрелча продължиха дейностите и консултациите  по представения 

Предварителен  проект на  плана, във връзка със заявените инвестиционни намерения 

от заинтересувани лица на територията на общината. 

          Паралелно с изработването на предварителния проект на плана се изпълнява и 

Договор № 296 /11.2016 г. с  „РЕКО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, с предмет: Разработване 

на  Екологична оценка (ЕО) съгласно Задание за определяне на обхвата и съдържанието 

на доклада за ЕО, утвърдено от   РИОСВ – Пазарджик  и  Оценка за съвместимост (ОС)  

на Общ устройствен план на Община  Стрелча.  

Разработено бе Задание за определяне обхвата и съдържанието на ЕО, което е внесено 

за разглеждане и становище от РИОСВ – гр.Пазарджик като през м. януари 2017 г. е 

получихме  положително становище.     

Представен бе и Доклад за оценка за съвместимост на Общ устройствен план на 

Община Стрелча с предмета и целите на опазване на защитени зони  „Попинци”, 

„Средна гора”, „Река Луда Яна” по Директива 92/43 и „Средна гора” по Директива 

2009/147 на ЕС”. Докладът, заедно с Предварителния проект на Общия устройствен 

план на общината     /на графичен, електроен носител и графични карти/ са внесени за 

становище от РИОСВ – гр.Пазарджик. 

Положително становище по представения Доклад за ОС от страна на РИОСВ-

Пазарджик е постъпило в Община Стрелча през м. юни 2017 г. Проведоха се  

публичното  обсъждане на проекта на Общия устройствен  план в края на м. август и 

съгласувателните процедури с НИНКН. 

 

 

Грижата за общинската собственост бе основен приоритет и през втората година 

от мандата. Процесът на актуване на ЧОС и ПОС има следното цифрово изражение: 

съставени са 128 акта ЧОС, 22 – ПОС; 65 акта ЧОС и 8 акта - ПОС на земеделски земи.  

С оглед ефективното използване на общинската собственост с решение на 

Общински съвет бе приет Годишен план за ползване на пасищата, мерите и ливадите за 

общо и индивидуално ползване на територията на общината, разпределени бяха 

посочените земеделски участъци между собствениците и ползвателите с регистрирани 

животновъдни обекти. Сключени бяха 6 договора за наем на пасища, мери и ливади с 

обща площ - 1274.945 дка и 11 договора за наем на земеделска земя – ЧОС с обща площ 

139.356 дка.  

Приходите от наеми на общинска собственост за 2017 г. са на обща стойност 153103.80 

лв, спрямо 139 827.78 лв. за 2016 г., както следва: 

 От наем на терени са в размер на 19 344.31 лв., 

 От наем на помещения са в размер на 19 484.58 лв., 



 Събрани приходи от наем на земеделска земя, пасища и ливади са в 

размер на 102 996.25 лв. 

 Приходи от  наем на водоеми   - 9 998.21  лв.; 

 Тротоарно право за ползване  до 4 кв. м. – 1290.45 лв. 

 

V. Транспорт, обществен ред и сигурност 

 
 Във връзка с регулирането и безопасността на движението бяха поставени 

указателни табели – бализи на прелезите в с. Свобода – 6 броя и в с. Дюлево – 3 броя. 

Два пъти в годината освежихме пешеходните пътеки - 18 на брой, като поставихме 

надписите „Погледни”, съгласно изискванията. През 2017 г. бяха запазени 

маршрутните разписания и линиите бяха редовно обслужвани в полза на гражданите. 

Поддържането на 

обществен ред и сигурност в 

общината бе възможно, както 

с  активното сътрудничество 

между Общинска 

администрация с ПУ – 

Стрелча, така и с 

превантивната дейност на 

МКБППМН. През годината 

превантивната, корекционно-

възпитателната  и 

проучвателната работа на 

детско девиантно поведение, 

извършена от  обществените 

възпитатели бе активна и 

отговорна. Равносметката 

показва само едно възпитателно дело, без  условно осъдени и настанени деца в 

поправителни домове, както и без насочени деца за социална закрила. 

През цялата 2017 г. Консултативен кабинет към МКБППМН продължи дейността 

си. Редовно се провеждаха  консултации на нуждаещи се деца и родители с цел 

превенция на  агресивното поведение, стреса, страховите неврози и депресивните 

състояния. Превантивната дейност на комисията бе насочена към опасностите в кибер 

пространството и агресията сред малолетни и непълнолетни деца. 

 

VI. Образование 
 

В отговор на  държавната политика в сферата на образованието за обхват на 

всички ученици в задължителна образователна възраст през изминалата година в 

общината бе сформиран екип за обхват по нормативния документ на МС - „Механизъм 

за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст“.  

 Съставът на екипа включва представители от РУО – Пазарджик, ДСП „ЗД”, ИДПС, 

РПУ, БТ, Общинска администрация – Стрелча, СУ „Св. св. Кирил и Методий”, НУ 

„Паисий Хилендарски”, ДГ „Д-р Стайко Стайков”, обществен възпитател към 

МКБППМН, здравният медиатор към ОбА. Проведени бяха 6 обхода и посетени 96 

адреса. В следствие на предприетите мерки на територията на общината няма деца, 



които не посещават училище, а Община Стрелча, съвместно с педагогическите 

колективи на учебните заведения поддържа добри условия за учене и възпитание на 

подрастващите.  

През 2017 г. проведохме 

процедури по 

осигуряването на статут на 

ДГ „Д-р Стайко Стайков” 

на защитена детска 

градина и статут на 

средищни училища на НУ 

„Паисий Хилендарски” и 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий. 

Добрите практики 

на общината в областта на 

образованието не бяха 

изоставени и през 2017 г. 

На 24 май отново бяха присъдени наградите „Учител и ученик на годината” в 

категориите предучилищно, прогимназиални и гимназиално образование.За първи път 

бяха раздадени и плакети за отличен успех на випускниците.  

Еднократно финансово стимулиране по Наредбата за условията и реда за отпускане 

на стипендии и финансово стимулиране на ученици с изявени дарби от община Стрелча 

получиха четири деца на обща стойност 1750 лв. 

На 08.11.2017 г. бе подписан договор за изпълнение на проект „Реконструкция, 

ремонт, оборудване и обзавеждане на сградата на ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с 

прилежащо дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча“ по подмярка 7.2 

„Инвестиции в създаването, 

подобряването или 

разширяването на всички 

видове малка по мащаби 

инфраструктура“, от мярка 7 – 

„Основни услуги и обновяване 

на селата в селските райони” 

на Програмата за развитие на 

селските райони за периода 

2014 – 2020 г.  в ДФ 

„Земеделие” на стойност 989 

383,94 лв. без ДДС.  

През отчетния период 

стартира изпълнението на 

проект „Обединени от 

знанието” в изпълнение на 

Договор № BG05M2OP001-3.002-0263-С01  по   Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж” с бенефициент НУ „Паисий Хилендарски”, в 

партньорството на Община Стрелча и СУ „Св. св. Кирил и Методий”. Поредицата от 

публични изяви, които Община Стрелча осигури на клубовете и творческите групи от 

двете училища, обогатиха и наситиха с колорит културния живот на общността. 

 



 

VII. Култура 

 
Културният  живот в община Стрелча е тясно свързан с историческото минало, 

вековния поминък - розобера и дълбоките традиции на читалищната самодейност.  

Културният календар на общината е устойчивият 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. 

И през изминалата година 

проведените културни мероприятия бяха 

запомнящи се и разнообразни. Наред с 

добрите утвърдени традиции в характерните 

за Стрелча празници бяха въведени и нови 

елементи. На Празника на розата бе 

представен спектакъла-възстановка „Стрелча 

рози бере”, който е без аналог в националния 

празничен календар. Доказателство за „високо вдигнатата летва” е безапелационната 

победа на „Празника на розата” в категорията „Духът на България”  в годишните 

награди на Министерството на туризма за 2017 г..  

Спектакълът бе осъществен благодарение на 

усилията на Общинска администрация, НЧ 

„Просвещение – 1871”, ДГ „Д-р Стайко Стайков”, 

самодейните състави от града и творческите групи 

по проект „Обединени от знанието”. Реализацията 

му още веднъж доказа, че талантът на автори и 

участници съдават уникален творчески продукт, 

който е запазена марка на града. 

Календарът на историческите чествания също бе 

обогатен с въвеждането на нов ритуал по 

освещаване на институционалните знамена на 

общината и училищата на 22 септември – Деня на независимостта на България. 

Заслуга за богатия празничен живот на общината имат и кметовете на Дюлево, 

Смилец, Свобода и Блатница с добре 

организираните празници на селата. 

 Богатото археологическото наследство на 

Стрелча бе представено на Втората 

международна археологическа конференция под 

егидата на ЮНЕСКО „Кokino – giving gifts to 

god“ от доц. д-р Алексей Гоцев от Националния 

археологически музей  с музей при БАН и Васил 

Кацаров, уредник  в Исторически музей – 

Панагюрище, участници в разкопките на 

Скумсале през 2016 г. през м. октомври в Кокино, Македония   

 И през изминалата година Общинска администрация – Стрелча подкрепяше всички 

инициативи на петте читалища в общината. Самодейните състави, които участваха в 

различни форуми бяха подсигурени с транспорт за всички техни участия в страната. 

Общината продължи традицията на театралната самодейност като финансира 



поредната постановка „Нишан/Годеж” на театралния състав към НЧ „Просвещение – 

1871”. 

  Организирането на събитията от Културния календар е следствие на участието 

на всички културни институции на територията на общината и част от политиката за 

синхронизиране на действията. Те бяха отразявани от регионални и национални медии, 

като това на практика е реклама за общината и принос към интегрирания туристически 

продукт, който предлагаме. 

 

VIII. Туризъм 

 

Утвърждаването на Стрелча като туристическа дестинация през последните години 

извежда работата по изработване на качествен туристически продукт като приоритетна. 

Рамката на предприетите действия в тази сфера през годината бе зададена от съобразно 

приетата с Решение №263/31.01.2017 г. от Общински съвет Програма за туризъм за 2017 

г. на община Стрелча. Финансирането на отделните дейности се осъществяваше от 

събрания в общината туристически данък.  

Във връзка с рекламирането и презентирането на Стрелча бяха издадени нови 

рекламни материали: 

      - Дипляна за минералната вода на Стрелча; 

- Дипляна за туристическите забележителности на Стрелча на английски език; 

- Флаер за Историческия музей. 

За първи път бяха разработени и разпространени листовки с информация за 

Туристическия информационен център и каталог на ценните експонати в ИМ в 

електронен вариант и на хартиен носител. 

Дипляната за Стрелча, флаерите, представящи Празника на розата и туристическите 

пътеки, както и рекламния филм за Стрелча със субтитри на английски бяха прездадени. 

Община Стрелча разшири периметъра на рекламиране на туристически форуми като 

взе участие в четири големи изложения: Международната туристическа борса „Ваканция 

Експо 2017” в София и „Културен туризъм” във Велико Търново на щанда на МТ, в Русе 

„Уикенд туризъм” и за първи път на Черноморския туристически форум в морската 

столица Варна.  



Нови указателни и информационни табели бяха поставени на Скумсале, 

Качулата и Жаба могила. През летния сезон 

бе подсигурен екскурзовод на Жаба могила. 

Постоянството и усърдието за 

утвърждаването на Стрелча като 

притегателен център от страна на всички 

заинтересовани страни – туристически 

бранщ и институции доведе и до голямото 

признание през тази година в областта на 

туризма – Годишните награди на 

Министерството на туризма. След 

селектиране на кандидатурите от експерти 

на МТ и след проведеното онлайн гласуване, Стрелча грабна приза в категорията 

„Духът на България” с Празника на розата и се класира на трето място в категорията 

„„Община на 2017 г. за балнео и спа туризъм”. 

 

 

 

IX. Екология и управление на отпадъците 
 

Поддържането на здравословна градска и околна среда е задължение и 

отговорност на общинското ръководство. Управлението на отпадъците е в основата 

на екологичните действия, предприети от Общинска администрация.  

През 2016 г. Община Стрелча започна да депонира събраните битови отпадъци  

в Регионално депо за битови отпадъци – Панагюрище. Съобразно новите условия 

общината активно участваше в заседанията на  Регионалното сдружение за 

управление на отпадъците  Панагюрище и Стрелча. С решение на Общински съвет 

през м. декември бе приета Регионална програма за управление на отпадъците на 

общините Панагюрище и Стрелча. 

През отчетния период наличната 

база от съдове за битови отпадъци бе 

допълнена с нови 23 бобъра, които бяха 

разпределени на територията на 

община Стрелча. 

 Нерегламентираните сметища и 

през 2017 г. бяха проблем за Общинска 

администрация. Общо 29 проверки за 

наличие на нерегламентирани сметища  

на територията на град Стрелча, около 

главните пътища и коритото на р. 

Стрелчанска Луда Яна и деретата бяха 

проведени, а съвместно с експерти от РИОСВ – Пазарджик във връзка с чл.19 от 

ЗУО са извършени 13 проверки. Изпълнени са 2 предписания във връзка с 

почистване на нерегламентирано изхвърлени отпадъци. 

     Проведохме две кампании за почистване и озеленяване на града: 

- Кампания за пролетно почистване „Чистота е здраве” от 16.03-09.04. 2017 

г. 

- Кампания за есенно почистване  “Да изчистим България за един ден”  на 

16 септември 2017 г. 

 



Във връзка с осигуряването на екологично чиста среда и рекултивиране на 

терена на старото сметище през настоящата година е одобрено за финансиране в 

ПУДООС проектното предложение на общината - „Рекултивация на депо „Черни 

ниви”/„Окопана” в землището на град Стрелча”. 

Продължи и работата по учредяване на санитарно-охранителни зони около 

водовземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване  в с. Блатница и с. Свобода.  

Изработен бе  проект за оразмеряване на СОЗ на водоизточник на питейна вода на 

с.Свобода – каптиран извор „Изворите. Извършено бе и  трасиране на СОЗ (пояс А) на 

източници за питейна вода на с. Блатница и допълнително питейно битово 

водоснабдяване на с. Свобода. 

 

X. Спорт и младежки дейности 
 

Развитието на спорт в малките общини в днешната икономическа среда е трудна 

дейност. Въпреки малкия финансов ресурс, с който разполага, общината продължи да 

подкрепя дейността на спортните клубове ФК „Барикади”,  Спортен клуб по плуване 

„Шампион”, Спортен клуб по таекуон-до „Один” и ученическия волейболен клуб на 

СУ „Св. св. Кирил и Методий” с предоставяне на база, транспорт и финанси, макар и 

ограничени. И през 2017 г. с решение на Общински съвет – Стрелча бе предоставена 

финансова помощ  от 1500 лв. за участие в Европейско първенство на двама 

състезатели от Стрелча от Спортен клуб по таекуон-до „Один”. 

През отчетния 

период Стрелча за 

първи път стана 

домакин на етап от 

Държавното 

първенство по 

ориентиране на 12 и 13 

май. 

Спортни състезания 

бяха организирани в 

рамките на Детско лято 

„Стрелча 2017”, а за 

Празника на града 

продължи традицията 

за провеждане на 

плувен турнир.  

Инициативата 

„Детско лято” се 

наложи през годините като успешна форма за лятна работа на учениците. Но през 

изминалата 2017-та дейностите бяха реорганизирани и подчинени на една обща цел – 

превенция на детското девиантно поведение. С този ход не само се осмисли свободното 

време на подрастващите, но бе постигнат и по-силен възпитателен ефект.  

 

XI. Проекти 
През периода януари – декември  2017 г.  в Община Стрелча са изготвени 

и/или  реализирани редица проекти: 

 

- Община Стрелча кандидатства с 3 проекта по Национална кампания „За чиста околна 

среда – 2017 г.” на тема: „Обичам природата – и аз участвам” пред ПУДООС. 



Общинска администрация – Стрелча съдейства при подготовката на   проектните 

предложения на кметствата Дюлево, Смилец и Блатница, като проектното 

предложение „Зелена околна среда. Създаване на кът за отдих в с. Смилец, община 

Стрелча” бе одобрено и реализирано. 

 

- През 2017 г. бе одобрен проектът „Рекултивация на депо „Черни ниви”/„Окопана” в 

землището на град Стрелча” на стойност 320 151,11 лв. с ДДС. 

 

Одобрен за финансиране по Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването 

или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“, от Мярка 7 – 

„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” на Програмата за развитие 

на селските райони за периода 2014 – 2020 г. е проектът „Реконструкция, ремонт, 

оборудване и обзавеждане на сградата на ДГ „Д-р Стайко Стайков“, ведно с прилежащо 

дворно пространство в гр. Стрелча, община Стрелча“. Договорът с ДФЗ е сключен на 

08.11.2017 г. 

-Още през месец юли 2016 г. Община Стрелча подготви и входира Заявление за 

проявен интерес за финансиране на проектно предложение „Реновиране и прилагане 

мерки по енергийна ефективност на НЧ „Просвещение 1871“ в гр. Стрелча  пред 

Националния доверителен екофонд, като през м. март 2017 г. Община Стрелча започна 

подготовката на работа по проект „Реновиране и прилагане мерки по енергийна 

ефективност на НЧ ”Просвещение – 1871г.”  на стойност 599 033,14 лв. с ДДС. 

 

- До края на 2017 г. продължи реализацията на проект „Център за социални услуги в 

домашна среда” по ОП „Развитие на човешките ресурси” по процедура „Независим 

живот” като 36 лични асистенти, 7 социални асистенти и 7 домашни помощници, 

предоставиха социални услуги на 66 потребители. 

 

 

- Продължи работата по изготвянето на Общ устройствен план на Община Стрелча.  

 

-По проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Стрелча” по Оперативна програма за 

храни  и/или основно материално подпомагане по процедура  „Осигуряване на топъл 

обяд - 2016” предоставихме безплатно топла храна на 60 души от общината. Подписано 

бе допълнително споразумение за удължаване на срока на действие на проекта до 

31.12.2019 г.  

 

XII. Социални дейности 
 

Действията по насърчаване на раждаемостта и подкрепа на младите семейства на 

територията на общината продължиха и през втората година от мандата.  29 семейства 

получиха еднократната помощ от 1000 лв. през 2017 г.  

Отношението към хората от уязвимите групи е ясен индикатор за степента на 

развитие на обществото ни. Горди сме, че подкрепата за тях през мандат 2015-2019 г. е 

категорично заявен приоритет. Институционално дефинираните социални грижи не е 

единственият ангажимент на Община Стрелча към съгражданите с проблеми. 

Общината откликва на всеки сигнал и се стреми да намери решение на всеки предявен 

казус. 

 На клуба за психично здраве - Стрелча към Център „Човеколюбие” - Пазарджик е 

предоставено помещение в Младежкия център за седмичните сбирки на членовете, а за 



Коледа общината им подсигури транспорт за участие в празника на областната  

структура.  

С решение на Общински 

съвет – Стрелча  996 м
3
 

лежаща дървесина от 

Общински горски фонд бе 

предоставена на 

преференциални цени на 

уязвимите групи на 

обществеността в община 

Стрелча. За 2017 г., заедно с 

преходния остатък, бяха 

издадени общо 269 

разрешителни за сеч и 

извозени 691 куб. м. 

дървесина за огрев на 

населението. 

В институционален план 

през изминалия отчетен период Община Стрелча предостави следните социални 

услуги: 

1.Домашен социален патронаж               

Домашен социален патронаж извършва социални услуги  по домовете на лица над 60 

годишна възраст; инвалиди с 50% и над 50% намалена работоспособност;               

Капацитетът на ДСП през годината беше  120 патронирани лица.   

През отчетния период услугите, предоставени от ДСП са:  

- Доставка на храна в дома, поддържане на личната хигиена и хигиената в жилищните 

помещения, обитавани от обслужвания;  

- Съдействие за снабдяване с необходимите помощни средства при инвалидност или 

тежко заболяване; помощ в общуването и в поддържането на социални контакти;  

- Битови услуги – закупуване на хранителни продукти и вещи  от първа необходимост, 

заплащане на ел.енергия, телефон и други със средства на лицето;  

- Съдействие за изготвяне на необходимите документи за помощи за отопление пред 

Дирекция „Социална закрила”, за явяване на ТЕЛК и др.;  

- Съдействие при осъществяване на контакт с личния лекар; 

- Внасяне на дърва  и запалване на печките през зимния период. 

  

 

 

2.Приемна грижа  

 

 За отчетния период  едно дете е настанено в едно приемно семейство. 

 

3. Услугите „личен асистент“, „социален асистент“ и „домашен помощник“ се 

предоставяха по проект „Център за социални услуги в домашна среда” по процедура  

„Независим живот”.  

Проектът бе насочен към подобряване на качеството на живот на  лица с трайни 

увреждания и възрастни хора над 65 г. в невъзможност при самообслужване в 

общината. Значителна част от усилията по проекта целяха създаване на подкрепяща 

среда за развитие и утвърждаване на социалните услуги в домашна среда. По проекта 

бяха предоставени социални услуги на  66 лица с трайни увреждания и  възрастни хора 



над 65 г., 57 лица са обхванати от основния списък и 9 лица от резервният списък на 

потребителите. 

 

XIII. Административно обслужване  
 

Във връзка с компетентното изпълнение на служебните задачи, със стремежа за 

повишаване на квалификацията и професионалните умения през 2017 г. бяха 

организирани участия в различни обучения на служители на Общинска администрация 

– Стрелча.  

Петима експерти се включиха в обучения, организирани от Института за публична 

администрация по проект „Работим за хората” по Оперативна програма „Добро 

управление” - юрисконсултът, гл. експерт и гл. специалист „Проекти и обществени 

поръчки”, ст. специалист „УТ, кадастър и регулация” и гл. специалист „Деловодство”.  

Гл. специалист „УТ, кадастър и регулация” бе част от обучението „Създаване на 

кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги 

на АГКК” на Агенцията по геодезия, картография и кадастър. 

Гл. специалист „КОМДСЕВ” взе участие в Националния дискусионен форум 

„Образование за всяко българско дете – отговорности на държавата и общините” през 

месец юли и в работна среща на общинските администрации от областта с 

ръководството на РУО – Пазарджик по създаването на механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Процесът за подобряване на качеството на административното обслужване продължи с 

въвеждане на нова версия на системата „Архимед” с цел по-добро управление и 

контролиране на деловодния процес, с оптимизирани правила за реда и организацията 

на документооборота, заложени в едноименната инструкция. 

 

Уважаеми общински съветници, 

Уважаеми съграждани, 

Представеният отчет не претендира за всеобхватност и завършеност. Бързи и лесни 

политики няма. Благодарение на това, че успяхме да постигнем финансова стабилност, 

строга бюджетна дисциплина, ефективното разпределение на разходите и 

максималното използване на финансовите възможности на външното финансиране,  

макар и трудна, 2017-та бе устойчива година. Това ми дава основание да считам, че 

следващите две години ще бъдат годините, в които да разгърнем истинския си 

потенциал. 

Изразявам благодарност на всички, които по един или друг начин, допринесоха за 

процеса на израстване на местното самоуправление. Благодаря на своя екип, който не 

позволи да изгубим отправната точка. 

Благодаря на Общински съвет - Стрелча, който бе ценен коректив и провокатор на 

конструктивен диалог. 

 

Най-вече благодаря на своите съграждани, които задават истинския смисъл на този 

документ. 

 

 

 

 

 



 


