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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Настоящата Програма за управление на кмета на Община Челопеч е разработена 

в съответствие с изискванията на чл.44, ал.5 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация и се отнася за периода 2019-2023 г. Тя е средносрочен планов 

документ и съдържа основните цели, приоритети, дейности, срокове за изпълнение и 

очакваните резултати. 

Програмата за управление е разработена на база предизборната програма на 

Алекси Иванов Кесяков, избран за кмет на Община Челопеч с Решение на общинската 

избирателна комисия №62 от 28.10.2019 г., която беше представена на местното 

население и в която са включени поети ангажименти към жителите на общината. При 

подготовката на документа са взети под внимание национални и регионални 

стратегически документи. Програмата е съобразена с действащите планове и програми 

за развитие на Община Челопеч, приети от Общински съвет Челопеч. 

Програмата за управление е съобразена с функциите и правомощията на кмета 

на общината, съгласно действащата нормативна база, с изискванията за добро 

управление и възприетите добри практики на местните власти, в страни членки на 

Европейския съюз.  

Целеполагането и планирането на основните дейности от Програмата отразяват: 

- Основните ангажименти на община Челопеч поети с приемането на ключови 

средносрочни и дългосрочни стратегически документи, като Общинския план за 

развитие на община Челопеч за периода 2014-2020, Стратегия за икономическо развитие 

на община Челопеч за периода 2014-2020, Туристическа маркетингова стратегия и други, 

с което се осигурява приемственост в разработването и изпълнението на местните 

политики; 

- Надграждане на резултатите, постигнати през мандат 2015-2019, с цел утвърждаване на 

постигнатите позиции на общината в страната и завоюване на лидерски в региона; 

- Задълбочен анализ на постигнатия напредък в различните сектори на общинския живот 

и амбицията за подобряване на основните индикатори за повишаване удовлетвореността 

на гражданите, тяхното качество на живот, личностна и обществена реализация; 
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II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 
Въз основа на идентифицираните области на въздействие се очертават следните 

ЦЕЛИ, насочени към постигането на приоритетите в дейността на общинската 

администрация: 

1. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори и развитие на 

предприемачеството; 

2. Подобряване на средата за обитаване; 

3. Ефикасно и ефективно управление на ресурсите на общината и оползотворяване 

на възможностите; 

4.  Развитие на административния капацитет и междутериториалното 

сътрудничество; 

5.   Повишаване качеството и количеството на предлаганите социални услуги и 

придобивки за населението на общината; 

 

За постигане на целите, програмата разработва следните ключови ПРИОРИТЕТИ: 

 

ЦЕЛ 1. Създаване на благоприятни условия за привличане на инвеститори и 

развитие на предприемачеството 

Приоритет 1: Дейности за повишаване на конкурентоспособността на местната 

икономика и създаване на устойчива заетост. 

 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. насърчаване на предприемачеството и разнообразяване на местната икономика 

вкл. привличане, задържане и разширяване на инвеститори, които не са свързани с 

основния икономически сектор в общината; 

2. изграждане на промишлена зона, подходяща за външни инвеститори; 

3. оползотворяване на потенциала на селското и горско стопанство, постигане на 

неговото устойчиво развитие; 

4. развитие и подпомагане на публично – частните партньорства с цел постигане на 

по-висока ефективност на използване на ресурсите и по-високо качество на 

предоставяните публични услуги на територията на общината. 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: 

- устройствено отреждане на площадки за нови производства и маркетиране на 

площадки за привличане на инвеститори; 

- насърчаване стартирането и развитието на самостоятелна стопанска дейност и 

предприемачество; 

- осигуряване на информация и подкрепа за обучение за подготовка и 

осъществяване на проекти за създаване на стопанства на млади фермери, 
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развитие на малки земеделски стопанства, създаване на организации и мрежи 

на производители; 

- осигуряване на постоянен достъп до специализирани съвети в планинското 

земеделие; 

- осъществяване на публично - частни партньорства, вкл. за реконструкция и 

развитие на общински терени; 

- изграждане на инфраструктура за моторни спортове;  

 

Приоритет 2: Подкрепа за заетост и активно включване на пазара на труда, 

образование и достъпни услуги 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. разширяване на възможностите за трудова реализация; 

2. подкрепа и инвестиции в сферата на образованието; 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: 

- осъществяване на Проект „Подкрепа за заетост” - по национални, регионални 

програми ОПРЧР; 

- насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна 

стопанска дейност за лица до 29 г. и подкрепа за стартиране на самостоятелна 

стопанска дейност, предоставяне на обучения за придобиване на 

предприемачески, управленски и бизнес умения; 

- предоставяне на специализирани консултантски услуги на самостоятелно заети 

лица по въпроси, свързани с развитието на бизнеса – счетоводни услуги, услуги 

по управление на човешките ресурси и др.;  

- подкрепа на предприятията за адаптиране на човешките ресурси в приоритетни 

отрасли, вкл. за заетост на „зелени” работни места; 

- подобряване на условията на труд и организацията на труда в предприятията с 

акцент върху микро-малки и средни предприятия; 

- проект Интегрирани услуги и гъвкаво обучение за насърчаване на ученето през 

целият живот и заетостта сред уязвими групи. 

- изграждане на система за бърза и качествена преквалификация на работната 

ръка; 

- проект за създаване на трудови навици в трайно безработните лица, в общината; 

- проект за привличане на външна работна ръка; 
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ЦЕЛ 2: Развитие на инфраструктурата 

Приоритет 1: Развитие на техническата инфраструктура 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. изграждане, рехабилитация и модернизация на транспортната инфраструктура; 

2. рехабилитация на съществуващата и изграждане на нова ВиК мрежа; 

3. ремонт и изграждане на нови мостове над река „Воздол“; 

4. модернизация на уличното осветление; 

5. разширение на системата за видеонаблюдение;  

6. придобиване, реставрация и рехабилитация на трайно неизползвани жилищни 

сгради, с цел отдаване под наем на външни семейства; 

7. използване на енергия от възобновяеми енергийни източници; 

8. изграждане и създаване на първото „StartUp Villlige” за централна и източна 

Европа, в Челопеч 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 1 включват: 

- рехабилитация на уличната мрежа, в т.ч. полски и горски пътища, 

представляващи публична общинска собственост; 

- строителство на обходен път на с. Челопеч; 

- изграждане на вътрешна водопроводна, канализационна и комуникационна 

инфраструктура на с. Челопеч; 

- доизграждане на пречиствателна станция за питейни води и реконструкция на 

довеждащ водопровод; 

- изграждане на нов и ремонт на съществуващ канализационен колектор под 

селото; 

- ремонт и изграждане на нови мостове над река „Воздол“, с цел да се организира 

движението по бул. „Мургана“, с две еднопосочни платна за движение; 

- поетапна подмяна на съществуващото улично осветление с нови 

енергоспестяващи осветители; 

- изграждане на подземна кабелна мрежа /колектори/ по цялата улична мрежа на 

Челопеч 

- надграждане на системата за видеонаблюдение на възлови места, които не са 

обхванати от съществуващата в момента система; 

- разработване и стимулиране на проекти, повишаващи енергийната ефективност 

на сградите, автономност на енергийната консумация и максимална роботизация 

на всички поддържащи системи; 



6 
 

- разработване и изпълнение на проект за „StartUp Villlige”, в землището на село 

Челопеч 

 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 1 може да бъде 

осигурено чрез: 

 Европейски програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 

 други. 

 

Приоритет 2: Ефективно управление на природните ресурси и опазване на 

околната среда 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

 

1. превенция на риска, чрез изграждане и укрепване на дребномащабна 

инфраструктура за предотвратяване на свлачища и предпазване от наводнения. 

2. изграждане на буферни паркинги и зелени площи; 

3. подобряване на енергийната ефективност и развитие на възобновяеми енергийни 

източници; 

4. разделно събиране на твърди битови отпадъци и изграждане на мобилни 

компостиращи микро инсталации; 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 2 включват: 

- изграждане съоръжения на реки и дерета за предпазване на прилежащите терени 

от наводнения и почистване на речни корита; 

- изграждане на паркинги и зелени площи, на възлови места в селото, с цел 

избягване паркиране в тротоарни и зелени площи. 

- внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичния сектор – изграждане 

на фотоволтаични инсталации за производство на ток от слънцето, върху сгради 

– общинска собственост; 

- поставяне на отделни контейнери за „зелени“ отпадъци, на възлови места в 

селото, с цел отделно им изхвърляне от битовите отпадъци на домакинствата; 
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- промяна на общинската нормативна база, с цел стимулиране на разделното 

сметосъбиране в домакинствата; 

 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 2 може да бъде 

осигурено чрез: 

 Европейски програми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми. 

 

ЦЕЛ 3: Подобряване условията на живот и качеството на жизнената среда в 

общината 

ДЕЙНОСТИТЕ за осъществяване на приоритета са насочени към: 

1. обновяване и благоустрояване на селищната среда, реконструкция и изграждане 

на обекти за широко обществено ползване/площади, паркинги, паркове, зелени площи, 

спортни обекти, детски площадки и др.;  

2. обновяване, рехабилитация  и реконструкция на материалната база на културните 

обекти. Развиване и разширяване на атракциите при представянето на културното 

наследство; 

3. поддържане, обновяване и модернизация на материално техническата база на 

социалните и здравни заведения и достъп до качествено здравеопазване и социални 

услуги; 

4. изграждане и рехабилитация на спортната инфраструктура; 

 

Индикативните проекти за осъществяване на Приоритет 3 включват:  

- проект „Реконструкция на Парк Корминеш”; 

- проект „Благоустрояване на кв.38б по плана на село Челопеч“; 

- проект „Обществен открит плувен басейн в УПИ 325, кв.32 по плана на село 

Челопеч“; 

- проект „Паркоустройство и благоустройство на дворно пространство в ОУ " Св. 

Св. Кирил и Методий" село Челопеч”; 

-  проект за ремонт и преустройство на физкултурен салон и актова зала в ОУ „Св. 

Св. Кирил и Методий“, село Челопеч; 

- проект за преустройство и разширение на сградата на Читалището; 

- проект за разширение, реконструкция и ремонт на Хижа „Мургана“; 
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- проект за облагородяване зоната около язовир „Качулка“; 

- проект за изграждане на приют за бездомни кучета; 

- проект „Гараж за леки и тежкотоварни автомобили, реконструкция и 

преустройство на съществуващи сгради в УПИ IV-664, в кв.55 по плана на село 

Челопеч“; 

- провеждане на Международен Фолклорен Фестивал "Златен прах"; 

- провеждане на Национален турнир по народни борби „Дивата сцена“; 

- провеждане на Фестивал за млади изпълнители – „Моята песен за България“ 

- провеждане на Рок-фест „Вълча пътека“; 

- провеждане на културно-спортно масови мероприятия; 

 

Осъществяване на дейностите и проектите в рамките на Приоритет 3 може да бъде 

осигурено чрез: 

 Програма за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.; 

 Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020; 

 Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 

2020; 

 републикански бюджет; 

 общински бюджет; 

 частно финансиране; 

 донорски програми; 

 

III. ПРИОРИТЕТИ 
 

От гореописаните основни цели, не могат да бъдат изведени приоритетни във 

възходящ ред, тъй като всяка една цел е от съществено значение за Кмета на Община 

Челопеч. 

 Предвид на необходимостта от средства за реализирането им, ще се изпълняват с 

приоритет, тези, за които има осигурен финансов ресурс. За останалите ще продължават 

да се търсят възможности за външно финансиране, а при невъзможност за такова, ще се 

финансират поетапно със средства от общинския бюджет. 

 

 

 

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОСТАВЕНИТЕ СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 
 

1. Напълно удовлетворяване на потребителите на услуги, предоставяни от 

общинската администрация; 

2. Подобряване качеството на предоставяните услуги в сферата на социалните 

дейности и здравеопазването; 
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3. Развитие на културата и спорта, чрез разширяване на кръга на извършваните 

спортни и културни мероприятия. 

4. Създаване на благоприятни условия за задържане на населението в трудоспособна 

възраст и навлизане на млади хора на пазара на труда. 

5. Модернизиране на транспортната инфраструктура, гарантиране на сигурност по 

улиците, реконструкция и рехабилитация на подземната инфраструктура; 

6. Създаване на нови работни места, посредством привличане на външни 

инвеститори и намаляване на административната тежест пред тях; 

7. Ефективно управление на общинската собственост; 

8. Опазване на околната среда, включително, чрез осигуряване на чиста, зелена и 

красива среда, подобряване на дейността по сметосъбиране и сметоизвозване, 

подобряване на системата за разделно събиране; 

9. Повишаване сигурността на жители и гости на общината, посредством 

разширение на съществуваща система за видеонаблюдение, която да гарантира 

минимизирането на дейности с престъпен характер; 

10. Подобряване на професионалната компетентност в общинската администрация, 

чрез прилагане на принципа „учене през целия живот“; 

11. Развитие на партньорства с частния, неправителствения сектор и местната 

общност; 

 

Периодът за постигане на целите и заложените дейности е до приключване на 

мандат 2019-2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………(П)…………………. 

инж. Алекси Кесяков 

Кмет на Община Челопеч 

Съгласно Решение №62 от 28.10.2019 г. на 

Общинската избирателна комисия 

 

 

§1. Настоящата програма е приета с Решение №25 от Протокол №3 на проведено 

заседание на 18.12.2019 г. на Общински съвет Челопеч 


