
 

 
 
 
 

П Р О Г Р А М А 
за управление на Община  „Марица“ 

за периода 2019-2023 година 
 

 
 

НА ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община „Марица“ 

Избран с Решение № 212-МИ от 28.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия „Марица“ 



 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 
  

           
Програмата за управление на Община „Марица“ за мандат 2019-2023  е 

изготвена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. Тази програма е средносрочен 
планов документ и съдържа основните цели, посоки, приоритети, дейности и 
очаквани резултати за период от 4 години.  

Програмата е съобразена  с националните, регионалните и общински 
стратегии. 

Програмата ще следва логическото продължение на работата на Кмета 
Димитър Иванов в предходните два мандата, както и акцентите от 
предизборната платформа и поетите ангажименти пред жителите на Община 
„Марица“.   

Програмата е отворен документ, който със сигурност ще бъде допълван в 
процеса на нейното изпълнение, съобразно обществения интерес, динамичните 
промени и належащите необходимости на жителите на Община „Марица“ 
 
 
 

ВИЗИЯ 
 

Вярваме в хората и ще работим за просперитета, благоденствието и 
благополучието на всички жители на Община „Марица“.  

Ще продължаваме да създаваме все по-добри условия за живот и бизнес, 
да осигуряваме устойчив растеж на икономиката в нашата община и висок 
жизнен стандарт.  

Заедно с жителите на общината ще съхраняваме културно-историческото, 
духовно и природно наследство.  

С отговорност и дълг към бъдещите поколения, ще градим цялостния 
облик на  жива и процъфтяваща община „Марица“. 
 
 
 

ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ: 
 

  Законосъобразност и целесъобразност на действията 
  Честност и отговорност към жителите 
  Демократичност и диалогичност  
  Прозрачност  

 
 

 
 
 
 



 

 

ПРИОРИТЕТИ 
 

Управлението и работата на екипа на Кмета за мандат 2019-2023 ще бъде с 
фокус на следните приоритети:  
 

1. Запазване целостта на Община „Марица“ като единна общност и 
административна структура. 

2. Подобряване на инфраструктурата в населените места - пътища, улична 
мрежа, водопроводи и канализация, енергийни съоръжения. 

3. Децата на Община „Марица“ – нашето бъдеще, нашата надежда, нашата 
отговорност. 

4. Опазване здравето и живота на жителите на общината, екологичното 
равновесие в екосистемата „Община Марица“, подпомагане духовното и 
културно израстване на населението. 

5. Създаване на добра бизнес среда, за привличане на инвестиции в 
общината и повишаване жизнения стандарт на населението. 

6. Финансова дисциплина, ефективно управление на общинското имущество 
и публичните финанси и качествено административно обслужване. 

 
 

 
 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 
ПО ПРИОРИТЕТ 1 

 
„Запазване целостта на Община „Марица“ като единна общност и 

административна структура.” 
/Срок на изпълнение на дейностите 2020 г/ 

 
Дейности Очаквани резултати 

1.1. Организиране на местен референдум за 
официално заявяване волята на жителите на 
общината за запазване целостта на 
структурната административна единица, 
самостоятелност в местното 
самоуправление, отстояване правото на 
национална и местна идентичност и 
демократично управление. 

Категоричен вот за 
запазване на Община 
„Марица“. 

1.2. Депозиране на резултатите от местния 
референдум в Областна администрация 
Пловдив, Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството, Министерски 
съвет и Президента на Република България с 
искане за гарантиране на административната 
цялост и право на местно самоуправление на 
Община „Марица“. 

Приемане и уважаване 
исканията на жителите на 
общината и вземане на 
демократично решение за 
запазване на общината, 
съобразно законите на 
Република България. 



 

 

 
МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 

ПО ПРИОРИТЕТ 2 
 

„Подобряване на инфраструктурата в населените места - пътища, улична 
мрежа, водопроводи и канализация, енергийни съоръжения и осветление“. 

/Срок на изпълнение на дейностите - постоянен 2019-2023 г/ 
 
 

Дейности Очаквани резултати 
2.1. Продължаване партньорството с държавната 
власт за реализиране на съвместни 
инфраструктурни проекти на територията на 
Общината. 

Повече реализирани 
инфраструктурни проекти. 

2.1. Рехабилитация и реконструкция на 
водопроводната и канализационна мрежа в 
населените места: 

• Изграждане на нови водопроводи във всички 
новообразувани квартали, където няма 
питейна вода 

• Изграждане на нов водопровод в с. Граф 
Игнатиево 

• Рехабилитация  на водопроводната мрежа в 
с. Царацово 

• Подмяна на амортизирани водопроводи, при 
рехабилитация на уличната мрежа, във 
взаимодействие Асоциацията по В и К за 
област Пловдив и експлоатационното 
дружество „В и К“ ЕООД Пловдив. 

По-добро  качество на 
живот на жителите на 
общината. 

2.3. Рехабилитация, ремонт, преасфалтиране  на 
част от уличната мрежа и прилежащите 
съоръжения в населените места / минимум 30 км 
от уличната мрежа във всички села от общината, 
където има улици  в тежко за експлоатационно 
състояние. 

Добре поддържана улична 
мрежа, по-чист въздух за 
жителите на общината. 

2.3. Ремонт и реконструкция на части от пътищата 
от Общинската пътна мрежа в участъците, където 
е необходимо. 

Здрави пътища, удобно 
пътуване, по-малко 
инциденти на пътя. 

2.4. Изграждане и поддържане на 
енергоспестяващо улично осветление във всички 
населени места от общината. Поддържане на 
изградени енергийни съоръжения за отопление в 
обществени сгради /училища, детски градини, 
училища, кметства и др./ 
 

Ефективно управление на 
енергийните ресурси, 
намаляване количеството 
вредни емисии във 
въздуха на общината. 



 

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 
ПО ПРИОРИТЕТ 3 

 
„Децата на Община „Марица“ – нашето бъдеще, нашата надежда, нашата 
отговорност“ 

/Срок на изпълнение на дейностите - постоянен 2019-2023 г/ 
Дейности Очаквани резултати 

 3.1. Довършване процеса на цялостното 
подновяване на материалната база на 
училищата и детските градини в Общината:  

• Реновиране на Училище „Св.Св. Кирил и 
Методий“ с. Войводиново 

• Изграждане нова детска градина в с. 
Радиново 

Всички учебни и детски 
заведения в общината да 
имат съвременни, модерни 
бази, с необходимите 
условия за спокойствието 
и комфорта на децата на 
Община „Марица. 

3.2. Образование и възпитание на децата на 
община „Марица“ 

• Развитие на професионалното обучение в 
СУ„Св. Св. Кирил и Методий“, с. Калековец 
разкриване на нови паралелки с 
професионално направление, с перспектива 
за трудова реализация на учениците. 

• Разкриване на нова паралелка специалност 
„Електронна търговия, приложен 
програмист“ в СУ „Васил Левски“- 
с.Маноле, с осигурена професионална 
реализация на завършващите ученици. 

• Подпомагане обучението на учениците в 
общината в областта на развитите 
информационни технологии,  

• Подпомагане на социално слаби семейства с  
поемане на таксите на децата им  в детските 
градини. 

• Осигуряване на специална грижа за децата 
със специфични потребности в детските 
градини и училищата – работа с логопед, 
психолог, ерготерапевт и др.  

• Обхват на всички деца, подлежащи на 
задължително образование.  

• Подпомагане работата на Местната комисия 
за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ в 
превенцията срещу агресията в училище, 
ранните бракове, употребата и 
разпространение на забранени вещества, 
младежката престъпност и др.  

 
 
Образовани, 
информирани, 
реализирани  и свободни в 
избора си български 
граждани. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Обгрижване на всяко дете, 
изграждането му като 
пълноценна личност. 
 
 
 
 
 
 
Намаляване детската 
престъпност и 
противообществени 
прояви от деца. 



 

 

3.3. Спортни и младежки дейности 
• Изграждане на нова спортна зала в с. Рогош 
• Изграждане и реновиране на физкултурните 

салони в училищата в с. Граф Игнатиево и с. 
Скутаре. 

• Изграждане на нови спортни площадки за 
деца в с. Бенковски, с. Царацово, с. 
Войводиново, с. Строево, с. Скутаре, с. 
Желязно, с. Граф Игнатиево, с. Калековец и 
другите населени места в общината. 

• Подпомагане дейността на спортните 
клубове в общината 18 бр. 

• Организиране тренировките и участията на 
изявени деца-спортисти от общината в 
републикански и международни състезания. 

• Организиране на общински турнири по 
футбол, хандбал, баскетбол, тенис на маса, 
шахмат, лека атлетика. 
 

Спорт за всички, който 
възпитава здрави и 
целеустремени личности. 

 
 
 
 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 
ПО ПРИОРИТЕТ 4 

 
„Опазване здравето и живота на жителите на общината, екологичното 
равновесие в екосистемата „Община Марица“, подпомагане духовното и 
културно израстване на населението.“ 

 
/Срок на изпълнение на дейностите - постоянен 2019-2023 г/ 

 
Дейности Очаквани резултати 

4.1. Завършване изграждането на компостиращата 
инсталация и организация на отделянето на 
зеления отпадък за преработка.  

 

Драстично намаляване на 
непреработения отпадък.  

4.2. Увеличаване относителния дял на разделно 
събрани битови отпадъци. Преработка на 
зеления отпадък и значително намаляване на 
количеството битови отпадъци, подлежащи на 
извозване и обработка извън общината. 

Чиста околна среда и 
постигане на целта за 
запазване размера на 
ставката, определящ такса 
битови отпадъци и  
ефективно разходване 
публичните средства. 
 



 

 

4.3. Осигуряване условия за  навременна и 
адекватна първична, профилактична 
медицинска помощ и медицинско обслужване 
на хората от общината. Предприемане на 
мерки за ограничаване вредното влияние на 
шума върху здравето на жителите от 
общината. 

Опазване здравето на 
населението. 

4.4. Изграждане на зони за отдих, паркове и места 
за почивка сред природата. Почистване на 
обществените места и канали. Залесителни 
мероприятия и облагородяване на общински 
терени. 

Пълноценна почивка на 
жителите от общината. 
Поддържане екологичното 
равновесие в 
екосистемата. 

4.5. Полагане на грижи за хора в неравностойно 
положение, възрастни, социално слаби . 

• Осигуряване помощ и подкрепа на 
нуждаещи се възрастни и болни хора. 

• Подпомагане дейността на съществуващите 
пенсионерски клубове и откриване на нови, 
при заявено желание на жителите.  

Осигурена грижа за 
нуждаещите се за по-
добър и пълноценен 
живот. 

4.6. Съхраняване на нематериалното, културното, 
историческото и духовно наследство на 
Община „Марица“ 

• Подпомагане дейността на читалищата и 
самодейните състави в работата им 
запазване на традиции, обичаи, откриване и 
изява на таланти.  

• Основен ремонт на електрическата 
инсталация в читалище „Васил Левски 
1930“ с. Бенковски. 

• Подкрепа на научната работа по разкриване, 
разгадаване и представяне на 
обществеността уникалното древно 
наследство, скрито под могилата „Малтепе“ 
– обект от световна величина за историята. 

•  Подпомагане на дейността на Културно 
информационен център „Малтепе“ за 
популяризиране на археологическия обект, 
организиране на мероприятия за 
съхраняване на културното наследство, чрез 
експозиции и възстановка на занаяти и 
традиции, с цел повишаване стойността и 
привлекателността на обекта като 
туристическа дестинация.  

Нравствено и духовно 
съхранение на хората от 
общината, възпитание и 
поддържане общочовешки 
ценности като 
патриотизъм и любов към 
родното място. 
 
 
 
 
Превръщането на 
Общината в туристическа  
дестинация. 

 
 



 

 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 
ПО ПРИОРИТЕТ 5 

 
„Създаване на добра бизнес среда, за привличане на инвестиции в 
общината и повишаване жизнения стандарт на населението.“ 

 
/Срок на изпълнение на дейностите - постоянен 2019-2023 г/ 

 
Дейности Очаквани резултати 

5.1. Довършване на обособяването на 
индустриалната зона край с. Калековец, с условия 
за високотехнологично производство , с  цел 
привличане на инвеститор от висок ранг. 

Голям инвеститор в 
общината, с всички 
произтичащи от това 
положителни последици 
за благосъстоянието на 
жителите. 

5.2. Съдействие от страна на администрацията при 
осъществяване на разумни инвестиционни 
намерения от различни инвеститори, 
проявяващи интерес за установяване и 
реализиране на бизнес идеи. 

Увеличаване на бизнеса, 
повишаване на жизнения 
стандарт. 

 
 

МЕРКИ  И  ДЕЙНОСТИ 
ПО ПРИОРИТЕТ 6 

 
„Финансова дисциплина, ефективно управление на общинското 
имущество и публичните финанси и качествено административно 
обслужване“. 

/Срок на изпълнение на дейностите - постоянен 2019-2023 г/ 
 

Дейности Очаквани резултати 
6.1. Оптимизиране структурата на Общината Ефективна работа на 

администрацията. 
6.2. Постоянен контрол и оптимизация на 

разходите, при спазване на бюджетната 
дисциплина. 

Ефективно управление на 
публичните финанси. 

6.3. Ефективно управление на общинската 
собственост. 

Допълнителни приходи в 
бюджета. 

6.3. Качествено административно обслужване, 
развитие на административния капацитет. 

Намалена 
административна тежест 
за потребителите на 
услуги. 

6.4. Актуализиране и обновяване на наредбите, 
правилниците, вътрешните правила и 
инструкции в Общината, в съответствие с 
действащото законодателство. 

Адекватно местно 
управление. 



 

 

 
  
 
 

Планираните активности и очакваните резултати при изпълнение на 
програмата за управление ще се постигат чрез осигуряване на източници на 
финансиране, както от собствените приходи на общината, така и чрез външни 
донори чрез държавно финансиране от републиканския бюджет и европейско 
финансиране чрез печелене на проекти по оперативни програми. 

 
Програмата не претендира за изчерпателност по отношение на цялостната  

дейност на екипа на Община „Марица“, която покрива всички социално-
икономически и културни аспекти на живота в общината.  

 
Настоящата Програма за управление на Община „Марица“ за периода 

2019-2023 г. е отворена система, която ще остане постоянна в стратегическата 
си насоченост и цели, но отворена и гъвкава по отношение на актуализация и 
добавяне на дейности, според състоянието на жизнените процеси в общината, 
промяна в неотложните потребности на хората, националните приоритети и 
индикативните програми на Европейския съюз. 
 
 
 
 
 
ДИМИТЪР ИВАНОВ 
Кмет на Община „Марица“ 


