
 

П Р О Г Р А М А   З А   У П Р А В Л Е Н И Е 

 

                  на Петър Андреев Киров - кмет на Община Елхово 
                                          / МАНДАТ  2019-2023 ГОДИНА/ 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: 

 

Община Елхово  -  добро място за живеене, образование и бизнес. 

Притегателно място, осигуряващо условия за развитие на младите 

хора, спокойни старини за възрастните хора и подкрепа за бизнес идеи 

и инвестиции. 

 

ПРИОРИТЕТИ: 

 

І. Подкрепа за развитието на местната икономика, създаване и 

промотиране на инвестиционния климат, създаване на нови 

икономически възможности. 

 

Дейности: 

1. Използване на иновативни подходи за утвърждаването на община 

Елхово като надежден партньор на бизнеса.  

2. Провеждане на активна комуникационна кампания за представяне на 

община Елхово като дестинация, предлагаща възможности за 

разнобразна икономическа активност. 

3. Създаване на публично-частни партньорства в различни публични 

дейности. 

4. Организиране на обучения по актуални за бизнеса теми. 

5. Подкрепа и стимулиране на туристически дейности и туристически 

продукти, свързани с потенциала на града и общината с цел 

развитието и като туристическа дестинация. 

 

ІІ. Оптимизиране работата на общинска администрация  

 

Дейности: 

     1. Ефективна политика за увеличаване на приходите от МДТ и 

общинско имущество за сметка на повишаване събираемостта от 

населението и бизнеса. 

     2. Разширяване на електронния обмен на информация, поетапно 

въвеждане на комплексно административно обслужване и увеличаване 

обхвата на предоставяне на ел.услуги. 

     



     3. Стриктно спазване на политиката за защита на личните данни.  

     4. Поддържане и усъвършенстване на внедрените системи за качество и 

вътрешен контрол с цел повишаване на ефективността им. 

     5. Внедряване на нови механизми за постигане на стабилни 

икономически показатели, оценка на корупционния риск и  бюджетната 

дисциплина.  

     6. Засилване контрола по наредбите на Общински съвет – Елхово. 

 

ІІІ.Изграждане на нова и подобряване на съществуващата     

инфраструктура 

 

Дейности: 

     1. Саниране на многофамилни жилищни сгради. 

     2. Рехабилитация на междублокови пространства. 

     3. Рехабилитация   на уличната мрежа, с приоритет на малките улици, 

както  и на прилежащите тротоари. 

     4. Поетапна подмяна на общинската водопроводна мрежа, съвместно     

с В и К, както и чрез използване възможностите за финансиране по 

оперативни програми. 

     5. Рехабилитация  на пътната инфраструктура. 

     6. Финансиране дейности по безопасността на движението – изграждане 

на паркинги, видео-наблюдение и др. 

 

ІV.Опазване на околната среда 

 

Дейности: 

     1. Дейности по обновяване на градския парк. 

     2. Изграждане на компостираща инсталация за био - отпадъци. 

     3. Изграждане на сепарираща инсталация за разделно събиране на 

битови отпадъци. 

     4. Разширение и рехабилитация на канализационната мрежа в града и в 

селата. 

     5. Завършване изграждането на пречиствателна станция за отпадни води 

и довеждащ колектор в гр.Елхово. 

     6. Периодично укрепване на бреговете и почистване на коритото на 

реките и дерета на територията на общината.  

     7. Предприемане на мерки за управление на горския фонд и извършване 

на залесителни мероприятия. 

 

 

 

 

 



V.Подпомагане дейностите по здравеопазване в общината 

 

Дейности: 

     1. Субсидиране на МБАЛ“Св.Ив.Рилски“ и МЦ 1 в гр.Елхово, с цел 

подобряване обслужването на населението. 

     2. Финансиране закупуването на медицинска апаратура за лечебните 

заведения. 

     3. Финансиране  част от процедурата ин витро на  млади семейства от 

общината. 

 

VІ.Социални дейности 

 

Дейности: 

     1. Разширяване на услугата „Домашен помощник „ и механизма за 

предоставяне на лична помощ на нуждаещите се хора с увреждания и 

възрастни хора от общината. 

     2. Изграждане на рампи на обществени сгради и подходи за инвалиди на 

тротоарите и улиците. 

     3. Разширяване обхвата на ЦСРИ, включително и за възрастни хора. 

     4. Разширяване обхвата на ДСП в града и включване на услугата за 

всички села. 

     5. Увеличаване броя на социално слабите хора  получаващи безплатен 

топъл обяд. 

     6. Разширяване на гробищния парк в гр.Елхово и поддържане на 

гробищните паркове в селата. 

 

VІІ.Образование 

 

Дейности: 

     1. Специално внимание и прилагане на различни форми на финансиране 

и стимулиране на талантливите деца, отличници, деца класирани на 

областни и други олимпиади и състезания.  

     2. Създаване на условия за интегриране на децата със специални 

образователни потребности и превенция на ранното отпадане от училище. 

     3. Финансиране на  извънучилищни форми на обучение и изява с цел 

осигуряване на условия за личностна изява, инициатива и творчество на 

децата и учениците. 

     4. Инвестиране в МТБ на образованието чрез собствени и привлечени 

средства. 

     5. Ефективно прилагане на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и включване в образователната система на 

деца и ученици в предучилищна и училищна възраст и не допускане до 

отсъствия и отпадане от училище. 



 

 

VІІІ.Спорт, туризъм и младежки дейности 

 

Дейности: 

     1. Обновяване на градския парк – алеи, площадки, озеленяване и др. 

     2. Изграждане на нови детски и спортни площадки в града и селата. 

     3. Поддържане на спортната база в града и селата. 

     4.Приоритетно развитие и подкрепа на спорно-туристическите дейности 

за деца и младежи. 

     5. Разширяване обхвата на дейностите за масов спорт. 

     6.Стимулиране на високите спортни постижения на отделните 

спортисти, на треньорите и клубовете. 

     7. Разширяване видовете спортни дейности за деца и младежи. 

 

ІХ.Култура 

  

Дейности: 

     1. Ремонт на сградите  на читалищата в общината. 

     2. Финансово подпомагане  дейностите на  читалищата и др.културни 

институти. 

     3. Съхраняване на културно-историческите традиции и наследство, 

включително финансиране на археологически разкопки на територията на 

общината чрез програми на ЕС или собствено финансиране. 

   

 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

I. Създадена благоприятна среда за развитието на 

конкурентноспособна местна икономика, с фокус към малкия и 

среден бизнес. 

II. Община с компетентна администрация, работеща за бързо и 

качествено обслужване на граждани и фирми, с увеличен обем на 

ел.документооборот. 

III. Извършена  рехабилитация на инфраструктурата на общината по 

европейски стандарти и с европейско качество. 

IV. Изградени обекти и извършени дейности за съхранение  чистотата 

на природата и опазване на околната среда. 

V. Осигурено  модерно, достъпно и качествено здравеопазване на 

жителите на община Елхово. 

VI. Увеличен брой социални услуги и задоволени потребностите на 

повече представители от уязвими групи.  



VII. Създадена устойчива среда за качествено образование, съобразено 

с новите изисквания и динамиката на обществения живот. 

Образование  с ясен фокус към талантливите деца, децата в риск и 

децата със специални образователни потребности. 

VIII. Изградени и поддържани атрактивни зони за отдих и спорт. 

Финансирани дейности, както за високи постижения така и за 

масов спорт. 

IX. Съхранени културно-исторически традиции и наследство, 

обогатен културен календар с нови културни събития и успешни 

участия на самодейните състави от града и селата. 

Модернизирана  културна инфраструктура. 

 

 

 

 

 

 

  

ПЕТЪР КИРОВ 

Кмет на община Елхово 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


