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  О Б Щ И Н А   С Т Р А Ж И Ц А             
 
 

 
 ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА СТРАЖИЦА 

ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2023 година 
 

                                  /Приета с Решение №449/28.02.2022г./ 
 
ВЪВЕДЕНИЕ 
Програмата за управление на община Стражица за мандат 2021 - 2023 година 

Стражица е разработена в съответствие с изискванията на чл. 44, ал. 5 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация и се отнася за периода 2021-2023 
година. Тя е средносрочен планов документ и съдържа основните цели, приоритети, 
дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати. 

Програмата е съобразена с действащия План за интегрирано развитие на община 
Стражица.  

Програмата за управление на община Стражица за периода 2021 – 2023 г. е 
отворен документ, който може да бъде допълван и /или актуализиран в процеса на 
изпълнение. 

 
УПРАВЛЕНСКИ ПРИНЦИПИ 
Върховенство на закона 
Прозрачност при вземането на решения 
Диалог и партньорство с гражданите 
Ефективно управление 
Отчетност при изразходването на публичните средства и разпореждането с 
публични ресурси 
Отговорност към правата, сигурността и повишаване стандарта на живот на 
жителите на общината 
 

 
ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОГРАМАТА 
Устойчивост на местното развитие, превръщане на общината в привлекателно, 
чисто и сигурно място за живот, социална политика с грижа към хората и 
опазване на културната идентичност, модел на открито управление и екипност с 
гражданите, подобряване на инфраструктурата. 
 
СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

• РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И 
УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ ДЕЙНОСТИ. 
ПОДОБРЯВАНЕ АДМИНИСТРАТИВНИТЕ, ОБРАЗОВАТЕЛНИТЕ, 
ЗДРАВНИТЕ И ДР. УСЛУГИ; 
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• УСТОЙЧИВО ТЕРИТОРИАЛНО РАЗВИТИЕ; 
• ИКОНОМИЧЕСКИ ПОДЕМ И КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТ 

Приоритет 1: Развитие на достъпни образователни, здравни и социални 
услуги 
 
Мярка1: Подобряване на социалните дейности, образованието, здравното 
обслужване и свързаната с тях инфраструктура 
 
№ Дейност Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

1. Осигуряване на достъп до 
интегрирани услуги в домашна 
среда за възрастни и хора с 
увреждания с ресурсите на 
европейското финансиране и  
държавния бюджет 

Постоянен 
 
 
 
 
 
2022 

Предлагане на услугите: 
„Личен асистент“ и 
„Асистентска подкрепа“  
държавно финансиране 
 
 
Патронажа грижа – 
Финансиране от ОПРЧР 
 

2. Провеждане на обучения, 
обмяна на опит и супервизии на 
екипите работещи в 
действащите социални услуги 

Постоянен По-добро качество на 
предлаганите социални 
услуги 

3. Създаване на нови условия за 
социално включване и 
предоставяне на иновативни 
интегрирани услуги за 
възрастните хора чрез 
клубовете на пенсионера и 
читалищата с ресурсите на 
Европейския социален фонд и 
други източници на външно 
финансиране 

Постоянен Създадена оптимална 
среда за социализация на 
възрастните хора чрез 
въвеждане на нови 
услуги с участието на 
читалищата и клубовете 
на пенсионера 

4. Насърчаване на приемната 
грижа на територията на 
общината и включени нови 
приемни семейства 

2022 Развита приемна грижа и 
включени нови приемни 
семейства 

5. Развитие на интегрирани 
услуги за ранно детско развитие 
за деца от 0 до 7 г. възраст и 
техните семейства – ОП РЧР 
 
Разкриване на нов вид услуга за 
деца и семейства – държавно 
финансиране 

2022 
 
 
 
 
2023 

Изпълнение на проект 
Услуги за ранно детско 
развитие в община 
Стражица 
 
Разкрита нова услуга на 
територията на общината 
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6. Осигуряване на държавно 

финансиране за социалната 
услугата Преходно жилище за 
деца от 15 до 18 години, 
гр.Стражица 

2022 Осигурено държавно 
финансиране 

7. Идентифициране, подпомагане 
и информиране, консултиране, 
подкрепа на младежи до 29 г., 
които не работят, не учат и не 
са регистрирани в ДБТ при 
включване в заетост 

Постоянен Намалена младежка 
безработица и 
придобиване на 
квалификация и нови 
умения.  

8. Развиване на съществуваща 
дейност  - услугата „Млечна 
кухня“, чрез европейско 
финансиране 

2022-2023 Увеличен капацитет 

9. Предоставяне на услугата 
„Домашен социален патронаж“ 

Постоянен Доставени храна и стоки 
от първа необходимост, 
заплащане на сметки на 
потребителите на 
услугата 

10. Предоставяне на услугата 
„Топъл обяд“ – финансирана по 
ОП РЧР  

2021-2023 Доставена храна на 
социално слаби и 
възрастни хора с ниски 
доходи 

11. Подобряване достъпа до 
социално-здравни интегрирани 
услуги на територията на 
община Стражица 

2021-2023 Разкриване на нови 
социално-здравни 
интегрирани услуги в 
община Стражица 

12. Дейности по привличане на 
медицински специалисти и 
общопрактикуващи лекари в 
община Стражица 

2021-2023 Привлечени нови 
специалисти 

13 Подобряване на 
образователните услуги 

2021-2023 Подобрено качество и 
достъпност на 
образователните услуги 

 
Приоритет 2: Развитие на културни, спортни и младежки дейности  
Мярка 1: Подобряване на спорта и младежките дейности и тяхната 
инфраструктура 
№ Дейност Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

1. Подобряване състоянието на 
материално-техническата база – 
Градски стадион   

2022-2023 Подменени съоръжения за 
сядане 

2. Изграждане на игрище за 2022-2023 Изградено игрище 
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футбол на малки врати в гр. 
Стражица 

3. Изграждане на стрийт фитнес в 
гр.Стражица 

2022-2023 Монтирани фитнес 
съоръжения  

4. Обновяване на съществуващи 
спортни съоръжения за тенис на 
корт, волейбол и баскетбол в 
гр.Стражица 

2022-2023 Обновени спортни 
съоръжения, повишен 
стандарт на живот 

 
Мярка 2: Организиране на разнообразни прояви в културния календар на 
общината, обновяване и реконструкция на сгради с културно и историческо 
значение 
№ Дейност Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

1. Изготвяне и реализиране на 
културния календар на Община 
Стражица  

Годишно Проведени множество 
мероприятия и събития с 
местно, регионално и 
национално значение 

2. Проучване, съхраняване и 
социализация на местното 
културно-историческо 
наследство 
Проучване на селищна могила в 
с. Горски Сеновец 
 
 

2022-2023 
 
 
 
2022-2023 

Актуализиран списък на 
археологическите обекти, 
идентификация и 
реставрация на културни 
ценности. 
Проучен арх. обект. 
 
 
 

3. Подпомагане дейността и 
развитието на местните 
самодейни групи и 
сътрудничество с читалищата 

2021-2023 Осигурена среда за 
развитие на 
художествената 
самодейност 

4. Адаптиране на нови 
нетрадиционни градски 
пространства за провеждане на 
културни прояви, спектакли на 
открито, фото- и арт пленери 

2021-2023 Осигурена модерна 
градска среда 

5. Подкрепа и реализиране на 
младежки кампании и 
младежки инициативи. 
Популяризиране и стимулиране 
на доброволчеството 

2021-2023 Изградени младежки 
структури, подготвени за 
участие в обществения 
живот 
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Приоритет 3: Добро управление съвместно със заинтересованите страни и 
гражданите 
 
Мярка 1: Развитие на административния капацитет в услуга на гражданите и 
бизнеса, междуобщински и международни партньорства и сътрудничество за 
решаване на общи проблеми. Техническо обезпечаване. 
№   Дейност Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

1. Постоянно усъвършенстване, 
подобряване и разширяване 
обхвата на предоставяните 
електронни услуги от общината 

2021-2023 Подобрени електронни 
услуги, предлагани на 
гражданите и бизнеса 

2. Поддържане в актуално 
състояние на техническата 
обезпеченост на населените 
места с подходяща компютърна 
и размножителна техника 

• Оптимизиране на 
материалната база в 
Център за 
административно 
обслужване в общинския 
център – закупуване на 
нови печатни и 
сканиращи устройства; 

• Оптимизиране на 
материалната база в 
кметства и кметски 
наместничества, където е 
необходимо – 
осигуряване на печатни 
и сканиращи устройства; 
подобряване качеството 
на интернет мрежа. 

 

2021-2023 
 
 
 
 
2021-2023 
 
 
 
 
2021-2023 

Подобряване вида и 
начина на издаваните 
документи в населените 
места на общината 

3. Предоставяне на достъп до 
системата „RеgiX” на населени 
места от общината – среда за 
междурегистров обмен на 
информация между 
институциите 

2021-2023 Повишени възможности 
за подобряване 
ефективността на 
взаимодействие с 
граждани, бизнес и 
администрация 

4. Повишаване квалификацията на 
служителите, кметове и 
кметски наместници, чрез 
включване в различни форми на 

Постоянен Осигурено високо ниво на 
компетентности на 
служителите, повишена 
квалификация 
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обучение 
 
 

Минимизиране броя 
жалби и оплаквания от 
клиенти 

Подобряване на 
вътрешната комуникация 
между отделните 
дирекции/отдели в 
общинска администрация 
и между общинска 
администрация Стражица 
и други институции 
 

5. Сертификация по ISO 
9001:2015 

Годишно Гаранция за качествено  
административно, правно 
и информационно 
обслужване на физически 
и юридически лица 

6. Разширяване обхвата на 
изградената система за 
видеонаблюдение в населените 
места 

2021-2023 Разширени функционални 
възможности и обхват на 
системата за 
видеонаблюдение. 

 
 
Приоритет 4: Подобряване на селищна и междуселищна достъпност и 
качеството на средата за живот 

 
Мярка 1: Подобряване на инфраструктурата 
 
№. Дейност Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

1. Благоустрояване на парк в кв. 63 в 
гр.Стражица 

2021-2023 Подобрена 
инфраструктура, 
обновена част от 
центъра на гр. 
Стражица 

2. Изграждане на велоалея със зона за 
отдих 

2022-2023 Изградени зона за 
отдих с велоалея в гр. 
Стражица,  

3. Дейности по изграждане на 
канализационна мрежа в 
населените места от общината  

2022-2023 Изградени части от 
канализационни 
мрежи, повишен 
жизнен стандарт 

4. Дейности по изграждане на 
водопроводна мрежа в населените 
места от общината 

2022-2023 Изградени части от 
водопроводни мрежи, 
повишен жизнен 
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стандарт 
5. Дейности по ремонт и обновяване  

на общински сгради. 
2022-2023 Повишаване на 

енергийната 
ефективност, 
обновяване облика на 
населените места 

6. Изграждане на лятна естрада/сцена  
с прилежаща инфраструктура в 
с.Камен  

2021-2023 Изградена лятна 
естрада, обновена и 
модернизирана 
централна част на с. 
Камен 

7. Дейности по осигуряване на 
финансиране и изпълнение на 
проекти свързани с възстановяване 
и укрепване на язовирни стени и 
прилежащи съоръжения, и 
почистване на речни корита и 
дерета 

2021-2023 Намаляване 
вероятността от 
нежелани 
последствия при 
екстремни 
метеорологични 
условия 

8. Изграждане на зона за отдих 
„Ангел Каралийчев“ 

2021-2023 Изградена зона, 
повишен жизнен 
стандарт 

9. Изграждане на зона за отдих 
„Възрожденци“ 

2021-2023 Изградена зона, 
повишен жизнен 
стандарт 

10. Сертифициране на детски и 
площадки на територията на 
общината. 

2021-2023 Сертифицирани 
площадки 

11. Прилагане на подхода Водено от 
общностите местно развитие – 
изготвяне на проекти и 
кандидатстване пред МИГ 
Лясковец-Стражица 

2021-2023 Подадени и 
изпълнени проекти. 

12. Ремонтни дейности на улици  
тротоари и междуселищни пътища 

2021-2023 Обновена среда,  

13. Развитие на индустриална зона гр. 
Стражица 

2021-2023 Реализирани 
инвестиции, 
настанени 
инвеститори. 

 
Мярка 2: Опазване на околната среда, изграждане на екологична култура за 
устойчиво развитие на общината и инвестиционна привлекателност 
 
№. Дейност Срок за 

изпълнение 
Очаквани резултати 

1. Организиране и провеждане на 
дейности по почистване и 

2021-2023 Проведени екоакции 
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озеленяване  на междублокови 
пространства и зелени площи. 

2. Подобряване дейността  по 
сметосъбиране и сметоизвозване 

2021-2023 Осигурени 
екологосъобразни 
условия за управление 
на потока отпадъци. 
Осигуряване на 
оптимален брой съдове 
и ритмичност на 
почистване. 

3. Намаляване броя на 
нерегламентираните сметища 

2021-2023 Намален брой 
нерегламентирани 
сметища, в следствие 
на завишен контрол 

4. Подобрено качество на 
управление на общинската 
собственост 

2021-2023 Повишени приходи 

 
 
 
 
 
Йордан Цонев 
Кмет на община Стражица 
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