
Програма за управление на кмета на община Доспат за мандат 2019 – 2023 г. Страница 1 
 

 

 

П Р О Г Р А М А 

за  

 Управление на 

кмета на  

Община Доспат 

за мандат 2019-2023 

година 

 
Приета с решение № ….., протокол № ……. от заседание на ОбС – Доспат, 

  

проведено на ……………..г. 

 
 

 



Програма за управление на кмета на община Доспат за мандат 2019 – 2023 г. Страница 2 
 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

          Програмата за управление за мандат /2019-2023г./ е разработена на основание чл.44, 

ал.5 от ЗМСМА. Тази програма е отворен документ, който може да бъде допълван в процеса 

на нейното изпълнение.   

Програмата е съобразена  с основните цели и приоритети  на местното  и регионално 

развитие и са изведени основни тенденции за управление в периода до 2023 г. 

Програмата за управление на Община Доспат за мандат 2019-2023 година е 

разработена в съответствие с  целите, приоритетите и плана за действие на Общинския план 

за развитие на община Доспат 2014-2020 г., както и с действащите нормативни актове по 

отношение развитието на  всички направления на общинските дейности. Новите 

предложения за изпълнението на конкретни проекти са допълнение и естествено 

продължение  на този план. 

Предвижда се управлението на Община Доспат да бъде отворено към националната 

политика за регионално развитие, като се осигурят достатъчно надеждни основи за 

техническа подготовка и разработване на успешни проекти по Оперативните програми на 

ЕС. В тази връзка и в изпълнение на законодателството, регламентиращо местната власт, 

Програмата е насочена към провеждането на  последователна и настойчива  политика  за  

привличане на допълнителни финансови ресурси от Европейските фондове, което  ще 

позволи подобряването  на местната  инфраструктура,  осигуряването на  по-добра, по-

съвременна и  качествена образователна, здравна и социална среда. 

 

Програмата е съобразена   с  характерните особености на нашия район. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

Превръщането на Община Доспат в динамично развиваща се община, съчетаваща 

устойчивото развитие на икономиката и туризма; 

Привличане на нови инвестиции за развитие на  производства и туристическата 

инфраструктура; 

Увеличаване на обема на инвестициите в публична инфраструктура; 

Осигуряване на добри условия за живот, работа и отдих на гражданите и туристите. 

Балансирано развитие на селищата в общината; 

Осигуряване на качествени и достъпни услуги в сферата на образованието, 

здравеопазването и социалната сфера; 

 

ПРИОРИТЕТИ  

Приоритет 1: Интензивно социално-икономическо развитие на общината чрез 

адекватно и устойчиво ползване на местните ресурси; 

Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал. 

Приоритет 3: Осигуряване на конкурентни условия за усвояване и опазване на 

потенциала на територията на община Доспат. 

Приоритет 4: Утвърждаване авторитета на Община Доспат като европейски развита 

община, устойчиво подобряване на административния капацитет и административното 

обслужване на населението. 

Приоритет 5: Туризъм и спорт. 

 

 



Програма за управление на кмета на община Доспат за мандат 2019 – 2023 г. Страница 3 
 

Приоритет 1: Интензивно социално-икономическо развитие на общината чрез 

адекватно и устойчиво ползване на местните ресурси; 

Мерки и дейности за постигане на приоритета: 

• опростяване на административната и нормативната среда чрез оптимизиране на 

регулаторните режими и насърчаване на конкуренцията на пазара; 

• повишаване квалификацията  на местната администрация; 

• подобряване качеството на информационно-консултантските услуги за бизнеса чрез 

създаване на единна база данни с информация за състоянието и нуждите на сектора. 

Популяризиране на Програмата за управление и Общинския план за развитие на 

Община Доспат, възможностите на структурните фондове на ЕС и изискванията на единния 

европейски пазар, обучение за разработване на проекти и усвояване на средства от ЕС; 

• включване на целенасочени политики към човешките ресурси в подкрепа на 

предприемачеството; 

•  Постигане на прогнозируемост в дейността на общинската администрация. 

• Стимулиране на инвестиционната активност. 

• Туризмът - фактор за икономическото развитие. 

• Прилагане на мерки за стабилизиране и повишаване на конкурентоспособността на 

населените места в общината и разнообразяване на селската икономика. 

• Намаляване на административната тежест за бизнеса и гражданите. 

• Публичност и прозрачност в дейността на общинската администрация. 

• Ефективно управление на финансовите ресурси. 

• Развитие на формите на публично-частно партньорство. 

 

Приоритет 2: Достоен живот и развитие на човешкия капитал 

 

Усилията на всяка местна власт са насочени към подобряване качеството на живот на 

населението, което намира пряк израз в повишаване на заетостта, увеличаване на доходите и 

подобряване на физическата среда на живот. Тези усилия могат да се превърнат в реалност 

единствено ако има устойчиво развиваща се местна икономика, което изисква подготовката 

и реализиране на множество проекти за изграждане на привлекателна бизнес среда. 

Програма за управление на Община Доспат за периода 2019 – 2023 г. 

Мерки и дейности за реализиране на Приоритет 2: 

• Развитие на устойчива, съвременна, пазарно ориентирана образователна система. 

• Подкрепа за утвърждаване на пазарно ориентирано професионално обучение. 

• Грижа и отговорност за общественото здраве. 

• Ефективно управление на общинската Стратегия за развитие на социални услуги. 

 

Приоритет 3: Осигуряване на конкурентни условия за усвояване и опазване 

потенциала на територията на община Доспат.  

 

Мерки за реализиране на Приоритет 3: 

• Изграждане, реконструкция и поддържане на съвременна транспортна система и 

свързаната с нея инфраструктура. 

• Изграждане на съвременна комуникационна среда. 

• Изграждане,  реконструкция  и  поддържане на водоснабдителната и канализационна 

система и свързаната инфраструктура. 
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• Прилагане на ефективни системи за управление на отпадъци и изграждане на 

инфраструктурата. 

• Развитие на зелената система на общината. 

• Създаване на безопасна и сигурна среда за живот. 

• Въвеждане на съвременни практики за устойчиво развитие. 

• Съхраняване и експониране на уникалната идентичност на общината в цялото й 

многообразие. 

• Изграждане и развитие на публични зони с обществени функции. 

 

Приоритет 4: Утвърждаване авторитета на Община Доспат като европейска 

община, устойчиво подобряване на административния капацитет и 

административното обслужване на населението. 

Природното  богатство  наследства в община Доспат е безценен ресурс за развитие на 

съвременни културни и туристически индустрии.  

Първото важно условие е ресурсите на общината да се използват за създаване на 

хармонична, естетична и привлекателна среда за живот. 

Вторият аспект на този потенциал е свързан с възможността чрез културни събития, 

атрактивни обекти и инициативи да бъде стимулирано развитието на съвременни културни 

дейности, които са с неоценимо значение за съхранението и развитието на традициите. По 

този начин ще се постигнат осезаеми резултати в развитието на икономиката, обществената 

сфера и изявата на националната идентичност, като принос в обогатяване на европейското 

културно многообразие. Мерки и дейности за реализиране на Приоритет 4: 

• Развитие на туризма в общината; 

• Привличане на авторитетни национални и международни прояви в Община Доспат; 

• Популяризиране на културни събития от Културния календар на Общината. 

 

Приоритет 5: Туризъм и спорт. 

 

Мерки и дейности за постигане на Приоритет 5: 

• Стимулиране на спортната активност. 

• Дейности, свързани с развитие на туризма като фактор за икономическо развитие. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ПОСТИЖИМИ ЧРЕЗ: 

• Разумно планиране на разходите по приоритети на бюджетните средства; 

• Успешно усвояване на средствата от Европейските фондове чрез разработване и 

реализация на проекти; 

• Реализация на успешни и прозрачни форми на публично-частно партньорство; 

• Използване на възможностите за кредитиране; 

• Партньорство с държавната власт за взаимни ползи; 

• Прилагане и развитие на формите на публично-частно партньорство. 

Управленската визия, заложена в настоящата програма, е базирана на добрите 

практики на съвременното администартивно управление. Тя е ангажирана с изграждането на 

съвременна, комнетентна общинска администрация, която в перспектива да се превърне в 

основен мотор за динамично развитие на общината. При разработването на настоящата 

програма са отчетени многобройни предложения от граждани. Градивността на отправените 

предложения, демонстрира обща загриженост за успешното развитие на Община Доспат. 
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Всички предложения са взети предвид с дълбоко уважение и искрено убеждение за 

ефективно партньорство при реализирането на всички проекти. 

По този начин изпълнението на нормативно регламентираните функции на 

общинската администрация ще бъдат пряко обвързани с постигане   на  напредък по всеки от 

приоритетите на програмата и ще гарантират ицпълнението на приоритетите. 

Програмата за управление на Община Доспат за периода 2019 – 2023 г. е динамичен 

документ, чието реалзиране в съответствие на ЗМСМА ще бъде отчитано на годишен 

период, ще бъде извършван сериозен анализ на постиженията, проблемите и трудностите 

пред изпълнението на конкретните мерки и ще бъде подлаган на актуализиране. 

Както и досега ще продължа да развивам и разнообразявам социалните услуги в 

Общината, ще отстоявам за училищета и детските градини в населените места да запазват 

статута си на защитени, ще продължа да кандидатствам с проекти, при които се осигурява 

заетост на населението. 

 

ПОДМЯНА НА ВОДОПРОВОДИ И АСФАЛТИРАНЕ НА УЛИЦИ И ПЪТИЩА 

Малко са общините в страната, които могат да се похвалят с толкова много 

асфалтирани улици и то във всички населени места. Улиците, които не са асфалтирани в 

населените места са много малко - предстои те да бъдат асфалтирани, ще се подменят и 

водопроводите, където е необходимо. 

 

ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ, ТРОТОАРИ И АЛЕИ 

През изтеклия мандат 2015-2020 се изградиха много тротоари, зелени площи, детски 

площадки и алеи. Младите хора и туристите имат възможност да посещават различни 

атракции в свободното си време. В настоящият мандат ще се изградят нови зелени площи и в 

останалите населени места. 

 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОНКРЕТНИ ПРОЕКТИ В РАМКИТЕ НА МАНДАТА 

 

Изграждане на нов градски център в гр. Доспат – предвидени дейности: 

Изграждане на Мини футболно игрище в имот №23025.501.238 с площ 1 038 кв.м. 

При възможност да се предвиди преместване изцяло или частично на сега съществуващото в 

имот №23025.501.243 

Пешеходен преход за връзка между новия център и съществуващия еко-парк на гр. 

Доспат и Парк-музей на Родопската чешма с площ 1 050 кв.м., обхващащи имоти 

№№23025.501.240 ; 23025.501.241 и 23025.501.242. 

Озеленяване върху площ от 1721 кв.м. в имоти №№23025.501.243 ; 23025.501.240 ; 

23025.501.241; 

23025.501.242 и 23025.501.990 

Открити паркинги в имоти с № 23025.501.243 и 23025.501.131 с площ от 1 335 кв.м. 

Подход в имот №23025.501.990 към съществуващия Еко-парк и Парк-музей на 

Родопската чешма върху площ от 3056 кв.м. Подхода следва да е съобразен така, че да се 

придвижват хора в неравностойно положение и велосипедисти. 

Водно съоръжение с площ от 212 кв.м. в имот № 23025.501.243. Предвидената водна 

площ да е със стъклени водни стени и предвиждане на монтаж на подвижен екран с 

осигурена визуална връзка с по голямата част от общественото пространство. 

Търговска част и зона рекреация в имот №23025.501.243 ситуиран на нивото на 

подземния паркинг. 
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Подземен паркинг върху площ от 2024 кв.м. в имот № 23025.501.243. В него да се 

разположат паркинг, търговска част, зона за рекреация върху площ от 1150 кв.м. и зона за 

социални контакти с подходяща инфраструктура. На нивото да се предвиди и санитарен 

възел. 

Амфитеатър със сцена върху площ от 1 563 кв.м. разположен в имот № 23025.501.243 

Пешеходни подходи към новата сграда на общинска администрация, училището и 

спортната зала и площ с тангиращо движение на МПС. Осигурения подход към теренното 

ниво на новия градски център да е с достъп на хора в неравностойно положение. 

Амфитеатъра да има предвидени места за сядане и сцена – подиум. 

Да бъде изработен и проект за площадка за динамични игри и скейтборд. 

В централна част ще бъде изграден паметник с отношение към историята на града. 

 

Асфалтиране на нови улици във всички населени места: 

 

Гр. Доспат: 

  

Улица Дължина  

/ л метри/  

1.“ Рехабилитация  на улица "Прогрес “   891 м. 
 

2.“ Рехабилитация на улица " Бетонов възел- Хаджиеви до Бивш 

ДАП “   
  - 737м. 

  

3.“ Рехабилитация на улица "Панорама “     - 103 м. 

  

4.“ Рехабилитация на улица от  "Рибарска среща „ до база на „ДЗИ 

„   
- 289 м. 

 
5.“ Рехабилитация на улица „ Ал. Стамболийски”   54 м. 

 
6.“ Рехабилитация  на улица „ Катя Ванчева „   -  42 м. 

 
7.“ Рехабилитация на улица " Капитан Петко Войвода „ към блок 

Д-1 „ 
– 57 м. 

 
8.” Рехабилитация  на улица  „ Кирил и Методий „   25м. 

 
9.” Рехабилитация  на улица „ Люляк „    26 м.                                                                                       

 
10.” Рехабилитация на улица „ Капитан Петко Войвода „ 152 м 

 
11” Рехабилитация на улица „Тракия „ / Уширение площад / 734 кв.м. 

 
12.” Рехабилитация  на улица  от ул. „ Кирил и Методий „ до 

Спортна зала „ 
   - 113м.  

  
13.” Рехабилитация  на улица „ База на ДЗИ „ до 

имот№23025.501.497 / изграждане / 
204м 

 
 

Село Барутин: 

 

Улица Дължина  

/ Л 

МЕТРИ/ 

1.“ Рехабилитация  на улица "Кайряка  “ от О.Т.169 до 

О.Т.174 и О.Т.183 до О.Т.189   

  - 312 м. 

  

2.“ Рехабилитация на улица продължение на ул. "Коритото „ 

до „Рудничарско селище „ 

 

  - 309м 

3.“ Рехабилитация на улица " Орбита “ от О.Т.89 до О.Т.91  -   74м. 
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4.“ Рехабилитация на  отклонка  от улица  „Детелина”  от 

О.Т.79-98 до О.Т. 96   

-  49м. 

  5.“ Рехабилитация наотклонка от  улица „ Неврокопска „ от 

О.Т.107 до О.Т. 114,кв.36   

 

-  100 м. 

  6.“ Рехабилитация  на отклонка от улица  „ Чавдарска „ от 

О.Т.200 до О.Т.202  -  . 

 

51м 

7.“ Рехабилитация на улица " Странката „ от О.Т. 251 до О.Т. 

238  -   

73 м. 

8.” Рехабилитация  на улица  „ Чавдарска  „  до Л.Давидов   - 57м. 

 9.” Рехабилитация  на улица „ Изток „  от О.Т.225-237-238 до 

О.Т.244  -   

325м.                                                                                     

10.” Рехабилитация на улица „ Еверест „ от О.Т.290 до 

О.Т.191  -   

77м. 

11.” Рехабилитация на улица от О.Т.15-298 до ул.”Нитекс „   -  197 м. 

12.” Рехабилитация  на улица „ Бистрица „ от ул. „Чавдарска 

„ до УПИ ХІV-6, кв.6   

–  156м. 

13.” Рехабилитация  на улици в промишлена зона / Руднично 

селище /  

- 1076 м. 

 

Село Късак: 

Улица Дължина  

/ Л 

МЕТРИ/ 

1.“ Рехабилитация  на улица "Балкан  “ от О.Т.117 - 120 до 

О.Т.122   

- 214 м. 

2.“ Рехабилитация на улица  "Борика „  от О.Т. 67-65-73 до 

О.Т.79  -  

-207 м. 

3.“ Рехабилитация на улица " Зора “ от О.Т.15-70-166-162-160  

до О.Т.158   

- 357 м. 

4.“ Рехабилитация на улица „ Ливаде „ от  О.Т.24 до О.Т. 22   - 59 м. 

  5.“ Рехабилитация на улица от О.Т.25 до УПИ - ХІІ,кв.11  . 

 

-  117 м 

 

Село Любча: 

Улица Дължина  

/ Л 

МЕТРИ/ 

1.“ Рехабилитация на улица „ Кокиче „ О.Т. 199-200-205 до 

О.Т. 132   

-  185 м 

2.“ Рехабилитация на част от улица  „ Ореха „ от О.Т.242-34  

до О.Т. 40 “   

 

-  108 м. 

3.“ Рехабилитация на  ул." Родопи" от ОТ16-1-19-20-258 до 

главен път Любча-Доспат“  

– 325м 

4.“ Рехабилитация  на част от улица " Христо Ботев"   -  57 м. 

5.“ Рехабилитация  на част от улица " Юг"   

 

-  110 м. 

 

 

 



Програма за управление на кмета на община Доспат за мандат 2019 – 2023 г. Страница 8 
 

Село Змеица: 

 

Улица Дължина  

/ Л 

МЕТРИ/ 

1.“ Рехабилитация  на улица " Панорама  “ от О.Т.124 до 

О.Т.129  -  

130 м. 

2.“ Рехабилитация на улица „ Снежанка „ от О.Т.82-98 до 

О.Т.144  -  

304 м. 

  3.“ Рехабилитация на улица " Орбита “ от О.Т.269-300-299-

289 до О.Т.277   

-  600м. 

  4.“ Рехабилитация на улица „Стадиона „ до ул.”Бял Дунав „ 

от  О.Т.358  до О.Т. 364   

-  150 м 

5.“ Рехабилитация на отклонка  на улица „Болгар „ от О.Т.313 

до О.Т. 315   

-  46м. 

    6.“ Рехабилитация на отклонка  на улица „ Панорама „ от  

О.Т.100 до О.Т. 55   

- 112м. 

 

Село Црънча: 

 

Улица Дължина  

/ Л 

МЕТРИ/ 

1.“ Рехабилитация  на  улица " Панорама"  от  О.Т. 124  до 

О.Т.129   

- 128 м. 

2.” Рехабилитация на  улица „  Иван Вазов „   - 45 м. 

3.” Рехабилитация на улица „ Тракия „ от О.Т. 105 до О.Т. 107  – 56 м 

4.” Рехабилитация  на улица  „ Просвета „ от О.Т. 183 до О.Т. 

181  -  

73 м. 

5.“ Рехабилитация на улица от О.Т.102 до О.Т. 104, кв.1 и 

кв.10 „  

64 м. 

 

Село Чавдар: 

 

Улица Дължина  

/ Л 

МЕТРИ/ 

1.“ Рехабилитация  на  улица " Бояджийска"  от  О.Т. 5-189  

до О.Т.181   

- 151 м. 

2.” Рехабилитация  на  улица „  Обиколна „ от О.Т.119-159 до 

О.Т. 164  

– 260 м. 

3.” Рехабилитация  на улица „ Родопи „ от О.Т. 119 до О.Т. 

129  -  

159 м. 

4.” Рехабилитация  на улица  „ Драгиева чешма  „ от О.Т. 89-

208 до Гробищен парк   

- 259 м. 

5.“ Рехабилитация на улица „ Чая „ от О.Т.47 до О.Т. 56   - 73 м. 
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Село Бръщен: 

 

Улица Дължина  

/ Л 

МЕТРИ/ 

1.“ Рехабилитация  на улица " Бяло море „   - 309 м. 

2.“ Рехабилитация на улица „ Драма „ от О.Т.114 до О.Т. 121   -  232 м. 

3.“ Рехабилитация на улица " Изгрев “ от О.Т.105 до О.Т.158   - 123 м. 

4.“ Рехабилитация на отклонка на ул.”Кавака „ – към ст. двор 

от  О.Т.154 до О.Т. 140   

-  217 м. 

  5.“ Рехабилитация на отклонка на ул.”Бяло море „ от 

О.Т.141 до О.Т. 143 –към Кметство  

-39 м. 

6.“ Рехабилитация  на  отклонка  на ул. „Бяло море „ от 

О.Т.49 до О.Т.76   

- 138 м. 

  7.“ Рехабилитация на улица " Ливаде „ от О.Т. 15а до О.Т. 15 89 м. 

  8.” Рехабилитация  на отклонка на ул.” Родопи „  от О.Т.29 

до УПИ – ІV – 87, кв.3   

- 43 м. 

 

Подмяна на уличното осветление в населените места на Община Доспат и 

въвеждане на възобновяеми енергийни източници – Предвиждам да кандидатстваме с 

проект за БФП по Програмата „Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна 

сигурност“.  

 

Стратегически цели на настоящата програма за управление: 

 

- Осигуряване на пазарна среда за стимулиране на свободната конкуренция и 

равнопоставеност на всички субекти на икономическия пазар с цел повишаване на 

стратегическите инвестиции на територията на Община Доспат и стимулиране на местния 

бизнес; 

- По-добро и ефективно управление на бюджетните средства и повишаване на 

местните приходи в общинския бюджет; 

- Повишаване събираемостта на просрочените парични задължения от фирмите - 

длъжници на Общината; 

-  Създаване надеждна система за контрол на разходването на средствата в общинския 

бюджет; 

- Максимално  и  целево  усвояване  на  средствата  от  европейските  фондове,  както 

 и  от  други източници на финансиране, при пълна прозрачност и контрол; 

- Насърчаване на частната стопанска инициатива и привличане на инвестиции в 

Общината; 

-  Възраждане и развитие на селскостопанския сектор; 

- Осигуряване облекчен достъп на местния бизнес до общинското ръководство с цел 

по-бързо представяне на проблемите на местния бизнес и по-бързото им решаване. 

Създаване на добра бизнес среда за развитие и просперитет. 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕКТОРНИ ПОЛИТИКИ 

Социална политика на община Доспат     

 

Община Доспат ще продължи политиката си да разширява различните социални 

услуги с осигурено национално и европейско финансиране. Общината ще продължи да 
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разработва проекти за социално уязвими групи и да ги включва в различи форми на заетост. 

Трапезариите в населените места ще се запазят до срока на осигуреност на финансиране.  

Общината ще съдейства за реализиране на стратегическите цели в общинската, 

областната и националната стратегии за развитие на социалните услуги. 

 

Образование в Общината: 

  

Получаване на добро образование и съдействие за професионалната реализация в 

Община Доспат ще е важен елемент от политиката на Общината в сферата на средното 

ообразование. Ще се допитваме до работодатели и родители относно това какво искат за 

своите деца, за да може те да останат да учат в Общината и да използват изключително 

добрата инфраструктура в общинския център. 

Община Доспат ще предоставя  организационна  подкрепа за провеждане на 

състезания и олимпиади на училищно и общинско ниво, както и ще подкрепя инициативи, 

свързани с екологията, спорта, културата и образованието. Общината ще прави 

необходимото за подобряване сградния фонд и подновяване обзавеждането и учебно-

техническите средства в училищата и детските градини. 

Общинат Доспат ще продължи да подкрепя конкретни  мерки  за  превенция на 

изоставането от училище, както и насърчаване на езиковото обучение в училищата и 

детските градини. 

Община Доспат ще съдейства към разширяване условията за насърчаване и развитие 

на извънкласни и извънучилищни дейности, целодневно и целогодишно ангажиране на 

децата и учениците в читалищата и младежките клубове, също и за провеждане на 

последователна политика за подпомагане (стипендии и награди) на талантливи и изявени 

 деца  и  учащи  в  областта  на  образованието,  художественото  и  научно-техническото 

творчество, фолклора и спорта. 

Община Доспат ще прави необходимото за подпомагане интегрирането на деца със 

специални образователни потребности в общообразователната система. 

 

Култура в община Доспат: 

В рамките на управленската програма в областта на културата предвиждам: Да 

продължим съхраняването и развитието на културно-историческото наследство в общината, 

както и подкрепата на културните дейности. 

Чрез културно-историческото наследство и фолклор на региона може да се постигнат 

високи резултати в областта на културния туризъм. 

Община Доспат ще подпомага дейността на читалищата в общината като традиционни 

културни и образователни средища и ще търси алтернативни източници за финансиране 

културната дейности чрез включване в национални проекти и международни програми. 

 

Спорт в община Доспат  

Община Доспат може и трябва да бъде място за подготовка на спортни тимове и то 

целогодишно. В Общината трябва на база анализ да се създадат условия за развитие на 

различните видове спорт. 

  

Ефективна администрация в община Доспат: 
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Община Доспат ще продължава да подобрява административното обслужване на 

населението. То ще се постигне чрез повишаване нивото на компетенциите на общинските 

служители, максимално увеличаване бързината за извършване на административните услуги 

и подобряване ефективността и качеството на работата на общинските служители, 

ежедневно актуализиране информацията в официалната Интернет страница на Община 

Доспат.  

 

Туризъм в Община Доспат: 

Цел: Развит туристически център от местно, национално и международно значение, и 

устойчива общност с конкурентоспособна икономика, гарантираща заетост и растеж, 

модерна  инфраструктура, качествена жизнена среда, чиста природа и проспериращо 

население.  

Общината ще съдейства и продължава в рамките на възможностите да изгражда нови 

туристически атракции, пътеки и зелени площи и ще полага грижи в поддръжкатаа на 

наличните такива. 

 

Екология и опазване на околната среда: 

Община Доспат ще продължи да подобрява състоянието на съществуващата и 

изграждане на нова техническа инфраструктура, да осигурява достатъчно и качествено 

водоснабдяване да  реконструира и изгражда нови канализационни мрежи. 

Природата е основен ресурс на Община Доспат, затова пред мен основна задача е нейното 

съхраняване и опазване. Затова трябва да ценим природните дадености и да опазваме 

околната среда. 

Общината ще продължи да усъвършенстване управлението на отпадъците, в т.ч. и чрез 

довършване на компостиращата инсталация в с. Барутин. Ще продължим да подобряваме 

качеството на водоснабдяването в населените места на община Доспат. 

  

 Местна икономика: 

 

Предвидени дейности: 
Подобряване на информационното обслужване на местните селскостопански производители; 

Активна политика за промоция потенциала на общината и привличане на външни 

инвестиции; 

Подобряване информираността на бизнеса. Повишаване на предприемаческите умения. 

Активно местно партньорство. Разрастване на местния бизнес в перспективни малки и 

средни предприятия; 

Адекватно управление на финансовите ресурси на общината; 

Ефективно управление на собствеността на община Доспат; 

Максимално използване на възможностите, които предоставят европейските фондове; 

Трансгранично сътрудничество. 

 

 

Настоящата Програма е отворен документ, който може да се допълва и изменя. 

 

 

ИНЖ. ЕЛИН РАДЕВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ДОСПАТ 

 

 

 

Изготвил: инж. В. Калфов, Секретар на Община Доспат 

 


