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I. ВЪВЕДЕНИЕ. 
 
II. ПРИОРИТЕТИ: 
 
1.Създаване на жизнена и устойчива икономическа среда за развитие 
на бизнес: 

 
1.1.Подобряване на бизнес инфраструктурата и бизнес климата на 
територията на община Кърджали; 
1.2.Подкрепа за развитие на туристическите обекти и атракции. 

 
2.Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и градската 
среда: 

 
2.1.Развитие на общинската транспортна система. 

 
3.Инвестиции в образование, култура, социални дейности, спорт и 
младежки дейности: 

 
3.1.Подобряване на образователна инфраструктура и повишаване на 
качеството на образователните услуги; 
3.2. Подобряване на достъпа до социални услуги; 
3.3. Модернизация на спортната база и съоръжение; 
3.4. Развитие на културния живот в община Кърджали. 
 
4.  Управление на околната среда: 
 
4.1.Опазване и възстановяване на околната среда; 
4.2. Разширяване и подобряване на съществуващата водоснабдителна и 
канализационна инфраструктура. 
 
5. Повишаване на административния капацитет и предоставянето на 
услуги: 

 
5.1 Повишаване на административния капацитет и на обслужването на 
гражданите  и  бизнеса. 
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Програмата за управление на Община Кърджали е разработена в 
изпълнение на чл. 44, ал. 5 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация. Целта на програмата е да дефинира приоритетите 
и целите на ръководството за срока на мандата, както и да набележи 
средствата, начините и мерките за постигане на тези цели, да покаже как 
бихме искали да изглежда Община Кърджали през 2019 година: 

„Община Кърджали – съвременна европейска община с устойчива 
икономика, базирана на развитието на силните страни на региона, в 
която съществуващият и новият бизнес са стимулирани да се 
развиват и да бъдат конкурентноспособни; хората от всички 
социални групи получават качествени социални и здравни услуги и 
всеки има възможност за образование, обучение и развитие на личните 
си качества; община с богата и чиста природа, съхранено и споделено 
културно наследство, където високото качество на живот дава на 
хората самочувствие на равноправни граждани на Обединена Европа.”   
 Изготвената програма има за своя цел да обхване най-важните 
приоритети, върху чиято реализация ще концентрира своите усилия 
ръководството на общината през следващите четири години. Тя е 
структурирана по приоритети и специфични цели, краткосрочни цели и 
конкретни дейности. 
 Община Кърджали ще търси начини да реализира инвестиционната 
си програма, включваща мероприятия по благоустрояване и превръщане на 
Кърджали в европейски град, чрез собствени средства и средства, 
привлечени по донорски проекти и програми. 

От девет години страната ни е пълноправен член на Европейския 
съюз. Това членство донесе със себе си много надежди, изправи органите 
на  местната власт пред нови отговорности и предизвикателства, разкри 
нови възможности за реализиране на общинските приоритети чрез 
използване механизмите на  европейските фондове и програми. 

В условия на прозрачност и диалог ръководството на общината ще 
провежда дейността си по осигуряване на оптимални условия за живот на 
своите граждани, чрез подобряване на обслужването, благоустрояване на 
градската среда,  предоставяне на по-добро образование и здравни и 
социални услуги, активно участие на гражданите във вземането на 
решения и всички въпроси, отнасящи се до бъдещето на общината. 

При разработване на програмата сме се ръководили от Плана за 
развитие на община Кърджали за периода 2014-2020 год. (ОПР), 
Интегрирания План за градско възстановяване и на Кърджали, програмния 
период 2014-2020 год. и другите приети планови документи  и поетите от 
общината ангажименти от предходния мандат. 
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Отчитаме предходния мандат като успешен и въпреки някои 
трудности, считаме, че той дава един много добър начален старт на 
започналия мандат. В различни сфери на живот на гражданите ние 
изградихме необходимата материална база и подготвихме проекти, така че 
през този мандат сме готови за следващите необходими стъпки. 

В настоящия период община Кърджали работи в условия на тежка  
финансово - икономическа криза. Въпреки това надеждата ни е, че 
общинското ръководство с подкрепата на общинските съветници ще 
положат максимални усилия за  изпълнение на приоритетите си, заложени 
в настоящата общинска програма за развитие за този четвърти мандат на 
кмета на общината – 2015-2019 г. 

Стремежът ни като ръководство на община Кърджали е да  
оптимизираме административния процес за по-висока адекватност и 
качество  на обслужване на гражданите. Общинска администрация вече 
тринадесета година поддържа Система за управление на качеството в 
съответствие с изискванията на международен стандарт EN ISO 9001:2008.  

Основната цел на общинското ръководство през новия мандат ще 
бъде – осигуряване на по-достоен живот на нашите съграждани и 
съхраняване на града ни като столица на толерантността. Ще довършим 
започнатото през предишните  мандати, ще реализираме и новите 
приоритети на нашата община, заложени в настоящата Програма за 
устойчиво развитие.  

Ние познаваме проблемите на Кърджали, имаме изготвени проекти и 
ще търсим пътищата за тяхното осъществяване. Доказали сме, че знаем 
механизмите за привличане на инвестиции и насърчаване на икономическо 
развитие. И ще продължаваме да го правим с усилията на всички 
ни,ЗАЕДНО ЗА УСПЕХА НА КЪРДЖАЛИ! 
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Приоритети и 
Специфични цели 

 

Краткосрочни цели Дейности 

ПРИОРИТЕТ 1. Създаване на жизнена и устойчива икономическа среда за развитие на 
бизнес 

 1.1.Подобряване на бизнес 
инфраструктурата и бизнес климата на 
територията на община Кърджали 

1.1.1. Развитие на бизнес инфраструктура 
 

1.1.1.1. Изпълнение на заложените проекти в Плана 
за развитие на община Кърджали през 2014-2020 год. 

  1.1.1.2. Изпълнение на Проект на общ устройствен 
план на община Кърджали. 

  1.1.1.3. Изпълнение на заложените проекти в 
Интегриран план за градско възстановяване и 
развитие на гр. Кърджали.    

  1.1.1.4. Изпълнение на План за градска мобилност.  

  1.1.1.5. Изграждане на индустриална зона – Юг. 
  1.1.1.6. Газифициране на обществени сгради и 

частни имоти  - II -  етап . 
  1.1.1.7. Осигуряване на трудова заетост за 

преминалите обучения, осигуряване на възможности 
за заетост, в т.ч. стажуване. 

 1.1.2. Подобряване на бизнес климата 1.1.2.1. Консултиране на представители на бизнеса за 
възможности за кандидатстване през програмен 
период – 2014 г. – 2020 г. чрез новосъздадения 
Информационен център. 

  1.1.2.2. Увеличаване дела на публично-частното 
партньорство за финансиране на общински проекти 
и програми. 
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  1.1.2.3. Привличане на чужди и местни инвеститори 
чрез предлагане за продажба на терени за 
производствена дейност от Индустриална зона – юг 
– Кърджали. 

  1.1.2.4. Предлагане под наем, на концесия и 
извършване на разпоредителни сделки с неефективна 
и ненужна общинска собственост. 

  1.1.2.5. Осъществяване на текущ контрол по 
изпълнение на задълженията по наемни, 
концесионни и договори за продажба със 
задължения от проведени конкурси. 

  1.1.2.6. Осъществяване на тримесечен контрол на 
постигнатите икономически и финансови резултати 
от търговските дружества и общински предприятия, 
извършване на проверки за икономическото им 
състояние и внасяне на предложение за 
преструктуриране или преобразуване при 
необходимост. 

  1.1.2.7. Контрол по изпълнение на задълженията по 
сключени договори за наем и аренда за земеделски 
земи – общинска собственост. Увеличаване на 
площите на трайните насаждения върху общински 
земедлески земи. 

  1.1.2.8. Предоставяне за срок до 5 години на мери и 
пасища в съответствие с условията за поддържане на 
земята в добро екологично и земеделско състояние. 

  

1.1.2.9. Информационно осигуряване на 
земеделските произмводители за прилагане на 
общита селскостопанска политика на ЕС, и 
провеждане на активна кампания за различните 
възможности за развитие на алтернативното 
земеделие на територията на общината. 
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 1.2. Подкрепа за развитие на 
туристическите обекти и атракции 

 1.2.1. Инвестиции в туристическа инфраструктура 1.2.1.1. Изграждане на посетителски център 
„Перперикон”. 

    
1.2.1.2.Реставриране и експониране на античен и 
средновековен град Перперикон. 

    
1.2.1.3. Експониране на паметниците от културно-
историческото наследство (средноввковните 
крепости Моняк и Вишеград). 

    

1.2.1.4. Подобряване на съществуващият достъп до 
зоните за отдих и туристическите обекти. 
Проектиране и изпълнение на ремонтни и 
рехабилитационни дейности на пътната и 
туристическа инфраструктура на: Археологически 
комплекс „Перперикон”, средновековна крепост 
„Моняк”,  пещера „Утробата”, средновековен мост с. 
Ненково, защитени местности,зона за отдих по яз. 
„Кърджали” и яз. „Студен кладенец”. 

 
 1.2.1.5. Развитие на рекреативен ловен, риболовен и 

спортен туризъм - бази за отдих край яз.”Кърджали” 
и  яз.”Студен кладенец”. 

  
1.2.1.6. Популяризиране на регионални туристически 
маршрути и дестинации. 
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1.2.1.7. Създаване на планове за управление на 
природните и културно-исторически обекти. 

  
 1.2.2. Маркетингови действия за популяризиране 
на туризма в общината 

1.2.2.1.  Провеждане на промоционални събития за 
популяризиране на дестинацията, чрез участие на 
туристически борси, панаири, проучвания и т.н. 

ПРИОРИТЕТ 2. Подобряване състоянието на пътната инфраструктура и градската среда. 

 2.1.Развитие на общинската транспортна 
система. 

2.1.1. Поддържане на общинска пътна  мрежа. 
 
 
 

2.1.1.1. Изграждане на мост на р.Арда при Крайно 
село и пътни връзки. 
 

 
 
 
 

2.1.1.2. Реконструкция, основен ремонт и 
рехабилитация на приоритетни отсечки от 
общинската пътна мрежа. 

  

 2.1.2. Насърчаване интеграцията на градската 
транспортна система. 

2.1.2.1. Рехабилитация на инфраструктура и 
тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление в централна градска част – ул.”Екзарх 
Йосих”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Републиканска”, 
ул.”Генерал Чернобузов”, ул.”Самуил”. 

    

2.1.2.2. Рехабилитация на улична мрежа и тротоари и 
въвеждане на енергоспестяващо улично осветление в 
Стара градска част включваща площад „Хаджи 
димитър”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Климент Охридски”, 
ул.”Добруджа”. 
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2.1.2.3. Рехабилитация на инфраструктура и 
тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично 
осветление в централна градска част в 
кв.”Възрожденци” – ул.”Райко Жинзифов”, 
ул.”Христо Г.Данов”. 

    
2.1.2.4. Изграждане на пешеходен мост в парк 
„Арпезос-Север” свързващ І и ІІ-ра част. 

  
2.1.2.5. Въвеждане на абонаментен режим за 
паркиране в синя зона  в централната част на 
гр.Кърджали. 

  
2.1.2.6. Реконструкция, основен ремонт и поддръжка 
на уличната мрежа в жилищните комплекси и 
квартали на гр.Кърджали. 

  
2.1.3. Рехабилитация и реконструкция на улична 
мрежа в останалите населени места на община 
Кърджали. 

2.1.3.1.Подобряване на уличната мрежа и връзката с 
общинската пътна мрежа, осветлението и тротоарите 
на по-големите населени места. 

    
2.1.3.2. Реконструкция и основен ремонт  на 
уличната мрежа в селата на общината. 

 

2.1.4. Създаване на условия за подобряване на 
градска среда. 

2.1.4.1. Усъвършенстване взаимодействието между 
обществените структури за превенция на 
нарушенията на обществения ред и сигурността на 
гражданите: Общинска комисия за обществен ред и 
сигурност, Общинска комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, Общински съвет по нарктотичните 
вещества, Наблюдателна комисия към Общински 
съвет. 

  

2.1.4.2. Проучване възможностите за създаване на 
специализирана общинска структура за охрана и 
опазване на обществения ред на територията на 
общината с цел изграждане на:  

- Постоянно видеонаблюдение и охрана на 
училища, детски заведения и обществени 
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сгради;  
- Жива охрана към учебните и детските 

заведения в гробищен парки и охрана на 
земеделските земи; 

- Превантивна дейност сред младежите срещу 
разпространение и употреба на хулигански 
прояви, детска престъпност, по-добри 
условия за спорт и други развлечения през 
свободното време; 

- Постоянно взаимодействие на общинска 
админстрация с органите на МВР, КАТ, ДАИ 
и ПАБ, с цел подобряване на организацията 
на движението, транспорта, таксиметровите 
услуги и противопожрната безопасност; 

- Разработване съвместни програми и проекти 
за по-ефективна дейност на институциите в 
община Кърджали  

ПРИОРИТЕТ 3. Инвестиции в образование, култура, социални дейности, спорт и младежки 
дейности. 

 3.1. Подобряване на образователна 
инфраструктура и повишаване на 
качеството на образователните услуги. 

3.1.1. Подобряване и развитие на образователна 
инфраструктура. 

3.1.1.1. Основен ремонт и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност за сграда на СОУ 
„П.Р.Славейков”. 
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3.1.1.2. . Основен ремонт и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност за сграда на СОУ „Отец 
Паисий”. 

    
3.1.1.3. . Основен ремонт и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност за сграда на ГПЧЕ „Христо 
Ботев” и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 

    
3.1.1.4. . Основен ремонт и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност за сграда на ОУ 
„П.К.Яворов”. 

   3.1.1.5. Възстановяване на детска градина „Мир”. 

  

3.1.1.6. Откриване на обединено детско заведение в 
сградата на бивша ЦДГ “Мир” гр.Кърджали и 
изграждане на нова детска градина и начално 
училище в квартал Възрожденци. 

  

3.1.1.7. Пренасочване за просветни цели с приоритет 
за обществени нужди на освободените сгради, които  
не се стопанисват и се разрушават (напрмер: 
сградата на бившето НУ в кв. “Веселчане” 
гр.Кърджали, ОУ”Г.Бенковски” гр.Кърджали в 
центъра на града). 
 

  

3.1.1.8.Оптимизация на училищната мрежа и пълен 
обхват на учениците в задължителна училищна 
възраст. Поетапно изграждане на охранителни 
системи за охрана на детските заведения в общината. 

 3.2. Подобряване на достъпа до социални 
услуги. 
 
 

3.2.1. Подобряване на социалната инфраструктура 
и разширяване на обхвата на предоставени 
социални услуги. 

3.2.1.1. Ремонт, мерки за енергийна ефективност и 
преустройство на сграда на бивше общежитие на 
строителен техникум за социални жилища. 

  
3.2.1.2. Осигуряване на социални услуги „Личен 
асистент“, „Социален асистент“, „Домашен 
помощник”  „Домашен санитар“ на хора в нужда. 
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3.2.1.3. Осигуряване на достъп на лица с 
увреждане до спортни, културни, 
административни обекти и открити 
пространства на територията на общината 
(подходи, съоръжения, звукова сигнализация и 
др.). 

  
3.2.1.4. Финансиране и реалициране на програма 
„Синди” за възрастни и деца, съвместно с РЗИ-
гр.Кърджали. 

  
3.2.1.5. Създаване на съвременна база за 
следболнично лечение и рехабилитация, чрез 
публично-частно партньорство. 

  
3.2.1.6. Понижаване на вредното влияние на шума 
върху здравето на населението. Изработване на 
шумова карта на гр.Кърджали. 

 

3.2.2. Подобряване на капацитета на социалните 
структури. 

3.2.2.1. Периодични обучения и супервизия на 
персонала (специалисти и помощен персонал), 
ангажирани с предоставянето на социални 
услуги. 

  

3.2.2.2. Развитие на публично-частно 
партньорство при предоставяне на социални 
услуги за уязвими групи. 

  
3.2.2.3. Разработване и управление на проекти в 
сферата на социалните услуги. 

  

3.2.2.4. Периодични проучвания на 
потребностите на уязвими групи от населението 
и създаване на методика за подбор на лица, 
желаещи да предоставят социални услуги на 
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територията на общината. 

  
3.2.2.5. Проучване на удовлетвореността на 
потребителите на социални услуги. 

 
3.3.2. Подобряване на спортната инфраструктура в 
останалите населени места в общината. 

3.3.1.2.Възстановяване и ремонт на спортните обекти 
в населените места. 

3.4. Развитие на културния живот в община 
Кърджали. 

3.4.1. Поддържане на изкуствата, културните 
програми, услуги и съоръжения 

3.4.1.1. Ремонт (реконструкция, оборудване и и 
обзавеждане на сградата на Дом на културата – 
гр.Кърджали). 

  
3.4.1.2.  Ремонт (реконструкция, оборудване и и 
обзавеждане на сградата на Младежки дом  – 
гр.Кърджали). 

  

3.4.1.3. Основен ремонт и въвеждане на мерки за 
енергийна ефективност в сградата на Регионална 
библиотека „Н.Й.Вапцаров” – гр.Кърджали. 
 

  

3.4.1.4. Подкрепа  и  стимулиране   на инициативи на  
различните  етнически  общности. Интегриране  на  
културното  многообразие  в  политиките  за  
развитие  на   общината. 
 

 

3.4.2. Популяризиране на обществени събития и 
фестивали 

3.4.1.5. Използване  на  потенциала и  богатото  
културно наследство на града и региона  за 
увеличаване привлекателността на Кърджали като 
туристически център. Социализиране на  
паметниците  на културата,  развитие  на културни  
маршрути, създаване на рекламни материали в 
партньорство с гражданския сектор. Разнообразяване 
престоя  на  туристите и  и осугуряване на  публика  
за  вече  известен  на  кърджалийци  репертоар със  
своите  фестивали: 

- фестивал  на  изкуствата  „Перперикон”; 
фестивал  на  „Терлика”; „ Коко – Рок” фест; 
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„Арпезос рок  фест “; „Кърджали -  столица на  
толерантността” ; Балкански  фестивал  на  
турския  фолклор, фестивал на  детското  
творчество  „Петя Караколева“. 

ПРИОРИТЕТ 4. Управление на околната среда. 

 4.1. Опазване и възстановяване на 
околната среда 
 

4.1.1. Отговорно управление на отпадъците 
 

4.1.1.1. Изграждане на втора клетка на Регионалното 
депо и инсталация за сортиране и компостиране. 

  

4.1.1.2. Разширяване на системата за разделно 
събиране, повторна употреба и рециклиране на 
масово разпространените отпадъци. 
 

  

4.1.1.3. Реконструкция, обновяване и поддържане на 
зелената система, изграждане и поддържане на 
велоалеи по улуците на гр. Кърджали, поддържане 
на парковата система, спортни и детски площадки на 
общината. 

  
4.1.1.4. Изграждане на крайбрежните улици по левия 
и десния бряг на Водното огледалина р.Арда. 

  

4.1.1.5. Усъвършенствуване на вътрешната 
нормативна уредба за създаване на по-добри условия 
за опазване на обществения ред, екологията и 
чистотата в общината. 

 
4.1.2. Превенция на риска чрез предприемане  на 
навременни мерки за ликвидиране на последиците 
от свлачищни процеси 

4.1.2.1. Укрепване на свлачищата на територията на 
община Кърджали. 

 4.2. Разширяване и подобряване на 
съществуващата водоснабдителна и 
канализационна инфраструктура 

4.2.1. Подобряване на питейно битовото 
водоснабдяване 

4.2.1.1. Реконструкция, модернизация и 
доизграждане на водопроводната мрежа на гр. 
Кърджали – ІІ-ри етап Воден сектор на гр.Кърджали 
(извън обхвата на І–ви етап). 
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4.2.2. Изграждане, разширяване и ремонт на 
канализационната мрежа 

4.2.2.1. Реконструкция, модернизация и 
доизграждане на канализационната мрежа на гр. 
Кърджали – ІІ-ри етап Воден сектор на гр.Кърджали 
(извън обхвата на І–ви етап). 

ПРИОРИТЕТ 5. Повишаване на административния капацитет и предоставянето на услуги. 

5.1. Подобрение на административния 
капацитет и на обслужването на 
гражданите и бизнеса. 

5.1.1. Въвеждане на електронни и комплексни 
административни услуги. 

5.1.1.1. Въвеждане на Е-управление на община 
Кърджали чрез изграждане на информационни и 
комуникационни системи на местно ниво. 

  5.1.2. Повишване на професионалните 
компетенции на общинските служители. 
 

5.1.2.1. Разработване и внедряване на мерки за 
усъвършенстване на системата за мониторинг, 
контрол и оценка на качеството на професионалната 
подготовка на служителите. 

  5.1.2.2. Оптимизиране на структурата на общинската 
администрация, с цел коренно подобряване на 
отношението към гражданите и техните проблеми – 
чрез въвеждане на поименно разпределение на 
задачите, електронно проследяване за спазване на 
сроковете и компетентното произнасяне по 
исканията и молбите на гражданите. 

  5.1.2.3. Усъвършенстване на системата за обучение 
на служителите с акцент върху новите подходи в 
работата на администрацията. 

  5.1.2.4. Периодичен анализ на мотивацията на 
работещите в администрацията и определяне на 
мотивационния климат. 

  5.1.2.5. Използване възможностите на програмата 
„Старт в кариерата” за привличане на млади хора в 
общинската администрация. 

  5.1.2.6.Повишаване професионалната 
 квалификация, изполване на нови подходи и добри 
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практики, нови информационни системи с цел 
постигане на надеждност, всеобхватност и 
ефективност на финансовата дисциплина. 
Осъществяване на мониторинг и оценка на 
съставянето, изпълнението и отчитането на 
общинските бюджети, с цел проследяване 
използването на финансовите ресурси. 

 
 
Програмата за устойчиво развитие на община Кърджали през мандат 2015 г. – 2019 г. „Заедно за успеха на Кърджали” е приета 
с Решение № 47 от 24.03.2016 г. на Общински съвет – Кърджали. 


