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П Р О Г Р А М А 

ЗА  УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

ЗА МАНДАТ 2019-2023 ГОДИНА 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Настоящата Програма е разработена на основание чл.44, ал.5 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация. Програмата за управление за мандат 2019 – 

2023 год. е базирана на предизборната платформа, с която получих подкрепата на 81,24 

% от избирателите на общината. В нея са включени и ангажиментите, които поех по 

време на предизборната кампания.  

Тази програма представлява «пътеводител», с помощта на когото ще се движим  

напред през следващите няколко години, за да постигнем общите ни цели – Община 

Любимец да продължи да се развива във възходяща посока.  

Програмата е отворен документ, който може да бъде допълван и развиван в процеса 

на изпълнение, защото задължението на местната власт е да бъде в непрекъснат диалог с 

хората, за създаване на по-качествена местна политика.  

Тя е средносрочен планов документ. Съобразена е с основните цели и приоритети на 

местното и регионално развитие и е обвързана с всички действащи стратегически, 

финансови, технически и нормативни документи на община Любимец. Програмата 

трябва да се разглежда съвместно с Националния план за развитие, със Стратегията за 

развитие на Област Хасково и Общинския план за развитие на община Любимец 2014 – 

2020 г. 

Предвижда се управлението на Община Любимец 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  работа  

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 се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на Община Любимец, 

определена с Общинския план за развитие 2014-2020  година: 



 

«ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ – РАЙОН ЗА ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ НА 

ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ПРЕРАБОТВАТЕЛНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ, БАЗИРАН НА 

МЕСТНИ РЕСУРСИ, ТРАДИЦИИ И ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО» 

 

Програмата за управление през мандат 2019 – 2023 г. е съобразена с характерните 

положителни дадености на Община Любимец: 

1. Добро транспортно-географско положение - преминаващи важни транспортни 

коридори, свързващи Западна Европа и Близкия Изток. Това увеличава възможностите за 

икономическо, търговско и културно  сътрудничество със съседни страни; 

2. Благоприятни климатични, почвени и водни ресурси, благоприятстващи за 

развитието на модерно земеделие; 

3. Наличие на богато културно-историческо наследство, осигуряващо възможност за 

развитие на културата и туризма; 

 

Наред с това, са отчетени и отрицателните страни, характерни за нашия регион: 

1. Демографски срив и  влошена възрастова структура на населението - повсеместно 

застаряване и тенденция към обезлюдяване на някои села; 

2. Слаба и недоразвита икономика, в следствие на която в района се отчита 

сравнително висок % на безработица; 

3. Амортизирана инфраструктура - пътища, улици, водоснабдителна мрежа, липса 

на канализации и пречиствателни станции за питейната и отпадните води. 

4. Екологични проблеми, възникнали от липса на депа за отпадъци, наличие на 

голям брой нерегламентирани сметища. 

 

ІІ. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ 

 

Главна цел на програмата за управление на Община Любимец е ПОВИШАВАНЕ НА 

БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО И ПОСТИГАНЕ НА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНАТА, чрез изграждане и подобряване на техническата инфраструктура, 

улесняваща транспортните, търговските връзки и международното сътрудничество; 

създаване на по-добри условия за развитие на малкия и среден бизнес; благоприятен 

климат за инвестиции; привличане на средства от Европейските фондове за осигуряване 

на по-добра жизнена среда; работа в посока за повишаване на квалификацията и 

развитието на човешките ресурси и др.  



Цели се чрез комплекс от мерки да се подобрява стандарта на живот на населението; 

да се създаде благоприятна и устойчива социална среда; да се създадат условия за 

развитие на човешките ресурси и нарастване на доходите; да се намали нивото на 

безработица; да се реализират дейности за подобряване достъпа до качествени здравни 

услуги; да се създадат условия за отдих и спорт; да се въведат технологии за опазване на 

околната среда; да се запазят местната идентичност и културното наследство на 

общината.  

Нашата цел в рамките на мандат 2019-2023 е Община Любимец да продължи да се 

развива, превръщайки се в още по-привлекателно и сигурно място за живеене, с 

екологично чиста природна и жизнена среда, с конкурентноспособна местна икономика, 

осигуряваща условия за професионална реализация.  

 

За успешно развитие и постигане на качествени резултати са изведени три 

стратегически цели:  

1. Създаване на устройствени предпоставки за развитие  - тази цел е насочена към 

интегрирано териториално развитие на общината. Предвижда се реализирането на 

формулираните специфични цели и мерки и изпълнението на конкретни проекти, да 

допринесе за намаляване на икономическите и социални неравенства на територията на 

града, както и подобряване на техническата инфраструктура в селата. 

2. Икономически растеж основан на знанието, териториалната локация и наличните 

ресурси  - целта е насочена към използване на потенциала на общината,  елиминиране на 

слабите характеристики, чрез прилагане на комплексни икономически мерки. Отчетени 

са ключови характеристики на общината и потребностите на местната икономика и са 

предложени решения за насърчаване на икономическото развитие на общината. 

3. Развитие на човешките ресурси чрез осигуряване на равни възможности за 

образование, заетост, здравеопазване, социални услуги, култура и спорт – целта е 

насочена към справяне със социално- икономическите и демографски проблеми на 

общината. Демографската ситуация в община Любимец се характеризира със сериозни 

проблеми, произтичащи от възрастовата и образователна структура на населението, 

както и от проблема със задържането на млади хора с по-високо образователно равнище 

в общината, поради трудности с осигуряване на трудовата им заетост. 

 

От тези стратегически цели са определени и следните важни за развитието на 

общината приоритети: 

ПРИОРИТЕТ І   



„Устройство на територията и развитие на техническата инфраструктура” 

 

Всички дейности за развитие на общината са пространствено ориентирани върху 

нейната територия. Разработването на устройствени схеми и планове е регламентирано 

от Закона за устройство на територията. Без тяхното наличие не може да се извършва 

проектиране, строителство и реализиране на дейности за подобряване на 

инфраструктурата. Ето защо следваща стъпка, която следва да се извърши през 

настоящия мандат, е прилагане на приетия Общ устройствен план на община Любимец и 

последващи Подробни устройствени планове и на тяхна основа – инвестиционни 

проекти. 

Повишаването на конкурентоспособността на икономиката на общината и потенциала 

за привличане на инвестиции, са пряко зависими от степента на изграденост и 

експлоатационното състояние на елементите на техническата инфраструктура. 

Необходимо е да продължат инвестициите за възстановяване на пътната настилка и 

благоустрояването на града и кметствата. Въпреки свършеното не малко до момента, все 

още състоянието на пътната и уличната мрежа в общината, в известна степен е 

ограничител за мобилността на работната сила и достъпа до различните видове услуги. 

За да се премахнат ограниченията трябва да се изпълнят редица дейности и проекти. 

Предвидените мерки ще се реализират главно чрез проекти към фондовете на 

Европейския съюз в страната за периода 2014-2020 г. и следващия програмен период: 

Програма за развитие на селските райони, „Региони в растеж”, „Околна среда”, ТГС 

България-Турция” и „България-Гърция” и др. 

 

 Дейности по Приоритет I Срок на 

изпълнение 

Изготвяне на устройствени планове на територията на общината  

 Прилагане на приетия Общ устройствен план на община 

Любимец и План-схема на комуникационната система. 

2019-2023 

 Разработване на Генерален план за организация на движението 

на гр.Любимец (ГПОД). 

2020 

 

 

Разработване на Подробен устройствен план за благоустрояване 

на бивши ІІ и ІІІ Стопански дворове и южния край на 

гр.Любимец / до бул.“Одрин“/. 

2020 

 Изготвяне на инвестиционни проекти и проектни предложения 

за финансиране чрез оперативни програми, държавния бюджет и 

2019-2023 



собствени финансови ресурси 

 Приключване на процедури по разширение на гробищни паркове 

в населените места на общината; 

2020-2022 

 Проектиране и изграждане на обредна зала за траурни 

церемонии в гр.Любимец; 

2022-2023 

Развитие на транспортната инфраструктура чрез изграждане, рехабилитация и 

повишаване на товароносимостта на общинската пътна мрежа 

 "Реконструкция на съществуващ горски път за достъп до култов 

комплекс „Глухите камъни” 

2021-2022 

 Изграждане на пешеходен подлез в района на бивш жп прелез на 

ул.“Ивайловградска“ 

2020-2021 

 „Рехабилитация и ремонт на общински път Йерусалимово-

Оряхово-Васково“ 

2021-2023 

 „Ремонт на общински път с.Георги Добрево до границата със с. 

Момково“ 

2021-2023 

 "Рехабилитация и ремонт на общински път Дъбовец-Вълче поле" 2021-2023 

 „Изграждане на околовръстна улица на гр.Любимец, по 

направление на Републикански път ІІІ-597 /обходен път – запад/“ 

2020-2023 

Интегрирано развитие на територията, чрез подобряване на качеството и 

обезпечеността на улиците в гр. Любимец и селата 

 Цялостен ремонт на следните улици в гр. Любимец (поставяне 

на бордюри, тротоари и преасфалтиране): 

- ул.„Вела Пеева“, „Цар Асен“, „Преслав“, „Любен Каравелов“ 

/от кръстовище с бул. „Одрин“ до кръстовище с бул. „Марица“/, 

„Любен Каравелов“ /от кръстовище с ул. „Републиканска“ до 

кръстовище с ул. „Дойран“/, „Сакар“, „Роза“, „Детелина“, „Бяло 

море“, локално платно на бул. „Одрин“ /от ул. „Граф Игнатиев“ 

до ул. „Зорница“/. 

2020-2022 

 Частичен ремонт на следните улици в гр. Любимец (подмяна на 

тротоарни настилки): 

-ул. „Желязко Терпешев“, „Бенковски“, „Цар Освободител“. 

2020-2021 

 Реконструкция на улици в селата на територията на Община 

Любимец. 

2021-2023 

     Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда - зелени и пешеходни 

пространства, надграждане на видео наблюдението, енергоспестяващо осветление 



отводняване и водоснабдяване. 
  Благоустрояване на междублокови пространства на жилищни 

сгради с адрес ул.“Отец Паисий “ № 3 и № 5,  ул. „Васил 

Левски“ №14  и ул.”Гладстон” № 2, ул.“Републиканска“ № 39 и 

№ 43; 

2020-2023 

 Проект „Обновяване и развитие на жизнената среда в гр. 

Любимец”, включващ „Реконструкция и обновление на 

централна градска част на гр. Любимец“ 

2022-2023 

 Благоустрояване на централните части на с. Малко градище, 

с.Лозен и с.Белица 

2021-2022 

 Надграждане на системите за видеонаблюдение в гр.Любимец 2020-2023 

 Проект „Рехабилитация и модернизация на система за външно 

изкуствено осветление – улично осветление на гр. Любимец“ 

2020-2022 

 Изпълнение на предвидените дейности за отводняване на 

южната част на града по Проект „Южен обходен канал на гр. 

Любимец. (от ж.п. прелеза за град Ивайловград до р. Белишка). 

2021-2022 

 Изграждане на нова водопроводна система на с. Лозен и 

с.Георги Добрево. 

2021-2023 

Обновяване и развитие на публичната административна, образователна, 

културна, социална и спортна инфраструктура и съобразяването й със съвременните 

потребности 

 Подобряване на енергийната ефективност на общински сгради, в 

които се предоставят обществени услуги, чрез цялостен ремонт 

на кметства в: с.Оряхово, Йерусалимово, Георги Добрево, 

Дъбовец, Вълче поле. 

2021-2023 

 Ремонт на общинска сграда на ул.“Граф Игнатиев“ 2020-2021 

 Търсене на решение за бъдеща реализация  и използване на 

Комплексна обществена сграда в гр. Любимец 

2020-2023 

 

 

Проект „Благоустрояване на  училищните дворове и изграждане 

на спортна инфраструктура” 

2020-2022 

 Проект „Изграждане на спортна площадка и детски кът“ м/у 

ул.“Витоша“ и ул.Църковна“/ 

2021-2023 

 Проект „Изграждане на спортна площадка на ул.“Зорница“ 2021-2022 

 Проект „Изграждане на спортно игрище на територията на 2020-2021 



Градски стадион“ 

 Проект „Изграждане на площадка за външен фитнес на 

прилежаща територия към Градски стадион. 

2021-2022 

                      

                                                       ПРИОРИТЕТ  ІI   

„Увеличаване на заетостта, подобряване на административното обслужване и услугите                  

                                                             за населението“ 

 

Приоритетът цели развитие на оптимална институционална среда за осигуряване на 

публични услуги с високо качество и ефективност на населението и бизнеса чрез 

реализиране на дейности за развитие на институционалната среда и междуобщинското 

сътрудничество, административния капацитет и участие на гражданите и бизнеса в 

процеса на местно самоуправление и засилване на международното сътрудничество. 

Водещите направления са партньорството с гражданското общество, други общински 

администрации на национално и европейско ниво за трансфер на добри практики, 

повишаване на капацитета и ефективността на администрацията. 

Основната част от предвидените конкретни дейности ще търсят финансиране чрез 

фондовете на Европейския съюз в страната за периода 2014-2020 г 

 

 Дейности по Приоритет II Срок на 

изпълнение 

       За постигане на по-голяма заетост на населението ще инициираме нови 

дейности за нейното увеличаване, а именно: 

 Прилагане на общинска програма по заетостта и осъществяване 

на различни проекти в тази насока. 

2020-2023 

 Участие на общината в Национални програми за осъществяване 

на възможности за разкриване на целеви работни места, 

съобразени с потребностите на общината. 

2020-2023 

 Създаване на благоприятна бизнес среда за местния дребен и 

среден бизнес, земеделските стопани, с цел да се насърчава 

дейността им по разкриване на нови работни места. 

2020-2023 

 Създаване на пазар на производителя, с цел по-добро 

реализиране на произведената земеделска продукция. 

2021-2023 

Чрез добре структурираната и работещата администрация на Община 

Любимец целим да постигнем: 

 



 Намаляване на административните разходи за обслужване на 

населението и фирмите, чрез опростяване на бюрократичния 

процес и въвеждане на най-добрите практики, в т.ч. 

предоставяне на електронни услуги. 

2020-2023 

 Въвеждане на интегрирана информационна система за 

административно – техническо обслужване. 

2020-2023 

 Трансфер на добри практики за подобряване на местното 

самоуправление, чрез изграждане на партньорства с други 

общински администрации от страната: 

2020-2023 

 Въвеждане на система за управление на качеството на 

административните услуги. 

2020-2022 

 Непрекъснато повишаване на компетенциите и квалификацията 

на общинските служители за предоставяне на услуги с високо 

качество и ефективност. 

2020-2023 

 Обратна връзка с гражданите за оценка на качеството на 

получаваните от тях административни услуги. 

2020-2023 

 

ПРИОРИТЕТ  ІII   

„Социални дейности и здравеопазване“ 

 

Отчитайки характерните за цялата страна демографски проблеми – ниска раждаемост, 

застаряващо население, увеличаване на броя на хората в неравностойно положение, 

както и нуждата от интеграция на малцинствата, очертахме посоката на нашата социална 

политика 

 Дейности по Приоритет III Срок на 

изпълнение 

 Осъществяване на нови подходи и реализиране на добри 

практики за подпомагане и грижи за самотните възрастни хора 

от града и селата. Работа в посока на тяхната социализация. 

2020-2023 

 

 

Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на 

уязвими групи и общности. 

2020-2023 

 Непрекъснато подобряване на дейностите и базата на „Домашен 

социален патронаж”. Разширяване на видовете социални услуги 

за обслужваните лица. 

2020-2023 



 Търсене на алтернативно финансиране за изграждането на 

„Обществена кетъринг кухня за социално слаби граждани“ 

2020-2021 

 Помощ и съдействие за членовете на „Клуб на хората с 

увреждания”. 

2020-2023 

 Обновяване и развитие на публичната административна, 

образователна, културна, социална и спортна инфраструктура и 

съобразяването й със съвременните потребности на хората в 

неравностойно положение чрез реализирането на : 

2020-2023 

 Проект „Изграждане на дом за възрастни хора” 2022-2023 

 Проект „Ремонт и оборудване на сграда „Клуб за хората от 

третата възраст“ 

2020-2021 

    Непрекъснато повишаване качеството на общинското здравеопазване: 

 Още по-голямо съдействие и подкрепа на ръководството на 

СБПЛР – Любимец за подобряване на техническото и кадрово 

състояние на болницата 

2020-2023 

 Общински инвестиции за ново и съвременно медицинско 

оборудване в системата на здравеопазване. 

2020-2023 

 Привличане на нови специалисти за осъществяване на 

специализирана медицинска помощ на населението в общината. 

2020-2023 

 Съдействие за изграждане на нов „Център за спешна 

медицинска помощ”. 

2020-2021 

 Отделяне на повече средства и грижи за ученическата и детска 

здравна помощ. 

2020-2023 

 Повишаване на информираността на населението за ранна 

превенция на заболяванията. 

2020-2023 

 Проект „Информирани и здрави” 2020-2021 

 Проект за профилактични прегледи сред рискови групи 2020-2023 

 

ПРИОРИТЕТ  IV 

„Образование, култура, младежки дейности и спорт“ 

 

     Един от най-важните приоритети в нашата работа ще бъде образованието. За неговото 

по-нататъшно развитие в общината ще работим за прилагането на общинска програма за 

трайно решаване на проблемите с материалната база на училищните заведения в 

общината; 



 

 

 Дейности по Приоритет IV Срок на 

изпълнение 

Подкрепа на училищните ръководства за естетизация на прилежащите 

територии. 

 Проект „Благоустрояване на училищните дворове и изграждане 

на спортна инфраструктура” 

2020-2021 

 Проект „Благоустрояване на дворно пространство и спортни 

терени на СУ „Желязко Терпешев“; 

2020-2021 

 Продължаване на ремонта и реконструкцията на ОУ „Кирил и 

Методий“, с. Малко градище; 

2021-2022 

 Проект „Ремонт и оборудване на „Младежки център 

„Любимец”; 

2020-2021 

Съдействие за подобряване на материалната база в образованието и внедряване на 

съвременни ИКТ технологии: 

 „Проект „Качествено образование, чрез нови технологии ” 2020-2021 

 

 

Създаване на условия за извънкласни дейности на учащите се, 

клубове по интереси и др. Рационално използване на Младежки 

център. 

2020-2023 

За ново качествено развитие на културната дейност.   

 Съхраняване и развитие, допълване с нови дейности на 

общинския културен календар. 

2020-2023 

 Обновление на читалищни сгради на територията общината. 2022-2023 

 Проект "Реконструкция и ремонт на читалище в с. Лозен и 

с.Йерусалимово" 

2021-2022 

 Проект „Ремонт на зала, сцена и сценична техника читалище 

„Братолюбие 1884” гр.Любимец”; 

2020-2022 

 Изграждане на музейна сбирка с етнографска и археологическа 

насоченост в ч-ще „Братолюбие-1884“; 

2020-2022 

 Подкрепа и развитие на художествената самодейност в ч-ще 

“Братолюбие 1884” и в другите читалища от общината. 

2020-2023 

 Проект „Изграждане на открита сцена за провеждането на 

фестивал „Кехлибарен грозд“ с.Лозен; 

2020-2021 



 

ПРИОРИТЕТ  V 

„Екология и туризъм“ 

 

Осъществяване на нова младежка политика за професионалната реализация на 

младите хора, за свободното им време, културната среда и спорта. 

 Подпомагане работата на Младежки съвет за участие и 

сътрудничество с организации и местни общности при 

изграждане на съвременен модел на общинска политика спрямо 

младежта. 

2020-2023 

Развитие на алтернативни форми за социална реинтеграция на отпадналите от 

образователната система млади хора от 18 до 25 г. 

 Проект „Учене през целия живот”; 2020-2021 

Създаване на условия за насърчаване на творчеството, иновациите и 

предприемачеството сред младите хора 

 Проект „Насърчаване на творчеството и развитие на интересите 

на младите хора в община Любимец” 

2021-2022 

 Участие на общината в разработване  и реализиране на проекти 

за културни дейности и инициативи, насочени към подобряване 

на качеството на живот на младите хора 

2020-2023 

 Добро стопанисване на  новоизградените спортни зали и 

площадки, създаване на условия за развитие на традиционните 

и нови видове спорт в общината. 

2020-2023 

 Проект „Изграждане на спортна площадка и детски кът” 

/между ул. „Витоша“ и ул.„Църковна“/; 

2021-2023 

 Проект „Изграждане на спортна площадка на ул. „Зорница“; 2021-2022 

 Проект „Изграждане на спортно игрище на територията на 

Градски стадион“; 

2020-2023 

 Проект „Изграждане на площадка за външен фитнес на 

прилежаща територия към Градски стадион“; 

2020-2021 

Развитие на цялостна спортно-физическа активност на населението. 

    Активизиране на работата на общинската комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 



     Туризмът е с висок потенциал за развитие в региона и намира съществено място в 

общинската политика за периода 2019-2023 г. Предвидените дейности в тази сфера са 

насочени към подобряване на условията за развитие на туризма чрез поддържане на 

съществуваща и създаване на нова инфраструктура и интегрирани туристически 

продукти. 

     Предвидените мерки ще се реализират главно чрез проекти към фондовете на 

Европейския съюз в страната за новия програмен период: Програма за развитие на 

селските райони, ТГС България-Турция” и ТГС „България-Гърция”. 

В областта на екологията пред нас стои предизвикателството да се справим с 

проблемите по опазване и съхраняване на природата на нашия красив роден край. 

Поставили сме си следните задачи: 

 Дейности по  Приоритет V     Срок на       

изпълнение 

Правилно управление на водните ресурси 

 Проектиране и изграждане на модулни пречиствателни станции 

на основните канализационни колектори 

2020-2021 

 Подмяна на водопроводните инсталации на улиците, включени 

за рехабилитация и ремонт; 

2020-2023 

 Изграждане на канализация на улиците „Шар планина“, „Явор“ 

„Солун“, „Кавала“, „Панайот Волов“ /Безименна/, „Сакар“, 

„Люляк“, „Роза“, „Тракия“/ в частта между 

ул.“Ивайловградска“ и  „Шейново“/; 

2020-2023 

 Ремонт на съществуващата канализационна система по  ул. 

“Зорница“; 

2021-2022 

 Добро управление и непрекъснат мониторинг на състоянието 

на общински водни обекти; 

2020-2023 

Управление на твърдите битови отпадъци: 

 Непрекъсната работа за недопускане възникването на 

нерегламентирани сметища; 

2020-2023 

 Подобряване на сметосъбирането и сметоизвозването чрез 

новозакупената техника; 

2020-2023 



 Проект „Закриване и рекултивация на общинско депо за ТБО 

на територията на Община Любимец“; 

2020-2022 

 Разширяване на обхвата за разделно сметосъбиране в 

общината; 

2020-2023 

Опазване и развитие на горските екосистеми: 

 Проект „Намаляване опасността от горски пожари на 

територията на Община Любимец“, включващ ремонт и 

изграждане на горски пътища, реконструкция на водоеми и 

лесокултурни прегради; 

2021-2022 

Развитие на екологичния туризъм: 

 Изграждане на зона за отдих "Извън градски парк" в землище 

на с. Йерусалимово / м. Хасаря/; 

2022-2023 

 Изграждане на зона за отдих край р.Марица; 2022-2023 

 Проект "Места за арт-дейности, зелен пояс и съпътстваща 

инфраструктура в м. Начева курия, землище на 

с.Йерусалимово”; 

2022-2023 

Развитие на културен и религиозен туризъм: 

 Проект „Създаване на изложбена зала с артефакти от Глухите 

камъни в Археологическа база с. Малко градище”; 

2021-2022 

 Оказване на съдействие на Църковни настоятелства при 

разработването на проекти за ремонт и реконструкция на 

църковните храмове; 

2020-2023 

 Подпомагане на църковните настоятелства при проектирането 

и набирането на средства за изграждането на църковни храмове 

и параклиси /с. Георги Добрево, м. Хасаря, с.Дъбовец/; 

2021-2023 

Популяризиране на туристически продукти: 

 Проект за участие в туристически борси 2021-2022 

 

ПРИОРИТЕТ  VІ 

„ Взаимодействие с гражданите“ 

 



 Дейности по  Приоритет V     Срок на       

изпълнение 

 Разширяване капацитета на местната общност, за прилагане на 

подхода „Водено от общностите местно развитие“ и прилагане 

на стратегията на Местната инициативна група 

2020-2023 

 Разработване и прилагане на мерки за повишаване на 

информираността на гражданите за общинската политика и 

услуги 

2020-2023 

 Проект „Информираност за развитие"; 2020-2021 

 Разработване на ефективни механизми за участие на 

гражданите и бизнеса в процеса на вземане на решения. 

2020-2023 

 

ІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ЧАСТ 

 

Настоящата програма е изготвена като документ,  съчетаващ едновременно по-

дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни задачи и 

дейности за тяхното реализиране. 

Основните приоритети, са свързани с потребностите и нуждите на хората и имат 

следните основни насоки: 

 Максимално използване възможностите на европейското финансиране и 

привличане на инвестиции за развитие на малки и средни предприятия, с цел създаване 

на нови работни места и запазване на съществуващите; 

 Ефективен мениджмънт при управление на финансови и материални ресурси на 

общината; 

 Активна социална политика, насочена към социално включване на уязвими 

социални групи; 

 Превръщане на община Любимец в привлекателна туристическа дестинация; 

 Запазване, съхранение и развитие на традициите в областта на културата; 

 Гарантиране на модерно и конкурентноспособно образование; 

 Развитие на младежки дейности и спорт; 

 Засилване на местното самоуправление и ролята на гражданското общество. 


