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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за управление за мандат /2019-2023 г./ 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.  Изготвена като документ,  съчетаващ едновременно 

по-дългосрочни цели и приоритети за развитието на общината, както и конкретни 

задачи и дейности за тяхното реализиране.  

            Основната цел е стратегическата цел залегнала в Общинския план за развитие на 

община Роман - стимулиране на местната икономика и включване в различни проекти и 

програми на Европейския съюз за създаване на условия за по-пълна трудова реализация 

на хората, за подобряване  цялостната инфраструктура и значително по- добра  жизнена 

среда, съчетано с богат духовен и културен живот.  

Предвижда се управлението на Община Роман 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 Европейския съюз. 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 със следните  характерни особености на района:  

1.Благоприятно географско положение и наличие на добри транспортни връзки; 

 2. Развита междуселищна пътна инфраструктура и електропреносни мрежи; 

 3. Добре изградена електропроводна и електроразпределителна мрежа във всички 

селища; 

  4. Добър потенциал за развитие на курортното дело и на разнообразни форми на 

туризъм;  

5.  Традиции в културата, образованието и спорта; 

6. Демографски срив и  възрастова структура на населението, повсеместно 

застаряване и тенденция към обезлюдяване на някои села, което  в момента ни прави 

икономически неперспективни; 

7.  Безработица – 21,37 %  за месец ноември 2019 г.; 

8. Отчасти амортизирана инфраструктура - пътища, улици, водоснабдителна и 

съобщителна мрежа, недоизградена канализационна мрежа в населените места. Липса 

на пречиствателни съоръжения. 

Програмата се придържа към постигането на ВИЗИЯТА на Община Роман: 

Към 2023 г. община Роман да се превърне в община с привлекателна жизнена 

среда, добро качество на живот, с висок жизнен стандарт на населението, съхранила 

културно-историческото, духовното и природното наследство, с подобрена техническа 
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и бизнес инфраструктура, осигурила условия за устойчив растеж, конкурентоспособна 

икономика, селско стопанство, туризъм и услуги. 

В съответствие с всичко посочено до тук в годините на мандата ще работя за: 

1. Подкрепа за местните предприятия и подобряване на бизнес средата; 

2. Насърчаване развитието на селското стопанство и туризма; 

3. Подобряване достъпа до пазара на труда и повишаване на заетостта на 

населението; 

4. Подобряване качеството и достъпа до образование и съпътстващата 

инфраструктура; 

5. Подобряване качеството на социалните и здравни услуги и интегриране на 

групите в социална изолация; 

6. Стимулиране развитието на културата и спорта и модернизиране на 

инфраструктурата; 

7. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура; 

8. Благоустрояване на община Роман; 

9. Опазване на околната среда; 

10. Добро управление на местната общност и развитие на териториалното 

сътрудничество. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ: 

 

1. Подобряване качеството на човешкия капитал и повишаване на жизнения 

стандарт на населението - създаване на условия за по-ефективно използване на 

наличния човешки ресурс, на потенциала на изградената и на предвидената за 

изграждане нова социална инфраструктура за постигане на целите на интегрираното 

развитие на общината през следващия програмен период. Акцентът е върху младите 

хора, хората в трета възраст и уязвимите социални групи. 

2. Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и опазване на 

околната среда – обновяване и доизграждане на местната инфраструктура, развитие на 

транспортната инфраструктура и подобряване на достъпността и обслужването. Мерки 

за опазване на околната среда, които да съдействат за развитието на местната 

икономика, да осигурят благоустрояване на жизнената среда и съхраняване и 

възстановяване на биоразнообразието и природните ресурси. 

3. Стимулиране развитието на конкурентоспособна местна икономика - развитие 

на икономика, базирана на развита промишленост, модерен аграрен сектор, добра 

достъпност и качествен човешки ресурс. Общината има неоползотворени ресурси за 

създаване на туристически продукт. Стратегическата цел е насочена към стимулиране 

на икономическото развитие чрез активизиране на собствените ресурси и съхраняване 

на собствената специфика. Особено важно е и привличането на инвестиции, а също и е 

привличането и задържането на квалифицирани кадри, чиито образование и умения 

съответстват с потребностите на бизнеса. 

4. Укрепване на проектния капацитет и институционалната среда за по-ефективни 

обществени услуги - повишаване на институционалния капацитет и ефективността от 

действията на общинската администрация за развитие на уменията за управление на 
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проекти и усвояване на средства от структурните фондове, както и за подобряване на 

предоставяните от тях услуги и подобряване на социалното, икономическото и 

културното сътрудничество, както и сближаване между съседните общини. 

 

ПРИОРИТЕТИ И МЕРКИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 

1.Стимулиране развитието на конкурентоспособна местна икономика: 

1.1. Подкрепа за местните предприятия и подобряване на бизнес средата 

1.2. Насърчаване развитието на селското стопанство и туризма 

1.3. Адекватно управление на финансовите ресурси на Общината 

1.4. Ефективно управление на собствеността на Община Роман 

1.5. Максимално използване на възможностите, които предоставят европейските 

фондове 

 

№ Дейности по изпълнение на 

приоритет I 

Срок на 

изпълнение 

Очаквани 

резултати 

    1. Стимулиране развитието на конкурентоспособна местна икономика  

 

 

 

Провеждане на разяснителни 

кампании 

2019-2023 Информирани 

земеделски 

производители и 

стопани. 

 Създаване на публичен регистър 

на имотите - земеделски земи и 

горски територии, собственост на 

Община Роман. 

 

2019-2023 

Предоставяне на 

публичен достъп до 

портал „Открити 

данни”. 

 

 Публикуване и поместване в 

пресата и на интернет страницата 

на общината на свободните 

имоти/ сгради, терени, дворни 

места, земи, язовири, помещения/ 

с предложение за инвестиционни 

намерения. 

Ежегодно 

 

Информираност на  

външни и местни 

инвеститори за 

потенциала на 

Общината. 

 

 

Разработване на общинска  

политика в подкрепа на 

инвеститорите 

2019-2023 Увеличаване на 

външните 

инвеститори. 

 Създаване на условия за 

привличане на инвеститори и 

разкриване на нови работни 

места 

2019-2023 Увеличаване на 

външните 

инвеститори. 

 Разработване на оптимално 

функционираща интернет 

страница на Общината  

постоянен Лесен и бърз достъп 

до обществена 

информация за 

бизнеса, 

прозрачност. 
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 Насърчаване на диалога между 

представители на бизнеса и 

бюрото по труда за намиране на 

оптимално решение в търсенето 

и предлагането на пазара на 

труда. 

постоянен Подобряване на 

комуникацията 

между ресорните  

институции. 

 Приемане на ясни приоритети и 

реално изпълними цели, свързани 

с общинския бюджет.  

2019-2023 Ефективно 

управление на 

общинския бюджет. 

 Осигуряване на прецизност при 

изразходване на финансовите 

средства от общинския бюджет с 

цел постигане на устойчив  

резултат 

2019-2023 Максимално 

ограничаване на 

разходите с 

еднократен ефект. 

 Стимулиране на граждански 

инициативи за привличане на 

допълнителни средства от 

външни източници. 

2019-2023 Осигурени 

допълнителни 

средства за 

осъществяване на 

общинските  

дейности. 

 Отговорност за въвеждането на 

антикорупционни процедури. 

2019-2023 Прозрачност в 

управлението. 

 Приемане на Стратегия за 

управление на общинската 

собственост за мандата на кмета. 

2019-2023 Създадена 

макрорамка на 

цялостната визия по 

управлението на 

общинската 

собственост.  

 Приемане на Програма за 

управление на общинската 

собственост. 

ежегодно Конкретизиране на 

мерките за постигане 

на целите за 

управление на 

собствеността, както 

и осигуряване на 

публичен достъп. 

 Увеличаване на квалификацията 

на служителите, пряко заети в 

дейността чрез участие в 

обучения и семинари. 

ежегодно Висококвалифициран 

административен 

капацитет  и 

увеличен дял на 

одобрените за 

финансиране проекти 

 Привличане на подходящи 

партньори за  кандидатстване  по 

програми на ЕС с цел 

максимално усвояване на 

средства от ЕФ. 

ежегодно Изградени ефективни  

партньорства.  
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 Рекламиране и доразвиване на 

съществуващите и създаване на 

нови туристически обекти. 

 

2019-2023 Създаден атрактивен 

туристически 

продукт 

 Разработване на съвместни 

туристически маршрути със 

съседни общини. 

2019-2023 Разработени, 

съвместни със 

съседни общини 

туристически 

продукти 

 Кандидатстване с проекти по 

Трансгранични програми с 

партньорството на побратимени 

общини  и НПО  

2019-2023 Привлечени 

допълнителни 

средства. 

 

2. Подобряване качеството на човешкия капитал и повишаване на жизнения 

стандарт на населението: 

2.1. Стимулиране развитието на културата и спорта и модернизиране на 

инфраструктурата; 

2.2. Подобряване качеството на социалните и здравни услуги и интегриране на 

групите в социална изолация; 

2.3. Подобряване качеството и достъпа до образование и съпътстващата 

инфраструктура; 

2.4. Повишаване на административния капацитет и подобряване на 

административното обслужване; 

2.5. Опазване на обществения ред; 

2.6. Оптимизиране на образователната система; 

 

 

№ Дейности по изпълнение на 

приоритет I 

Срок на изпълнение Очаквани резултати 

 Участие в програми за заетост 

 

 
 

ежегодно Намаляване на трайната 

безработица,намаляване 

на броя на лицата, 

получаващи социални 

помощи, подпомагане на 

младите хора за тяхната 

трудова реализация, 

подпомагане на 

инвалидите и 

пенсионерите и др. 
 Разработване и прилагане на 

местни инициативи за заетост 

Регионални програми за развитие 

ежегодно Осигуряване на заетост. 

 Квалификация и преквалификация ежегодно Повишаване на 

конкурентоспособността 

на безработните в  пазара 
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на труда. 
 Участие на служителите от 

Общинска администрация в 

програми за обучение и семинари. 

2019 - 2023 г. Повишена квалификация 

на служителите.  

 Електронно обслужване на 

гражданите 

      2019 - 2023 г. Подобрено 

административно 

обслужване. 
 Сътрудничество с 

неправителствени и граждански 

организации за кандидатстване с 

проекти по Европейски и други 

програми  

2019 - 2023 г. Привличане на 

допълнителни средства 

от финансиращи 

програми. 

 Делово сътрудничество и диалог с 

институциите при бедствия, аварии 

и кризи - Община, Полиция, 

РСПБЗН, Гражданска защита,  

РИОСВ и  др. 

2019 - 2023 г. Предотвратяване и 

недопускане  на кризи 

 
 

 Въвеждане на видеонаблюдение на 

ключови места в общината. 

2019 - 2023 г. 

 

Намаляване и 

ограничаване на 

престъпленията. 
 Подобряване на контрола по 

прилагането на Наредба №1 за 

спазване на обществения ред, 

чистотата и общинското 

имущество на територията на 

община Роман 

2019 - 2023 г. Осигуряване 

спокойствието на 

гражданите. 

 Изготвяне на образователни 

приоритети и възможности за 

придобиване на квалификация в 

области, съобразени с изискванията 

на бизнеса и спецификата на 

заетостта в Общината и региона. 

2019 - 2023 г. Повишено качество на 

учебно-образователния 

процес, задоволяване 

потребностите на бизнеса 

от кадри.  

 Насърчаване на сътрудничеството 

и партньорството на 

образователните институции със 

социалните партньори и бизнеса за 

учене през целия живот. 

2019 - 2023 г. Задоволяване 

потребностите на 

местния бизнес от 

професионални кадри. 

 Изграждане на работен механизъм 

за взаимодействие между Община- 

училища и детски градини за 

периодичен анализ на дейността и 

проблемите, стоящи пред тях. 
 

2019 - 2023 г. Подобряване на 

сътрудничеството между 

образователните 

институции и местната 

власт. 

 Изграждане на нови детски 

площадки и поддържане на 

съществуващите такива /чрез 

кандидатстване по програми/ 
 

2019 - 2023 г. Осигурено място за отдих 

и подобряване жизнената 

среда.  

 Кандидатстване по Програми, 

свързани с подобряване и 

подпомагане живота и ежедневието 

2019 - 2023 г. Подобрено качеството на 

живот на хората със 

специфични социални 
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на хора от специфични социални 

групи  
 

потребности.  

 Подобряване качеството на  

услугите, предоставяни от ЦОП 
 

 Подобряване качеството 

на живот на 

потребителите. 
 Подобряване на материално-

техническата база на социалните 

заведения, клубове на пенсионера и 

хора с увреждания в Общината. 

2019 - 2023 г. Подобрени 

характеристики на 

сградния  фонд. 

 
 Провеждане на традиционни и 

нови културни прояви 

2019 - 2023 г. Съхраняване на 

традициите и създаване 

на нови духовни 

ценности. 
 Основни и текущи ремонти на 

читалища и други културни обекти 

/чрез кандидатстване по програми/ 

2019 - 2023 г. Създаване на условия за 

културна и обществена 

дейност. 
 Осигуряване на ново оборудване и 

обзавеждане на културни 

организации /чрез кандидатстване 

по програми/  

2019 - 2023 г. Създаване на условия за 

културна и обществена 

дейност. 

 Спортно-туристическо дружество 

„Романова крепост“ ????? 

2019 - 2023 г. Подобряване на 

социално-културната 

база. 
 

 
Организиране на спортни прояви 

 

2019 - 2023 г. Развиване на спортни 

умения. 
 Модернизиране и дооборудване на 

училищните спортни площадки 

2019 - 2023 г. Подобряване на 

материално-техническата 

база. 

 Ефективно управление на 

наличната спортна база и 

изграждане на нови съоръжения  в 

населените места на Общината.  
 

2019 - 2023 г. Подобряване на 

материално-техническата 

база. 

 Изграждане на спортни игрища 

и благоустрояване на дворното 

пространство в СУ „Васил 

Левски“ 

2019 – 2023 г.  Подобряване на 

материално-техническата 

база. 

 Разработка, защита и реализация на 

проекти за младежки дейности, 

реализирани от Европейските 

фондове, чуждестранни и 

национални  донори. 

2019 - 2023 г. Повишаване позитивните 

възможности за 

личностна, социална и 

професионална 

реализация на младите 

хора. 
 Изграждане на рампа за 

осигуряване на достъпна среда в 

КСУДУ, гр. Роман 
 

2019 – 2020 г.  Подобряване на 

материално-техническата 

база. 

 Провеждане на прояви, насочени 

към младите хора съвместно с НПО 

 Повишени възможности 

за осмисляне свободното 
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и граждански сдружения на 

територията на Община. 

време на младите хора. 

    

 

 

3. Развитие и модернизация на техническата инфраструктурата и опазване 

на околната среда: 

3.1. Подобряване и развитие на техническата инфраструктура; 

3.2. Благоустрояване на община Роман; 

3.3. Опазване на околната среда; 

3.4. Добро управление на местната общност и развитие на териториалното 

сътрудничество; 

 

 
№ Дейности по изпълнение на приоритет 

II 

Срок на изпълнение Очаквани резултати 

 Реконструкция на пътища от 

второкласна и третокласна РПМ ??? 

 Реконструирани 

пътища. 
 Изработване на инвестиционен 

проект за Рехабилитация на 

общинската пътна мрежа  и 

кандидатстване за външно 

финансиране 

 Изготвяне на проект 

 Изграждане на храм „Свети Роман 

Сладкопевец“  

2019 - 2023  

 ОР на кухненски блок на КСУДУ 
 

2020 - 2021 Ремонтиран 

кухненски блок. 

 ОР на уличната мрежа в гр. Роман и 

населените места в общината 

 

2019 - 2023 Ремонтирани улици и 

пътни съоръжения. 

 ОР на училищния стол в с. 

Камено поле 
 

2020 - 2021 Подобрена 

материално-

техническа база. 

 ОР  покрив на Здравна служба с. 

Синьо бърдо 
 

2020 - 2021 Подобрена 

материално-

техническа база. 

 ОР на стаи на първи етаж на 

Здравна служба, с. Синьо бърдо 
 

2020 - 2021 Подобрена 

материално-

техническа база. 

 Създаване на благоприятна среда за 

доизграждане и модернизация на 

енергийната инфраструктура 

2019 – 2023 г. Доизградена 

енергийна 

инфраструктура 

 Създаване на благоприятна среда за 

доизграждане и модернизация на 

съобщителната инфраструктура 

 

2019 – 2023 г. 
Доизградена 

съобщителна 

инфраструктура 

 Подпомагане на собствениците на 

жилищни блокове за участие в 

 

2019 – 2023 г. 
Одобрени проекти по 

програмата 
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Национална програма за енергийна 

ефективност в многофамилните 

жилищни сгради 

 Съдействие за осигуряване на 

качествени интернет връзки на 

територията на общината 

2019 – 2023 г. Осигурени 

качествени  интернет 

връзки 

 Актуализиране на Общия 

устройствен план. 

2020 г. – 2021 г. Подобряване 

устройството на 

територията на 

Общината. 
 Подобряване и поддръжка на 

състоянието на зелените площи и 

останалите обществени територии в 

населените места в по-добър вид 

2019 – 2023 г. Чисти и поддържани 

обществени 

територии. Осигурена 

привлекателна и 

здравословна околна 

градска среда. 
 Провеждане на разяснителни 

кампании сред населението за 

повишаване и обогатяване на 

екологичната култура. 

 

2019 – 2023 г. 
Висока екологична 

култура. 

 Актуализиране и изготвяне на нови 

поднормативни актове във връзка с 

ЕООС. 

2019 – 2023 г. Синхронизирана с 

екологичното 

законодателство 

поднормативна база. 
 Ликвидиране  на 

нерегламентираните и незаконни 

сметища. 

2019 – 2023 г. Подобряване на 

екологичната картина 

в общината 
 Поддържане на система за разделно 

събиране на отпадъците в град 

Роман. 

 

2019 – 2023 г. 
1. Намаляване на 

общото количество 

отпадъци, 

депонирани на 

Регионално депо. 

2. Реализиране на 

икономия от 

пониженото общо 

количество отпадък и 

включване на 

разделно събрания 

отпадък в 

рециклиране и др. 

 

 

 

 

ВАЛЕРИ РОЛАНСКИ 

Кмет на Община Роман 
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