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Цели за мандат 20072011г 

 

Продължаване  по  пътя  към  утвърждаване  на  община  Павел  баня  като 

силна, финансово независима община, предоставяща публични услуги на високо 

ниво, с добре развита местна инфраструктура, предлагаща туристически продукт 

с високо качество, съчетаващ рационално използване на геотермалните ресурси и 

риродните дадености.  п

 
П
 
р ои ритети 

1. В края на мандата ‐ значително обновена и променена инфраструктура във 
всички  населени  места  на  общината,  чрез  максимално  използване  на 
възможностите  на  Програмите  на  ЕС  и  Плана  за  развитие  на  селските 

ките  на райони.  Рационално  използване  на  геотермалните  ресурси  в  рам
и

2. 
общинските правомощ я 
Предоставяне на по‐ широк кръг, по‐ качествени публични услуги: 

- административни  –  път  към  пълно  въвеждане  и  използване  на 
информационните  и  комуникационни  технологии  от  администрацията, 

икоето  да  доведе  до  подобряване  на  адм нистративните  услуги  –  те  да 
бъдат предоставяни по място и време удобни за гражданите и бизнеса; 

- образование  –  чрез  въвеждане  системата  на  делегираните  бюджети  да  се 
о и п аоптимизира  бразователната  нфраструктура,  редоставяща  к чествено 

образование и възпитание на подрастващите; 
- социални  и  здравни  услуги  –  разширяване  диапазона  на  услугите, 

разширяване  на  пространствения  обхват,  разширяване  на  кръга  на 
обслужваните;  

- публични услуги – осветление, сметосъбиране, охрана на безопасността на 
гражданите, съобразно предоставените от Закона правомощия; 

3. Управление на общинските финанси и  собственост    – намаляване на дела 
на общинските приходи от продажби и данъци, за сметка на приходите от 
управление  на  общинското  имущество,  привличане  на  средства  от 
програмите на ЕС 

4. Туристически продукт – привличане на туристи с богат културен календар, 
запазване  на  традициите  в  региона,  популяризиране  на  региона  чрез 
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рекламни  материали,  добър  диалог  с  предоставящите  този  продукт  на 
територията на общината. 

 
Дейности/срок
 
. По Приоритет 1 
 

ове 

1
 
 

ДЕЙНОСТ  СРОК  ОТЧЕТ 
Изработване  на  цифрови  модели 
на  кадастрални  и 
специализирани  карти  на 
населените места от общината 

2008‐2009  Изработен  цифров  модел  и  кадастрална 
карта на гр. Павел баня/ 2009г. 

Реконструкция на ВиК мрежа във 
всички  населени  места  на 
общината. 

2008‐2011г  До  момента  със  собствени  средства  са 
изградени  общо  4685м  водопроводи  и 
3400м  канализация  на  територията  на 
общината.  
Изработени са и предадени за оценяване 
следните  проекти:  Оперативна  програма 
„Околна среда” – Процедура с референтен 
№:  BG161PO005  08/1.12/01/07 
„Подобряване  и  развитие  на 
инфраструктурата  за  питейни  и 
отпадъчни  води  в  агломерации  от  2 000 
до 10 000 е.ж.” 
„Обновяване  и  модернизация  на  водния 
цикъл на гр. Павел баня” (вх. № 58117‐9‐
502)‐ сума по проекта 10 583 124,92лв. 
„Обновяване  и  модернизация  на  водния 
цикъл  на  с.  Габарево”  (вх.  №  58117‐46‐
539) – сума по проекта 14 929 082,18 лв. 
Програма за развитие на селските райони 
‐  Мярка  321  "Основни  услуги  за 
икономиката  и  населението  на  селските 
райони" 
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия 
‐  І  етап  (вх. №  24/321/00263)  –  сума  по 
проекта 2 976 095,00лв. 
Реконструкция  на  ВиК  мрежата  в  с. 

(в  Скобелево  х. №  24/321/00366)    ‐  сума 
по проекта 4 353 578,00лв. 

Изграждане  на  модули  за 
пречистване  на  битово‐фекални 
води 

2009‐2011г  Като  част  от  горецитираните  проекти: 
„Обновяване  и  модернизация  на  водния 
цикъл  на  с.  Габарево”  (вх.  №  58117‐46‐
539) – сума по проекта 14 929 082,18 лв. 
Програма за развитие на селските райони 
‐  Мярка  321  "Основни  услуги  за 
икономиката  и  населението  на  селските 
райони" 
Реконструкция на ВиК мрежата в с. Турия 
‐  І  етап  (вх. №  24/321/00263)  –  сума  по 
проекта 2 976 095,00лв. 
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Реконструкция  на  ВиК  мрежата  в  с. 
(в 6 ) Скобелево  х. №  24/321/003 6   ‐  сума 

по проекта 4 353 578,00лв. 
Асфалтиране  на  улици, 
изграждане на тротоари 

2008‐2011г  В  процес  на  реализация  е  проект 
„Рехабилитация на  уличната мрежа  в  гр. 
Павел  баня” по Програма  за  развитие на 
селските райони, мярка   322 на стойност 
1 741 328,00лв. 

Благоустрояване  и  поддържане 
на  Обществените  зони,  в  т.ч 
озеленяване 

2008‐2011г  През 2009г. реализиран проект „За чиста 
околна  среда”  към  Предприятието  на 
управление  на  дейности  по  опазване  на 
околната  среда  и  залесени  30дка  в  м. 
Бонин дол. Със средства по проектите бе 
изграден  кът  за  отдих  „Бряста”  в  гр. 
Павел  баня  и  бяха  изградени  детски 
площадки в с. Габарево и с. Манолово. 
През 2009г бе изградена автоматизирана 

ем   п .  П веполивна  сист а  в арка  на  гр а л 
баня. 
Ремонтирани  са  центровете  в  с. 

л оМанолово,  Долно  Сахране,  А ександр во 
и Тъжа. 
През  2009г.  реализиран  проект  по 
„Ремонт  НЧ  Напред,  площадно 
пространство  и  фонтани”  по  проект 
„Красива България”. 
С договор е предоставен за безвъзмездно 
ползване  парк  „Добрева  чешма”  в  гр. 
Павел баня. 

н площиТекущо поддържа е на зелените   в 
общината. 

Ремонт  училища  и  детски 
градини 

2008‐2011г  През  2009г  са  ремонтирани  ОУ  с. 
Габарево,  Спортна  площадка ОУ  с.  Горно 
Сахране, ОУ с. Александрово, ЦДГ с. Асен, 

  етеново, Ц СОУ с. Ос ДГ с.  кобелево, актова 
зала СОУ гр. Павел баня. 
В  ЦДГ  Павел  баня  бе  ремонтирана 
отоплителната инсталация. 

Изграждане  на  детски  и  спортни 
площадки 

2008‐2011г  Спортна площадка в с. Горно Сахране. Със 
средства  по  проектите  „За  чиста  околна 
реда” , бяха изградени детски площадки 
 с. Габарево и с. Манолово. 
с
в
 

Изграждане  на  геотермална 
централа 

2011г 
(съобразно 
правомощията, 
дадени  от 

дателство
ария)

Законо
то на РБълг

‐ 

Изграждане  на  отоплителна 
система на база на геотермалните 
ресурси 

2011г 
(съобразно 
правомощията, 
дадени  от 

дателство
ария)

Законо
то на РБълг

‐ 

Изграждане  на  дублиращ  сондаж 
3”а” 

2011г 
(съобразно 
правомощията, 
дадени  от 

‐ 
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Законодателство
то на РБългария)

 
2. По Приоритет 2 
 

ДЕЙНОСТ  СРОК  ОТЧЕТ 
Въвеждане  на  система  за 
електронен  документооборот 

2008  Въведена  е  истема  за  документооборот 
Архимед 

с

Въвеждане  на  вътрешн
във всички кметства 

а  система   2008  Във  всички  кметства  е  осигурен  достъп 
до Интернет. 

Въвеждане на е‐община  2008  Осигурени  а ус овия за въ ж ане на е‐
община 

с л ве д

Завършване  на  новата  сграда  на 
ни авобщинска  адми страция  П ел 

баня 

2008‐2009  В  процес  на  преговори  с  Областна 
яадминистраци  

Оптимизиране  системата  на 
образованието,  въвеждане  на 
нови,  конкурентни  специалности 
за  подготовка  на  кадри,  с  оглед 
изискванията  на  развитието  на 
общината  

2008‐2011  Посредством  основни  финанси  като 
въвеждане  на  единен  стандарт  и 
делегираните  бюджети  във  всички 
училища  се  създава  интерес  за 
ефективно  управление  на  финансови 
средства.  С  оглед  и  изискванията  за 
развитието  на  общината,  съгласно 
общинския  план  професионална 
гимназия  по  ресторантьорство  и 
хотелиерство подготвя кадри за нуждите 
на  развитието  на  курортното  и 
балнеоложко дело в общината. 
От  2009г  Професионалната  гимназия  по 
ресторантьорство  и  хотелиерство  е 
общинска  собственост.  Гимназията 
изпълнява  проект  към  Оперативна 
програма  „Развитие  на  човешките 
ресурси”. 

Младежките  и  спортни  дейности 
–  един  от  основните  приоритети 
в  работата  на  общинското 
ръководство  –  Младежка 
организация,  спортни 
съоръжения,  възможност  за 
пълноценно  общуване  между 
младежите и обществото 

2008‐2011  Организират  се  курсове  за  плуване  за 
начинаещи  и  напреднали  и  различни 

г  възрастови  рупи.  От  2009г бе 
организирана група от ЦДГ. 
Ръковоството  на  община  Павел  баня 
ежегодно  изпълнява  разработеният 
спортен календар за съответната година, 

стезания, в  т.ч  футболни  турнири,  съ
рмасови атлетически к осове и др. 

МКБПП разшири дейността си. 
Разширяване обхвата на Домашен 
социален патронаж 

2008‐2009  Домашния  социален  патронаж  обхваща 
  евсички населени места от  община Пав л 

баня. Капацитетът му е 200 човека. 
Разкрита  обществена  трапезария  в  с. 
Тъжа, която обслужва 35 човека. 

Програма Социален асистент  2008‐2009  В  процес  на  реализация  е  проект  по  ОП 
н ес
/5.2‐04 ‐C0001 

„Развитие  а  човешките  р урси”  ‐ 
BG051PO001 ‐0020
„Домашен  помощник”,  на  стойност 
74877,44лв. 

Разкриване  на  Дневен  център  за 

с
възрастни  хора  в  пенсионна 
възраст/дом за  тари хора 

2008‐2010  2008г  (Дневен център за възрастни хора 
тет 30 човека.) в с. Манолово с капаци

Разкриване  на  Детски  ясли  в  с. 
Александрово 

2008  Разкрити през 2008 г. 
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Оптимизиране  на  системата  за 
сметосъбиране.  Закупуване  на 
автомобил  за  сметосъбиране  и 
сметоизвозване и съдове за смет 

2008‐2009  В  процес  на  реализация  е  проект  за 
Закупуване  на  сметосъбиращ  автомобил 
с  безлихвен  кредит  към  Предприятието 
на  управление  на  дейности  по  опазване 
на околната среда. 
Община Павел баня е член на Регионална 
асоциация за управление на отпадъците, 
която  е  бенефициент  по  проект 
„Техническа  помощ  за  управление  на 
отпадъците  в  регион  Стара  Загора, 

и К ”Луковит    остенец   по  оперативна 
програма „Околна среда”. 
Въведена  е  система  за  организирано 

  п във събуране  на от адъците  всички 
населени места. 

Обхващане на община Павел баня 
  системата  за  разделно 

2008‐2010  През  2009г  бе  подписан  договор  с 
„Екопак” АД за разделно сметосъбиране. в

сметосъбиране  
 
3. По приоритет 3 
 

ДЕЙНОСТ  СРОК  ОТЧЕТ 
Намаляване  на  дела  на  общ 
приходи  от  продажби  и  данъци, 
за  сметка  на  приходите  от 
управление  на  общинското 
имущество 

2008‐2011г  През 2009г намалява делът на приходите 
от  продажба  на  общинска  собственост 
(75318,96  лв)  за  сметка  на  приходи  от 
управление  на  общинско  имущество 
(88946,32 лв). Приходите от 103 договора 
за наем са 71 387,32лв и от 50 договора с 
годишен наем – 17 559,00лв. 

Завършване  окончателното 
актуване  и  картотекиране  на 
общинската  собственост,  в  т.ч 

кит емиземеделс е  з   и  общински 
гори 

2008‐2009  Актуването на общинската собственост е 
постоянен процес. 
През  2009  година  са  съставени  289  бр 
Актове за общинска собственост 

Участие по  операти
програм ейс

  вните 
и на Европ кия съюз 

- онално ОП  „Реги

- 
развитие” 

„Око
- 

ОП  лна среда” 
ОП „Транспорт” 

- „АдминистративенОП   
капацитет” 

- 
ст”

ОП  „ 
Конкурентоспособно  

- ОП  „Развитие  на 
човешките ресурси” 

2008‐2011г  Оперативна  програма  „Регионално 
развитие”, Приоритетна ос 3: „Устойчиво 
развитие  на  туризма”,  Oперация  3.1: 
„Подобряване  на  туристическите 
атракции  и  свързаната  с  тях 
инфраструктура”,  Схема  за  предоставяне 
на  безвъзмездна  финансова  помощ:   
BG161РО001/3.1‐01/2009  „Подкрепа  за 
развитието  на  туристически  атракции”, 

иБюджетна  л ния:  BG161PO001/3.1‐
02/2009. 
Проект  „Павел  баня  –  атрактивно  място 
за балнеоложки туризъм и почивка” по  
Оперативна програма „Околна среда” – 
Процедура с референтен №: BG161PO005 
08/1.12/01/07  „Подобряване  и  развитие 
на  инфраструктурата  за  питейни  и 
отпадъчни  води  в  агломерации  от  2 000 
до 10 000 е.ж.” 
„Обновяване  и  модернизация  на  водния 
цикъл на гр. Павел баня” (вх. № 58117‐9‐
502)‐ сума по проекта 10 583 124,92лв. 
„Обновяване  и  модернизация  на  водния 

 5



цикъл  на  с.  Габарево”  (вх.  №  58117‐46‐
539) – сума по проекта 14 929 082,18 лв 
Оперативна  програма 
„Административен капацитет” 
Приоритетна  ос  ІІІ.  „Качествено
административно  обслужване  и  развити
на  електронното  управление”
Подприоритет3.1.  „Подобряване  н
обслужването  за  гражданите  и  бизнеса, 
това число чрез развитие на електронното
управление”,  Бюджетн
линияBG051PO002/08/3.1‐02‐ 
„Подобряване обслужването на гражданит
и бизнеса в община Павел баня” 
Оперативна  програма  «Развитие  на 
човешките ресурси» 
Схема  за  предоставяне  на  безвъзмездн
финансова  помощ:  BG051PO001‐4.2.02,  “Д

у е о направим  чилищ т привлекателно  з
младите хора” 

д‐Подадена  ръка  –  очаквано  обро, 
стойност 85 044,17лв. 

м р е‐Ние  с е  азлични  –  интер сите  са  ни 
общи, стойност 134134,01лв. 
Схема  за  предоставяне  на  безвъзмездн
финансова  помощ:    BG051PO001‐ 4.1.03
„Интеграция  на  децата  и  учениците  от
етническите малцинства в образователнат
система” 

 

‐„Културата  на  моя  етнос”,  стойност  366
231,87лв. 
Схема  за  предоставяне  на  безвъзмездна 
инансова  помощ:BG051PO001/5.2‐04‐
020‐C0001 „Домашен помощник” 
ф
0
 

Участие  с  проекти  за 
финансиране  по  осите  на 
Националния план за развитие на 
селските райони 

2008‐2011г  Мярка 322  „Обновяване и  на 
населените места” 
‐Реконструкция  тротоари  и  улично 
осветление  в  населените  места  на 
община Павел  баня  ‐  І  етап,  на  стойност 

0   

развитие 

1 358  540,0 лева  (в процес  на 
реализация) 
‐Изграждане  тротоари  и  улично 
осветление  в  населените  места  на 
община  Павел  баня  –  на  стойност 

 1 056 770,00  лева (в  процес  на 
реализация) 
‐Рехабилитация  и  реконструкция  на 
уличната мрежа в гр. Павел баня – І етап” 
на  стойност  1 741  328,00лв  (в  процес  на 
реализация) 
Мярка  321  "Основни  услуги  за 

никономиката  и  населението  а 
селските райони" 
‐Реконструкция  на  ВиК  мрежата  в  с. 

в 3 нТурия  ‐  І  етап  ( х.  №  24/321/0026 )  а 
стойност 2 976 095,00лв. 
‐Реконструкция  на  ВиК  мрежата  в  с. 
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Скобелево  (вх.  №  24/321/00366)    на 
стойност 4 353 578,00лв. 
Мярка  226  „Възстановяване  на  горския
потенциал”  
‐„Възстановяване  на  горския  потенциал 
община Павел баня” 

 
4. По приоритет 4  
 

ДЕЙНОСТ  СРОК   
Партньорство с местния бизнес за 
подобряване  качеството  на 
предлагания  туристически 
продукт 

Текущ   Създаденият  Консултативен  съвет  по 
туризъм  обсъжда  общи  проблеми, 
касаещи както жителите така и бизнеса в 
общината.  Предприемат  се  мерки  по 
отношение  на  инфраструктурни 

повишав  проблеми,  ане събираемонстта 
на туристическа такса. 
Съвместно  с  РИОКОЗ  Стара  Загора  се 
предприеха  мерки  за  регистрация  на 

а  н  з
З

средствата  з подсло и  места  а 
настаняване по  акона за здравето. 
През  2010  година  съвместно  с 
инвеститорите  на  новата  част  на 
Балнеохотел  ” „Милениум ще  бъде 
ремонтиран тротоарът по ул. „Чудомир”. 

Разнообразяване  на 
предлаганите  туристическите 
продукти,  в  т.ч  въвеждане  на 
нови  такива  –  изграждане  на 

  т зтуристически пъ еки,  места  а 
отдих и др. 

2009‐2011 

Обогатяване  на  програмата  с 
нови  мероприятия  за 
задоволяване  на  потребностите 
на участници и зрители 

2008‐2011г 

  Община  Павел  баня  разработи  и 
внесе  за  оценяване  (м. Октомври 2009г.) 
проект  „Павел  баня  –  атрактивно  място 
за  балнеоложки  туризъм  и  почивка”  по 
Оперативна  програма  „Регионално 
развитие”, Приоритетна ос 3:  „Устойчиво 
развитие  на  туризма”,  Oперация  3.1: 
„Подобряване  на  туристическите 
атракции  и  свързаната  с  тях 
инфраструктура”,  Схема  за  предоставяне 
на  безвъзмездна  финансова  помощ:   
BG161РО001/3.1‐01/2009  „Подкрепа  за 
развитието  на  туристически  атракции”, 
Бюд ния BG161PO001/3.1
02/2

жетна  ли :  ‐
009.  

  а  прСтойността н оекта  е 
1 000 000,00лв. 

  Основната  цел  на  проекта  е 
създаване  и  развитие  на  туристически 
атракции,  в  съответствие  с  богатия 
ресурсен  потенциал,  превръщайки  го  в 
привлекателен  туристически  център  и 
желано  място  за  отдих  и  почивка  за 
всички  възрасти,  а  специфичните  цели 
са:създаване  на  условия  за  пълноценен 
отдих  на  туристите  в  гр.  Павел  баня; 
развитие на допълнителни мероприятия 
и  атракции  за  разнообразяване  на 
свободното  време  на  туристите  извън 
балнеолечението;  интегриране  на 
атракциите  за  повишаване  на 
туристическия  потенциал  на  гр.  Павел 
баня;  ‐ използване на опита на местното 

 7



 8

население  в  предоставянето  на 
туристически  услуги  за  развитие  на 
рекреативен туризъм на  територията на 
общината,  като  се  обхванат  наличните 
ресурси,  в  т.ч  природните 
забележителности  и  културно‐
историческото  наследство  в  района; 
опуляризиране  на  региона  и 

р и м
п
повишаване ту ист ческия  у имидж. 
 

Запазване  на  традициите  за 
отбелязване  на  празниците  в 

лендар на обКултурния ка щината 

2008‐2011г  Ръковоството  на  община  Павел  баня 
ежегодно разработва Културен календар, 
ойто  обхваща  отбелязването  на 
естните и национални празници. 

к
м

Обособяване  на  музейна 
кспозиция,  свързана  с 
радициите на региона 
е
т

2010г   

 

 
 


