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ГОДИШЕН ДОКЛАД
ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ

2014 – 2020 г. НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД ЗА 2015 г.

Кметът на общината организира наблюдението на изпълнението на общинския план за
развитие. На основание чл.23, т.4 от Закона за регионално развитие (ЗРР) и чл.91 от
Правилника за приложение на ЗРР, Кметът на общината внася за обсъждане и одобряване от
общинския съвет годишен доклад за наблюдението и изпълнение на Общински план за
развитие.

Общинският план за развитие на община Ивайловград за периода 2014–2020 г. (ОПР) е
разработен съгласно изискванията на Закона за регионално развитие (ЗРР), Правилника за
неговото прилагане (ППЗРР) и Методическите указания за разработване на Национална
стратегия за регионално развитие на Република България (2012-2022), Регионални планове за
развитие на районите от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020),
Общински планове за развитие (2014-2020), одобрени със Заповед No РД-02-14-
2402/22.11.2011 г. на Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Общинският план за развитие е водещ средносрочен стратегически и програмен
документ, който очертава целите и приоритетите за устойчиво и интегрирано местно развитие
и необходимите финансови ресурси за тяхното постигане, като отчита специфичните
характеристики, възможности и потенциал на община Ивайловград. Приет е с Решение №
95/19.08.2014 г. на Общински съвет – Ивайловград.

Периодът на действие на Общинския план за развитие е 7 години и съвпада с периода на
действие на Областната стратегия за развитие на област Хасково, Регионалния план за
развитие на Южен централен район и с периода на програмиране на помощта от
Европейските фондове.

Освен хармонизацията на целите и приоритетите в контекста на регионалната политика
на ЕС, съответствие е постигнато и по отношение на методите за управление, наблюдение,
оценка, а също и при изготвянето на индикатори за отчитане на постигнатите резултати и
въздействие от прилагането на мерките и изпълнението на ОПР.

Използването на интегрирания подход за планиране наложи целите и приоритетите на
Общинския план за развитие като стратегически документ да бъдат съгласувани с целите и
приоритетите на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на Ивайловград
2014-2020 г. Освен, че съвпадат по време на действие, двата документа ще се прилагат и
изпълняват едновременно през новия програмен период и това налага синхронизация на
заложената стратегия и интегриране на проектите и дейностите от ИПГВР в ОПР.
Съгласуването на двата документа води след себе си и нова приоритизация на предвидените
проекти и дейности, както по време на изпълнение, така и съобразно бюджетните
възможности на Община Ивайловград за съфинансиране.

Освен с ИПГВР, целите и приоритетите на Общинския план за развитие като
стратегически документ следва да бъдат съгласувани и да предвиждат взаимодействие с
факторите, условията и потенциала за специфичното пространствено развитие на общината,
мрежата от населени места и отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична
инфраструктура, туризъм, аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и
схеми за развитие на територията на Ивайловград.

Основните задачи на Общинския план за развитие 2014-2020 г. са:
1. Да направи задълбочен анализ на състоянието, процесите и тенденциите в общината

във всички сфери, като по някои важни показатели се направи съпоставка със съседни
общини, областта и страната.

2. Да осигури приемственост в генералната политика за развитие на общината по
основни приоритети и цели и съгласуване и интегриране с всички действащи програмни и
стратегически документи на Община Ивайловград.
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3. Да отрази желанието и виждането на населението, местния бизнес и административни
структури, относно бъдещето на община Ивайловград в дългосрочен аспект и как те си я
представят в края на този стратегически период /визия за 2020 год./

4. Да очертае реалистична стратегия, развита в стратегически цели и основни
приоритетни направления, специфични цели и мерки за постигане на целите.

5. Да набележи конкретните дейности и проекти за периода 2014-2020 година, чрез
които ще се реализира плана, както и институционалното му и финансовото осигуряване.

6. Да спомогне за интегриране на всички заинтересовани местни страни в изпълнението
на плана и послужи за мобилизиране и ефективно използване на собствените ресурси, както и
за привличане на външни национални и международни ресурси в подкрепа осъществяването
на набелязаните цели, мерки и дейности.

При разработването на ОПР са използвани следните методи:

- Наблюдение–извършено при посещения на място и в Интернет.
- Проучване–проучване на документи и получаване на директна информация от

различни дирекции и отдели в Общината, писма за получаване на данни до различни
институции, изследване на опит, познания, мнения и събиране на предложения чрез
въпросници и анкети и др.

- Описание–създаване на писмени документи.
- Анализ и Синтез–анализиране на базовата входяща информация и дани, и обобщаване

на резултатите.
- Оценка–оценка на социално-икономическото състояние и степен на развитие на

общината, оценка на възможностите за постигане на заложените цели, оценка на
необходимите материални, човешки и финансови ресурси за изпълнение на плана.

- Сравнение–сравняване на цифрови данните, факти, показатели и резултати от
проучването и наблюдението и на тяхна база изводи и формулировки в плана.

- Работа в екип–разпределение на задачите по екперти и съгласуване на действията на
екипа за изготвяне на ОПР с Общинската администрация на Ивайловград.

- SWOT анализ–анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите за
Изпълнение на Общинския план за развитие на община Ивайловград до 2020 г.

- Индексен метод–сравняване равнището на даден статистически показател към момента
и неговото равнище в минал период или към равнище на минало време, прието за база.

- Графични методи–за изобразяване на резултатите, фактите и тенденциите, са
използвани геометрически изображения на функционална зависимост с помощта на линии на
равнината. ОПР съдържа цветни таблици, графики, фигури, диаграми и схеми.

Основните източници на данни и информация за разработването на ОПР са:

- Общински план за развитие на община Ивайловград 2007-2013 г.;
- Междинна оценка за изпълнение на ОПР на Ивайловград 2007- 2013 г.
- Актуализиран документ за изпълнение на ОПР на Ивайловград 2007 - 2013 г.;
- Областна стратегия за развитие на социалните услуги в община Ивайловград 2014-

2020 г.;
- Официални статистически данни от Териториално статистическо бюро-Хасково,
- Бюрото по труда, Областна и Общинска служби по земеделие, Разплащателна агенция

на ДФЗ, РИОСВ, РЗИ и др. институции;
- Официални справки и въпросник, попълнени от Община Ивайловград;
- Анкети на граждани, общински служители и кметове на малки населени места;
- ИСУН-Информационна система за управление и наблюдение на структурните

инструменти на ЕС в България;
- Интернет сайтове на Общинска администрация – Ивайловград, Структурните фондове

на ЕС в България, НСИ, Агенция по заетостта, Оперативни програми и др.
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ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно
дефинирана визия, цели и приоритети, насочени към общия стремеж за по-висок стандарт и
доходи на хората в община Ивайловград, по-добра жизнена среда и качество на живот.

Анализ на съвременната ситуация в община Ивайловград

Населението на община Ивайловград към 31.12.2014 г. наброява 6 006 души (по данни
от НСИ). Общината включва 51 населени места - 1 град и 50 села. Общинският център град
Ивайловград наброява 3 504 жители (към 31.12.2014 г.), което представлява 58,5% от
населението на общината. Делът на населението, което живее в селата съответно е 41,5%.
Гъстотата на населението към 31.12.2014 г. е 7,5 души/км², което е много по-ниска стойност
от средната за страната 65,3 души/км² и от средната стойност за област Хасково 43,2
души/км².

За периода между последните две преброявания (2001-2011г.) и понастоящем,
продължава тенденцията на намаляване на населението на общината, което е характерно и за
страната. За периода 2001-2014 г. се наблюдава непрекъснат процес на намаляване на
населението, което възлиза на (-24,9%) или - 1 991 души.

Демографската ситуация в община Ивайловград е резултат от въздействието на
различни фактори и влияния, специфични за територията на общината и обусловени от
нейното историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие.

Община Ивайловград е традиционно селскостопанска община, което се обуславяла
от добрите качества на почвите и благоприятните агро-климатични условия. Селското
стопанство е представено от своите традиционни подотрасли - растениевъдство и
животновъдство. Природните условия в общината позволяват отглеждането на тютюн,
зърнени, фуражни култури, лозя и развитие на пасищното животновъдство. Община
Ивайловград се слави с производството на качествени вина, с отглеждането на екзотични
плодове: нарове, бадеми, смокини, сусам.

Туризмът е едно от основните направления, което може и трябва да окаже положително
влияние върху икономиката на общината и следва да е приоритетен отрасъл за развитието й.
Със забележителното си археологично и културно наследство, оригинален фолклор и
етнография, изключително богатото биологично разнообразие, историческите
забележителности и екологичната й чистота, общината има отлични предпоставки за развитие
на културен, религиозен, воден, екологичен и ловен туризъм.

Безработицата в община Ивайловград бележи трайна тенденция на увеличаване от 10,54
% през предходните години, на 20,01% през 2011 г. Броят на регистрираните безработни лица
през 2011 г. е със 143 души по-висок. По данни на ДБТ „Ивайловград" за 2014 г. най-голям
относителен дял (около 49 %) имат безработните във възрастовата група над 50 години.

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г. 534
Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г. 498
Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г. 650
Регистрирани безработни лица, към 31.12. 2014 г. 691
Регистрирани безработни лица, към 31.12. 2015 г. 660

Транспортната инфраструктура в община Ивайловград е представена от
републикански и общински пътища. В Община Ивайловград е развит единствено шосеен
транспорт. Общината се намира на 60 км от ж.п. линии (гара Любимец). Няма летище.
Транспортната инфраструктура все още не може да се поддържа в добро състояние поради
недостиг на средства. Достъпът до по-отдалечените селища на общината е затруднен поради
хълмистия релеф и недоброто състояние на пътищата. През 2015 г., Община Ивайловград
успешно реализира проект, с който бяха асфалтирани 16 км общинска пътна мрежа:
Име на проекта: Реконструкция и рехабилитация на

общински пътища на територията на
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Община Ивайловград
№ на договора: Д №26/321/01149/27.11.2012 г. и Анекс от

28.05.2013 г.
Програма, която го финансира Мярка 321 „Основни услуги на

населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони

Обща стойност на проекта 3 919 294.00 лв.
Период за реализация 27.11.2012 г. – 15.07.2015 г.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИ ИМЕРКИ

Стратегическата част на Общинския план за развитие на Община Ивайловград за
периода 2014–2020 година е структурирана в съответствие със следните основни
принципи:

- Координираност–ОПР конкретизира визията, стратегическите цели и подходи на
документите на европейско, национално, регионално и областно ниво;

- Концентрация–тематичният обхват и формулираните цели позволяват да бъдат
фокусирани усилията и необходимите ресурси в оптимален брой допълващи се
направления за общинското развитие;

- Обвързаност–при разработването на настоящия ОПР е използван интегриран
подход за планиране, като отделните дейности са обвързани помежду си и съвместно
повишават ефекта от реализирането на определени аспекти от общинското развитие;

- Реалистичност-Структурирането и съдържанието на ОПР се основава на анализ
на тенденции и закономерности в местното развитие, наблюдавани в сравнително дълъг
период от време и формулирани като отправни точки на местни публични политики,
които на свой ред са формирали определени обществени нагласи и могат да бъдат
повторно установени чрез проведения анализ;

- Оперативност–Приоритетите и мерките в ОПР са формулирани така, че да
осигурят в необходимата степен координираност в действията на органи и институции,
които са призвани да реализират действия по посочените в ОПР мерки и мотивирани
проекти през следващите седем години;

- Участие на заинтересованите страни-Стратегическата част е разработена на
основата на проведени изследвания, срещи и публични дискусии с представители на
заинтересованите страни в Община Ивайловград, чрез проведено публично обсъждане и
използване на резултати от социологически проучвания;

- Публичност–Подготвителният процес в изработването на ОПР бе съпътстван с
различни мерки за отразяване на основните идеи в проекта, както и с информационна
кампания и допитване, организирано насайта на Община Ивайловград.

Приносът на европейските региони при постигането на целите на Програмата Европа
2020, осъществяван преди всичко от Комитета на регионите чрез създадената Платформа за
наблюдение, се изразява в активно участие и полагане на усилия за сътрудничество, по-
висока степен на интегрираност на територията и преодоляване на регионалните различия.

В същата насока е формулирана визията на Националната стратегия за регионално
развитие на България в периода 2012–2022 г. Според този основополагащ стратегически
документ за регионалното развитие, заедно с Програмата България 2020 и Националната
програма за реформи, визията за развитие на българските райони е: „Българските райони –
привлекателни за живеене, ефективно използващи своя потенциал за постигане на
устойчив растеж, създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено
природно и културно наследство”.



5

Визията за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г. разширява и
конкретизира общите насоки на развитие, формулирани в НСРР, а именно: „ЮЦР –
привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и
съхранено природно, и културно наследство”.

В същата насока е формулирана и визията за развитие на Област Хасково за периода
2014-2020 година. Тя е: „Подобряване на средата и качеството на живот чрез оптимално
използване на местния потенциал”.

Устойчивите елементи при формулирането на визията на национално, регионално и
областно равнище са:

- качество на живот;
- устойчив растеж с акцент върху туризма;
- съхранено културно и природно наследство.
Визията за развитие на Община Ивайловград в предишния планов период – 2007-2013

година е формулирана по следния начин: „Община Ивайловград-район за интензивно
развитие на земеделието, туризма и леката промишленост”. Формулирана по този начин,
визията за развитие на Общината не кореспондира в достатъчна степен, както със
съществуващите дадености, така и със специфичните възможности за развитие. Представата
за „район за интензивно развитие” предполага целенасочени публични инвестиции и
привлечени съществени частни инвестиции. Освен това, при така формулираната визия
липсва елемента на местната специфика, която определя съществена част от потенциала за
развитие на Община Ивайловград в настоящия планов период.

Визията на Община Ивайловград за новия програмен период е:
Община Ивайловград е интегрирано пространство за устойчиво развитие,

основано на оптималното съчетаване на съществуващите културни и природни
дадености, насочено към повишаване на качеството на живот.

Общата цел на развитието на Община Ивайловград е развитие на транспортната и
комуникационна достъпност на територията като предпоставка за икономическо развитие и
подобряване на качеството на живот.

Стратегическа цел 1 - Развитие и усъвършенстване на инфраструктурата и
свързаността на териториите

Стратегическа цел 2 - Подобряване на качеството на живот в Община
Ивайловград

Стратегическа цел 3 – Стимулиране на местната икономика и открояване на
конкурентните предимства местния бизнес

Стратегическа цел 4 - Ефективно управление с широко гражданско участие

Предвид поставените стратегически цели, силните и слаби характеристики на община
Ивайловград са определени няколко приоритетни области, където са насочени усилията на
социално-икономическата политика за устойчиво и балансирано развитие. Това са следните
приоритети:

Приоритет 1: Изграждане и обновяване на инфраструктурата за интегрирано
пространствено развитие и опазване на околната среда

Специфична цел: СЦ1.1: Изграждане и подобряване на техническата инфраструктура
Интегрирането на техническата инфраструктура с тази на съседните общини освен ползите за
обществото ще допринесе и за увеличаване отвореността на икономиката, създаване на нови
възможности за развитие на търговията, туризмът, услугите и т.н.
Име на проекта: „Подобряване и устойчиво развитие

на социалната инфраструктура в
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общините Ивайловград и Ипсала-
Каймакамлък” /Социална младеж/”

№ на договоора:
Период на продължителност:

2007CB16IPO0082013-3-091

Програма, която го финансира ФАР-Трансгранично
сътрудничество България – Турция

Обща стойност на проекта 414 057,09 евро

Мярка 1.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна инфраструктура -
пътна мрежа, публичен транспорт:

Име на проекта: Реконструкция и рехабилитация на
общински пътища на територията на
Община Ивайловград

№ на договора: Д №26/321/01149/27.11.2012 г. и Анекс от
28.05.2013 г.

Програма, която го финансира Мярка 321 „Основни услуги на
населението и икономиката в селските
райони” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони

Обща стойност на проекта 3 919 294.00 лв.
Период за реализация 27.11.2012 г. – 15.07.2015 г.

Специфична цел СЦ 1.2: Изграждане и подобряване на социалната инфраструктура

Мерките, включени в настоящата цел са насочени към изграждане и подобряване състоянието
на образователната инфраструктура, детските градини, училищата и обслужващите звена,
сгради и съоръжения на специализирани звена; обществено обслужване в областта на
здравеопазването (лечебни заведения за болнична и извънболнична помощ, центрове за
спешна медицинска помощ и др.); обществено обслужване в областта на социалните услуги,
които не са от резидентен тип (дневни центрове, центрове за обществена подкрепа) и др.,
както и прилежащите външни пространства на рехабилитираните обекти. През 2015 г., в
капиталовия списък на Община Ивайловград са одобрени 240 000 лв., като целева
субсидия от републиканския бюджет, за извършване на основен ремонт на двора на
СОУ „Христо Ботев” – Ивайловград и прилежащите му пространства. Също така бе
извършен ремонт на оградата на СОУ „Христо Ботев” – Ивайловград на стойност
59700,00лв. осигурени от МОН.
През 2015г. бе извършен ремонт на покрива на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.
Железино на стойност 50718,00лв. осигурени от МОН.
Специфична цел СЦ 1.3: Интегрирано пространствено развитие на територията

Мерки 1.3.1: Преодоляване на териториалния и икономическия дисбаланс:
Име на обекта „Основен ремонт и рехабилитация на

общински пътища на територията на
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Община Ивайловград”
Финансиране Целева субсидия от републиканския

бюджет и собствени средства –
общински бюджет

Стойност 506800+80000 лв.

Име на обекта „Водоснабдяване и канализация на село
Хухла”

Финансиране Собствени средства – общински
бюджет

Стойност 50000 лв

Име на обекта „Изграждане на тротоар с парапет и
прилежащи пространства до
бензиностанция „Петрол””

Финансиране Собствени средства – общински
бюджет

Стойност 26000 лв
И двата проекта са в процес на изпълнение.
Специфична цел СЦ1.4: Опазване на околната среда, превенция на природни рискове и
климатична сигурност

Мярка 1.4.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията. През 2015 са
реализирани следните ремонтни дейности във водоснабдяването и канализацията:

Име на обекта „Изграждане, реконструкция и
модернизация на водопроводна мрежа –

гр. Ивайловград”
Финансиране Целева субсидия от републиканския

бюджет и собствени средства –
общински бюджет

Стойност 54500+45500 лв.
През 2015г. е депозиран следния проект:

Име на обекта „Вертикална планировка на
междублокови пространства в УПИ �І
от кв. 5 на гр. Ивайловград по „Красива

България”” – собствен принос
Финансиране Собствени средства – общински

бюджет
Стойност 62981 лв.

Мярка 1.4.2: Рационално управление и ползване на водните ресурси и пречистване на
отпадните води, отделяни от бита и промишлеността: през изминалия програмен период
2007 – 2013 г., беше депозиран следния проект, но поради изчерпване на финансовия
ресурс по Оперативната програма, Община Ивайловград не получи финансиране:

Име на проекта „Подобряване и развитие на
инфраструктурата за питейни и
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отпадъчни води в агломерации между
2000 и 10 000 е. ж.”

№ на проекта BG161PO005/11/1.12/02/25
Програма, която го финансира ОП ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013по

приоритетна ос І „Подобряване и
развитие на инфраструктура за питейни

и отпадъчни води”
Обща стойност на проекта 36 657 313 лв.

Така разработения и депозиран проект е в очакване на финансиране през новия
програмен период 2014-2020 г.
Мярка 1.4.3.: Подобряване на енергийната ефективност и въвеждането използване на
ВЕИ:

Националн
ата
програма
за
енергийна
ефективнос
т

„Енергийна
ефективнос
т на
многофами
лни и
жилищни
сгради”

Община
Ивайловград

В процес на саниране
са 3 броя панелни
жилищни блока
/жилищни кооперации/
с над 35 броя жилища в
град Ивайловград, от
общо 5 одобрени. През
2016 г. предстои
започване на СМР за
останалите 2 блока.

В
процес
на
реализа
ция от
2015 г.

6 494 520
лв

-

Освен реализацията на горецитираната програма, Община Ивайловград през 2015 г. е
депозирала проект:

Име на проекта Повишаване на енергийната
ефективност в Сградата на

общинската администрация – град
Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална схема за зелени инвестиции

към Националния доверителен екофонд
Обща стойност на проекта 383 618.21 лв.

Период за реализация

Мярка 1.4.4: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците чрез
предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и
околната среда. На територията на община Ивайловград, няма депо за строителни отпадъци,
както и депо за битови отпадъци. През изминалите години Общината, кандидатства и бе
финансирана за изграждане на „Претоварна стнация за ТБО”, като към 2015 г. – площадката
за изграждане на станцията е готова, но има подписан акт № 10 за спиране на строителството..
Мярка 1.4.5: Опазване и популяризиране на биоразнообразието. Общината подпомогна
фондация „Зелени балкани”, като им предостави терен за изграждане на съоражение за
наблюдение на белоглав, брадат, египетски лешояд в района на село Костилково.
Мярка 1.4.6: Развитие на зелената система на общината и възстановяване и опазване на
зелените площи в населените места и междублоковите пространства на кварталите през 2015
г.:
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Име на обекта „Вертикална планировка на
междублокови пространства в УПИ
�І от кв. 5 на гр. Ивайловград по
„Красива България”” – собствен

принос
Финансиране Собствени средства – общински

бюджет
Стойност 62981 лв.

Име на проекта Красива България

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Министерство на труда и социалната

политика
Обща стойност на проекта от 30 000 лв. до 300 000 лв.

Период за реализация
Общ брой наети лица

Основна цел и дейности

Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Кондово, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста

околна среда – 2015г.” на
Министреството на околната среда и

водите
Обща стойност на проекта 9932,80 лв.

Период за реализация
Общ брой наети лица

Основна цел и дейности

Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Плевун, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста

околна среда – 2015г.” на
Министреството на околната среда и

водите
Обща стойност на проекта 8996,80 лв.

Период за реализация
Общ брой наети лица

Основна цел и дейности
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Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Белополци, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста

околна среда – 2015г.” на
Министреството на околната среда и

водите
Обща стойност на проекта 9684,80 лв.

Период за реализация
Общ брой наети лица

Основна цел и дейности

Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Славеево, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста

околна среда – 2015г.” на
Министреството на околната среда и

водите
Обща стойност на проекта 9710,40 лв.

Период за реализация
Общ брой наети лица

Основна цел и дейности

Мярка 1.4.7.: Повишаване на информираността и екологичната култура на населението

Приоритет 2.Развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до заетост и
качествени работни места

Специфична цел СЦ 2.1: Подобряване качеството на образованието и създаване на
благоприятна среда за реализация на младото поколение

Мярка 2.1.1: Въвеждане на информационни технологии в обучението. През 2015 г.
(29.11.2015 г.) е депозирано следното проектно предложение, съгласно изискванията на
ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, по приоритетни оси „Образователна
среда и активно социално приобщаване”, съгласно процедура „Подкрепа за
предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение”,
проектно предложение BG05M2OP001-3.001 „Заедно сме по-добри”. Проектът предвижда
конкретни мерки, насочени към осъществяване на общинската политика чрез партниране с
различни организации и институции - ОДЗ гр. Ивайловград, ЦДГ с. Железино и НЧ "Пробуда
1914". При одобрение на настоящото проектно предложение, очакваните резултати ще бъдат:
повишаване на качеството на образованието в детските градини и в подготвителните групи в
общинските училища, в които се обучават деца от различен етнически произход, с цел
тяхната образователна интеграция; взаимно опознаване на децата от различни етноси и
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възпитаването им в дух на толерантност; включване на родителите във възпитателния процес;
създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите малцинства и от
маргинализирани групи; засилване на мотивацията на деца и родители за участие в
образователния процес (постъпване в първи клас); преодоляване на негативни обществени
нагласи, основани на етнически произход.

През 2015 г. е реализиран проект, с които беше закупено оборудване на НЧ „Пробуда
1914 г.” – компютри, носии и бяха заснети филми с популяризиране на туристическите
дестинации на територията на Община Ивайловград:
Име на проекта: Постоянна изложба на

етнографското наследство и
природните забележителности на
Община Ивайловград с прилагане на
аудио-визуални компютърни умения

№ на договора: Д №26/313/00106/18.07.2012 г.
Д – 71/23.07.2012 г.

Програма, която го финансира Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони

Обща стойност на проекта 388 798.00 лв.
Период за реализация 18.07.2012 г. – 15.07.2015 г.

Мярка 2.1.2: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми на
заниманията на деца и младежи. Съгласно Годишния план за младежта 2015 г. и
организираните извънкласни дейности от ръководството и учителския колектив на
СОУ „Христо Ботев” – Ивайловград и НЧ „Пробуда 1914 г” – Ивайловград – създадена е
театрална трупа с ръководител Петър Младенов, създадена е певчевска група
„Какавидите” с ръководител Костадин Кацаров – вокал на група „Ренегат”, самодейна
театрална група с участието на ученици от СОУ „Христо Ботев” с ръководител Иванка
Шикерова, създаден е детски футболен отбор с треньор Никола Николов и редица
волейболни, футболни турнири, и турнир по стрийт-фитнес състезание организирано и
спонсирани от община Ивайловград, и др.
Мярка 2.1.3.: Обучения и ориентация на младото поколение към професии от местно
значение и професии с трудова реализация. В СОУ „Христо Ботев” Ивайловград има
реализирани следните професионални паралелки – лозаровинарство и монтьори и
водачи на МПС.
Мярка 2.1.4: Намаляване на броя на отпадналите ученици. Дейностите по мярката са
предвидени в плана за дейността на МКБППМН – Ивайловград.
Мярка 2.1.5: Борба с противообществените прояви при младежите. Дейности те са
предвидени в плана за дейността на МКБППМН – Ивайловград.
Мярка 2.1.6: Насърчаване участието на младите хора в живота на общината.
Реализацията на мярката се осъществява, чрез създаване на младежки клубове на
територията на Община Ивайловград и активното им участие в организираните, от
Общината и НПО, събития, чествания и възстановки.
Специфична цел 2.2: Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за
повишаване качеството на живот
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Мярка 2.2.1: Подобряване качеството на социалните услуги и създаване на нови – от
месец декември 2015 г., стартира проект, по който към Община Ивайловград ще бъде
открит Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността
или в домашна среда:

Име на проекта „Независим живот”
№ на проекта и дата на подписване BG05M9OP001-2.002

Програма, която го финансира ОП РЧР 2014-2020
Период за реализация 18 месеца

Основна цел и дейности Личен асистент, Социален асистент,
Домашен асистент

В процес на реализация е следния проект до 29.02.2016 г.:

Име на проекта „Нови възможности за грижа”
№ на проекта и дата на подписване 2014BG05M9OP001-2.2015.001-C0001

Програма, която го финансира ОП РЧР 2014-2020
Период за реализация
Общ брой наети лица 53 лични асистенти – 63 ползватели на

услугата
Основна цел и дейности Личен асистент

Специфична цел 2.3: Целенасочено въздействие върху предотвратяване отпадането от
пазара на труда
Мярка 2.3.1: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други
лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда и провеждане на
активна политика в пазара на труда . През 2015 г. Общината е входирала проект:

Име на проекта „Активни”
№ на проекта и дата на подписване BG05M9OP001-1.002

Програма, която го финансира ОП РЧР 2014-2020
Обща стойност на проекта от 200 000 до 391 166 лв.

Мярка 2.3.2: Превенция на младежката и дългосрочната безработица:
Име на проекта „Старт на кариерата”

№ на проекта и дата на подписване Д № 911-0018-14-21001/19.12.2014 г.
Програма, която го финансира АЗ „Старт на кариерата”
Обща стойност на проекта 12 753.00 лв.

Период за реализация 9 месеца
Общ брой наети лица 3 бр.

Основна цел и дейности Мл. експерт

Име на проекта Програма за обучение и заетост „Клио”

№ на проекта и дата на подписване Заповед №РД-01-939 от 23.12.2014 г.
на Министъра на труда и социалната
политика

Програма, която го финансира Министерство на труда и социалната
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политика
Обща стойност на проекта 7 887, 96 лв.

Период за реализация 6 месеца
Общ брой наети лица 2

Основна цел и дейности „Строително-ремонтни дейности”

Специфична цел 2.4: Подобряване качеството на работните места

Мярка 2.4.1. Привеждане на условията на труд на работното място в съответствие с нормите и
изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа и подобряване на
професионалния и здравния статус на работната сила. През 2015 г. бе проведено обучение по
безопасност на труда, в което участие взеха служители на всички общински и дължавни
учреждения. В края на обучението всички присъстващи, получиха сертификат.
През 2015 г., община Ивайловград реализира следния проект:

Име на проекта: „Община Ивайловград – В услуга на
гражданите”

№ на договоора:
Период на продължителност:

BG051PO002/13/2.2-14

Програма, която го финансира Оперативна програма
„Административен капацитет”
приоритетна ос II „Управление на
човешките ресурси” подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна
администрация”

Обща стойност на проекта 81 195,70 лв.
Период за реализация 12 месеца
В обучението бяха включени всички общински служители и служители на всички
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ивайловград.

Специфична цел 6: Отдих и развитие на спорта

Мярка 2.6.1: Развитие на спорта – шахматен турнир за деца, стрийт фитнес за юноши до
18 години, създаване на детски футболен отбор с треньор Николай Николов, изцяло
обновени и изграждане на нови спортни площадки в двора на СОУ „Христо Ботев”
Ивайловград за волейбол, баскетбол, футбол на трева, площадка за стрийт фитнес и
детска площадка за ученици в началното образование, изградена нова детска площадка
в село Гугутка. През 2015 г. Община Ивайловград е депозирала следните проекти за
следните детски площадки:

Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Кондово, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване



14

Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста
околна среда – 2015г.” на

Министреството на околната среда и
водите

Обща стойност на проекта 9932,80 лв.

Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Плевун, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста

околна среда – 2015г.” на
Министреството на околната среда и

водите
Обща стойност на проекта 8996,80 лв.

Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Белополци, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста

околна среда – 2015г.” на
Министреството на околната среда и

водите
Обща стойност на проекта 9684,80 лв.

Име на проекта Почистване, озеленяване и
облагородяване на общински терени и

изграждане на детски кът в село
Славеево, община Ивайловград

№ на проекта и дата на подписване
Програма, която го финансира Национална кампания „За чиста

околна среда – 2015г.” на
Министреството на околната среда и

водите
Обща стойност на проекта 9710,40 лв.

Мярка 2.6.2: Създаване на условия за отдих . през 2015 г. започна проектирането и
създаването на идейните проекти за „Зона за отдих на брега на язовир Ивайловград” и
екопътеки с атракциони в местността „Дупката” – Ивайловград.

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на местната икономика
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Специфична цел 3.1: Балансирано развитие на традиционни отрасли
Мярка 3.1.1.:Развитие на селското стопанство . През 2015 г. по ПРСР 2014-2020 и
Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности ” на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла маса, на която бе дадена
подробна информация на присъстващите, какво да очакват включвайки се във ВОМР.
Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на Местното партньорство на
територията на община Ивайловград с Местна инициативна група Любимец. Община
Ивайловград стимулира земеделските производители, като им отдава земеделски земи с
50 % отстъпка от наема за първата година. .
Мярка 3.1.2.: Подобряване на интеграционните връзки между производители,
преработватели и търговци на селскостопанска продукция – През 2015 г. по ПРСР 2014-
2020 и Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности ” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла маса, на която бе
дадена подробна информация на присъстващите, какво да очакват включвайки се във
ВОМР. Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на Местното
партньорство на територията на община Ивайловград с Местна инициативна група
Любимец..
Мярка 3.1.3: Стимулиране развитието на биоземеделие – През 2015 г. по ПРСР 2014-2020
и Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности ” на
мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла маса, на която бе
дадена подробна информация на присъстващите, какво да очакват включвайки се във
ВОМР. Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на Местното
партньорство на територията на община Ивайловград с Местна инициативна група
Любимец. Община Ивайловград стимулира земеделските производители, като им
отдава земеделски земи с 50 % отстъпка от наема за първата година. Създадено е
сдружение на биопроизводители и сдружение на животновъдите на територията на
Община Ивайловград.

Специфична цел 3.2: Насърчаване на сътрудничеството между производителите

Мярка 3.2.1.: Подкрепа за създаването на браншова организация на местните
производители и повишаване на тяхната информираност и квалификация – През 2015 г.
по ПРСР 2014-2020 и Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности ” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла
маса, на която бе дадена подробна информация на присъстващите, какво да очакват
включвайки се във ВОМР. Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на
Местното партньорство на територията на община Ивайловград с Местна инициативна
група Любимец.
Създадено е сдружение на биопроизводители и сдружение на животновъдите на
територията на Община Ивайловград.

Мярка 3.2.1:Подпомагане създаването на мрежи от предприятия, работещи в близки
сфери , като основа за създаване на клъстъри. През 2015 г. по ПРСР 2014-2020 и Наредба
за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности ” на мярка 19
„Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла маса, на която бе дадена
подробна информация на присъстващите, какво да очакват включвайки се във ВОМР.
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Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на Местното партньорство на
територията на община Ивайловград с Местна инициативна група Любимец..
През 2015 г. Община Ивайловград съвместно със служители от Съвети към Земеделието,
организираха среща със земеделски производители, на която бяха разяснени условията
на новия програмен период 2014 – 2020, касаещи новите мерки за кандидатстване.

Специфична цел 3.3.: Подкрепа за повишаване на конкурентоспособността на местния
бизнес

Мярка 3.1.5: Подкрепа за утвърдените предприятия в общината. Ежегодно Община
Ивайловград номинира утвърдени местни предприятия и фирми пред КРИБ за
награждаване. За изминалите 3 години по предложение на Община Ивайловград КРИБ
е наградила 10 фирми от Общината.
Мярка 3.1.5: Подкрепа за развитието на частния сектор и най-вече МСП. През 2015 г. по
ПРСР 2014-2020 и Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни
дейности ” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла
маса, на която бе дадена подробна информация на присъстващите, какво да очакват
включвайки се във ВОМР. Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на
Местното партньорство на територията на община Ивайловград с Местна инициативна
група Любимец. Община Ивайловград стимулира земеделските производители, като им
отдава земеделски земи с 50 % отстъпка от наема за първата година. Създадено е
сдружение на биопроизводители и сдружение на животновъдите на територията на
Община Ивайловград, които се ползват с пълното съдействие на Общината.
Мярка 3.1.6.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на
нов бизнес и/или създаването на нови работни места През 2015 г. по ПРСР 2014-2020 и
Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности ” на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла маса, на която бе дадена
подробна информация на присъстващите, какво да очакват включвайки се във ВОМР.
Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на Местното партньорство на
територията на община Ивайловград с Местна инициативна група Любимец..
Мярка 3.1.7.: Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие – през 2015 г.
не са създадени публично частни партньорство. През 2015 г. по ПРСР 2014-2020 и
Наредба за прилагане на подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности ” на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие”, се проведе кръгла маса, на която бе дадена
подробна информация на присъстващите, какво да очакват включвайки се във ВОМР.
Ще бъде финансиран процеса на създаване/разширяване на Местното партньорство на
територията на община Ивайловград с Местна инициативна група Любимец..
Мярка 3.1.8: Развитие на изследователски дейност, технологично развитие и
иновациите в общината. По покана на Общината и СОУ „Христо Ботев” през 2015 г.,
преповадатели от Химикотехнологичен и металургичен университет София са
демонстрирали опити, които се правят в университетските лаборатории с цел
привличане на кандидат студенти в техния университет, където дипломите по
определени специалности са акредитирани в Германия и Франция.

Приоритет 4: Използване на местния природен и културно-исторически потенциал за
развитие на туризма
Специфична цел 4.1: Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата верига
на туристическото обслужване
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Мярка 4.1.1.: Развитие на различните форми на туризъм – еко, планински, ловен и
риболовен, културен, конгресен, бизнес, селски и религиозен. Ежегодно се провежда
международния фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарното
наследство на Тракия” Ивайловград 2015.
На 24.09.2015 г. заместник - министърът на културата доц. д-р Бони Петрунова
официално откри Европейските дни на наследството 2015 г. в
Ивайловград.Официалните събития по отбелязването на Европейските дни на
наследството в България се проведоха от 24 до 27 септември 2015 с национална тема :
„Културното наследство и местно устойчиво развитие”.
През 2015 г. бе реализиран следния проект:
Име на проекта: Туристически информационен

център
Ивайловград

№ на договора: Д №26/313/00172/19.11.2012 г.

Програма, която го финансира Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони

Обща стойност на проекта 343 488.00 лв.
Период за реализация 19.11.2012 г. – 15.07.2015 г.

С този проект ТИЦ – Ивайловград, бе оборудван с редица атракциони, а именно –
велосипеди, канута, палатки, информационни гайдове и киокси, беше оборудвано
изложбено пространство и информационни табла за всеки от по-значимите
туристически обекти на Общината.
През 2015 г. е реализиран проект, с които беше закупено оборудване на НЧ „Пробуда 1914
г.” – компютри, носии и бяха заснети филми с популяризиране на туристическите дестинации
на територията на Община Ивайловград:
Име на проекта: Постоянна изложба на

етнографското наследство и
природните забележителности на
Община Ивайловград с прилагане на
аудио-визуални компютърни умения

№ на договора: Д №26/313/00106/18.07.2012 г.
Д – 71/23.07.2012 г.

Програма, която го финансира Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони

Обща стойност на проекта 388 798.00 лв.
Период за реализация 18.07.2012 г. – 15.07.2015 г.
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През 2015 г. вила „Армира”, най-посещаваемия и разпознаваем туристически обект в
Община Ивайловград, получи втора награда от кампанията на вестник Стандарт -
„Чудесата на българия” в категория „Атракции”.
През 2015 г. Община Ивайловград и нейните туристически дестинации, разработени
през последните 4 години, допринесоха Кметът на общината г-жа Диана Овчарова да
получи първа награда в категорията „Популязиране на местния туризъм” на
авторитетния конкурс „Кмет на годината”.
Специфична цел 4.2: Провеждане на активна маркетингова политика за популяризиране
и утвърждаване имиджа на община Ивайловград на туристическия пазар
Мярка 4.2.1: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на
Ивайловград като национална и международна дестинация. През 2015 г. е издаден
„КАТАЛОГ „КАЛОЯНОВ КРЪГ” СРЕДНОВЕКОВНИ НАХОДКИ ОТ ЛЮТИЦА на
български и гръцки език.
С реализацията на проект:
Име на проекта: Постоянна изложба на

етнографското наследство и
природните забележителности на
Община Ивайловград с прилагане на
аудио-визуални компютърни умения

№ на договора: Д №26/313/00106/18.07.2012 г.
Д – 71/23.07.2012 г.

Програма, която го финансира Мярка 313 „Насърчаване на
туристическите дейности” от
Програмата за развитие на селските
райони за периода 2007-2013 г.,
подкрепена от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони

Обща стойност на проекта 388 798.00 лв.
Период за реализация 18.07.2012 г. – 15.07.2015 г.
Бяха реализирани 40 късометражни филма на 5 езика, обхващащи културните,
природните и местните занаяти и традиции в Община Ивайловград.
През 2015 г. местни фолклорни групи към НЧ „Пробуда 1914” и неговите клонове в
квартал Лъджа и село Свирачи, взеха участие в международна среща „Регал” в
Република Франция – град Лонго на срещата бяха популяризирани местните кулинарни
традиции и занаяти. Община Ивайловград взе участие и в международен фестивал на
туристически филм „На източния бряг на Европа”, които се проведе в град Велико
Търново.
Специфична цел 4.3: Опазване и социализиране на природното и културно богатство на
общината
Мярка 4.3.1: Опазване и популяризиране на културното наследство – през 2015 г. е
издаден „КАТАЛОГ „КАЛОЯНОВ КРЪГ” СРЕДНОВЕКОВНИ НАХОДКИ ОТ
ЛЮТИЦА на български и гръцки език, също така продължиха и разкопките на
Средновековна крепост „Лютица”, с ръковидел Филип Петрунов и крепостта
„Родостица” в района на Балък дере с ръкодител Ивайло Кънев.
Ежегодно се провежда международния фестивал на традиционните храни, поминък и
занаяти „Кулинарното наследство на Тракия” Ивайловград 2015, за поредна година се
връчи наградата „Пръстена на Лютица”, тя се връчва за принос в опазването на
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Културно-историческото наследство и е под патронажа на Кмета на община
Ивайловград.
Мярка 4.3.2: Подкрепа за провеждането на вече утвърдени фестивали и стимулиране
появата на нови фестивали и културни мероприятия.Община Ивайловград, ежегодно
провежда и подкрепя следните фестивали и културни мероприятия: Международен
фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Културното наследство на
Тракия” Ивайловград 2015 г.
Фестивал на кукерските игри в квартал Лъджа – Кукеровден.
Международен фестивал на кукерските игри „Сурва” в град Перник.
Лазаровден в квартал Лъджа и село Свирачи.
Европейските дни на наследството 2015 г. в Ивайловград, като официалните събития по
отбелязването на Европейските дни на наследството в България се проведоха от 24 до 27
септември 2015 с национална тема : „Културното наследство и местно устойчиво
развитие”.

Туризмът се налага като един от основните компенсатори на негативните
предизвикателства на продължаващата финансово-икономическа криза, обезлюдаването на
малките населени места и деградацията на местните общности.

След периода на свиване на индустриалното производство община Ивайловград все
повече се насочва към преструктуриране на общинската икономика чрез развитие на
туристическия сектор и на свързаното с него биологично земеделие и животновъдство. На
територията на общината има богати и разнообразни природни и антропогенни туристически
ресурси, които предопределят развитието на ефективни видове и форми туристически
дейности с висока добавена стойност.

Развитието на инфраструктурата на културата и експонирането на културното
наследство в община Ивайловград се разглеждат като предпоставка за развитие на културен
туризъм.
Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса
Специфична цел 5. 1: Укрепване на административния капацитет за подобряване на
процесите на управление в общината
Мярка 5.1.1: Усъвършенстване организацията на управление и работа в общинската
администрация.
През 2015 г., община Ивайловград реализира следния проект:

Име на проекта: „Община Ивайловград – В услуга на
гражданите”

№ на договоора:
Период на продължителност:

BG051PO002/13/2.2-14

Програма, която го финансира Оперативна програма
„Административен капацитет”
приоритетна ос II „Управление на
човешките ресурси” подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна
администрация”

Обща стойност на проекта 81 195,70 лв.
Период за реализация 12 месеца
В обучението бяха включени всички общински служители и служители на всички
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ивайловград по следните
компетентности: Етика в администрацията, ефективни преговори и справяне с
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конфликти; Комуникативни и презентативни умения; Работа с хора със специфични
потребности.

Мярка 5.1.2: Усилване на капацитета и подобряване координацията за управление на
средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и изграждане на партньорство

Име на проекта: „Подобряване и устойчиво развитие на
социалната инфраструктура в
общините Ивайловград и Ипсала-
Каймакамлък” /Социална младеж/”

№ на договоора:
Период на продължителност:

2007CB16IPO0082013-3-091

Програма, която го финансира ФАР-Трансгранично
сътрудничество България – Турция

Обща стойност на проекта 414 057,09 евро

Мярка 5.1.3.: Повишаване квалификацията и уменията на общинската администрация
През 2015 г., община Ивайловград реализира следния проект:

Име на проекта: „Община Ивайловград – В услуга на
гражданите”

№ на договоора:
Период на продължителност:

BG051PO002/13/2.2-14

Програма, която го финансира Оперативна програма
„Административен капацитет”
приоритетна ос II „Управление на
човешките ресурси” подприоритет 2.2
„Компетентна и ефективна държавна
администрация”

Обща стойност на проекта 81 195,70 лв.
Период за реализация 12 месеца
В обучението бяха включени всички общински служители и служители на всички
второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към Община Ивайловград по следните
компетентности: Етика в администрацията, ефективни преговори и справяне с
конфликти; Комуникативни и презентативни умения; Работа с хора със специфични
потребности.
Специфична цел 5.2: Развитие на партньорство за подобряване на социално-
икономическото развитие
Мярка 5.2.1: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини за
съвместна работа и участие в проекти и развитие на трансграничното и международно
сътрудничество . През 2015 г. , бяха започнати преговори със съседни общини на
територията на България, Република Гърция и Република Турция, във връзка с
отварянето на новия програмен период за ТГС България – Гърция и ТГС България –
Турция по ос 01 и ос 02. През 2015 г. продължи изпълнението на проект:
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Име на проекта: „Подобряване и устойчиво развитие на
социалната инфраструктура в
общините Ивайловград и Ипсала-
Каймакамлък” /Социална младеж/”

№ на договоора:
Период на продължителност:

2007CB16IPO0082013-3-091

Програма, която го финансира ФАР-Трансгранично
сътрудничество България – Турция

Обща стойност на проекта 414 057,09 евро

Специфична цел 5.3: Достъп до качествени обществени услуги;
Мярка 5.3.1. Разработване на ОУП и ПУП на град Ивайловград;

Име на проекта: „Изработване на проект за Общ
устройствен план на Община
Ивайловград”

№ на договоора:
Период на продължителност:

№РД-06-149/05.08.2014 г.

Източник на финансиране Министерство на регионалното развитие
и благоустройство

Обща стойност на проекта 198 000.00 лв.

Мярка 5.3.2. Разработване на подробни устройствени планове на районите с установени
находища на мрамор и гнайс, необходими за изграждането на пътна мрежа за
транспортирането на добитите материали. През 2015 г. продължиха разработването и
одобряването на ПУП на фирми, разработващи и добиващи мрамор и гнайс на
територията на Община Ивайловград с концесионни договори.

Мярка 5.3.3. Създаване на цифрови модели на град Ивайловград и вторичните
общински центрове – не са предприети действия в тази насока, предвидена е
цифровизацията за 2016 -2018 г.

Мярка 5.3.4. Актуализиране и разработване на нови планове за управление на защитени
територии в рамките на Община Ивайловград. Няма разработен план за управление на
защитени територии в Община Ивайловград.

ФАКТОРИ, ОТ КОИТО ЗАВИСИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ОПР

Стабилен резерв за развитие на местната икономика представляват средствата от
Европейския съюз, чието оползотворяване се очаква значително да се подобри през
следващите години и да е съществен стимул за развитието на публичния и частния
сектор.
Успешното системно реализиране на посочените стратегически цели, приоритети и
мерки ще позволи, в рамките на плановия период от 2014 до 2020 година, да бъде
постигната общата цел, а именно подобряване на достъпността до ресурсите за развитие
на територията, както и да формира нови възможности, което бе възможно
благодарение на успешно реализираните от Община Ивайловград проекти с изцяло
стопроцентова безвъзмездна финансова помощ от ЕС. Едновременно с това, ефекта на
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допълняемост между отделните приоритети и мерки ще подобри качеството на живот,
неутрализирайки през следващия планов период част от негативните тенденции в
социално-икономическото развитие на Община Ивайловград.

Предоставената информация очертава в основни линии постигнатите резултати по
изпълнение на Общинския план за развитие през последната една година. Приоритетите и
дейностите са в изпълнение на цялостната стратегия за развитие на Община Ивайловград и се
степенуват според трайността и полезността на последиците от тях за настоящето и бъдещето
на общината. а

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие
2014 – 2020 г. на община Ивайловград е приет с Решение №30 от 04.04.2016 г. на
Общински съвет Ивайловград.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/


