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ПЕРИОД НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Уважаеми съграждани,
Колеги,
И през този изминал период продължихме заедно да пишем
историята на Ивайловград, продължихме да работим заедно, да
търсим верния път, следвайки пътя на доверието, създадено през
годините. Период, в който следвахме целите, заложени в
Програмата за управление, като водеща посока в ежедневната ни
работа бе провеждане на активни политики за превръщане на
Ивайловград в модерна европейска община, отличаваща се с
целенасочени усилия за подобряване на благосъстоянието на хората
и утвърждаване на града ни като значим фактор в региона.
Периодът, който отчитам беше
динамичен: работихме изключително динамично. Няма направление от социалноикономическия живот, за което да не се осигури ресурс на развитие, съобразно
съществуващите възможности за финансиране;
предизвикателен: посрещнахме достойно всички предизвикателства, свързани с
изпълнението на амбициозните задачи за развитие на нашата община. Те бяха амбиция за
целия ми екип, че все пак Ивайловград може да се промени и тази промяна се надявам да
продължи и занапред във времето;
ефективен: видими резултати от последователна и отговорна политика. Носител на
наградата „Кмет на годината 2016” за малка община;
стабилен: запазихме бюджетна устойчивост и финансова стабилност в резултат на
последователни усилия. Заедно планирахме визията за развитието на града ни. Всичко
постигнато ще даде на Ивайловград по-добри условия на средата, в която живеем.
В следващите страници ще се опитам да акцентирам, както върху свършеното, така и върху
трудностите, които срещнахме при реализирането на поетите ангажименти. Вярвам, че в
тях ще откриете собственото си участие и съпричастност.
Постигнатите резултати ни дават самочувствие на хора, които не само знаят какво
искат, но имат знанията, волята и куража да го постигнат.
В тази връзка предоставям на Вашето внимание Отчет на кмета на община Ивайловград за
времето от стъпването ми в длъжност до края на календарната 2016 година. В този
обемен, административен по своята същност документ, се съдържат основните акценти в
различните направления, по които работихме през последните месеци. Ето защо,
настоящият отчет е повече статистическа фактология, тъй като онагледява работата
на администрацията, ориентирана към резултати.
Вярвам, че сме съмишленици в намеренията и усилията си да постигнем по-добро бъдеще на
града и Общината ни!
Вярвам, че ще успеем да запазим и съхраним енергията на добрите дела, за да продължим
градивно напред!
Заедно!
Диана Овчарова
Кмет на община Ивайловград
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ВЪВЕДЕНИЕ
Правно основание
Настоящият документ е изготвен в изпълнение на чл. 44 (5) от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно който кметът на
Общината представя Отчет за изпълнението на разработената от него Програма за
управление.
Период на отчета
Отчетът обхваща периода от встъпването ми в длъжност като кмет за мандат 2015/
2019 г. (от 04.11.2015г. до 31.12.2016 година).
Институционална рамка
Настоящият отчет представя работата на Кмета на община Ивайловград и
ръководената от него изпълнителна дейност на общинската администрация,
извършени в съответствие с:





Програмата за управление на кмета (2015 – 2019 г.);
Общинския план за развитие 2020;
Националните, регионалните и местните планови/стратегически документи,
попадащи в приложното поле на дейността и отчетния период;
Краткосрочните цели, отразени в бюджета на Общината за 2016 г., свързани с
гарантиране на финансова стабилност и реализиране на инвестиции за
подобряване на социално–икономическото развитие на общината.

Отчетът цели да представи подробна информация за конкретно предприетите
последователни и систематични действия и инициативи, в съответствие със
заявените приоритети за постигане на устойчиво развитие на Община Ивайловград:






Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в
ключови стратегически сектори за изпълнение на европейски политики
(Европа 2020);
Привличане и реализиране на инвестиции за изпълнение на
инфраструктурни мерки, осигуряващи оптимални условия за развитие на
общината и качествена жизнена среда за населението;
Повишаване на жизнения стандарт чрез гарантиране на конкурентоспособно
образование и обучение, създаване на условия за качествена заетост и
социално включване, и гарантиране на достъпно и качествено
здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта;
Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес,
ефективност на администрацията, ориентирана към резултатите;
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Насочване на значими инвестиции за развитие на качествен и интегриран
туристически продукт, популяризиращ марката „Ивайловград“ - базиран на
уникално културно-историческото наследство, съхранени природни
дадености, качествена инфраструктура, богат културен календар;
Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна градска
среда, балансирано развитие на централна градска част, кварталите и селата в
общината;
Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на
алтернативни социални услуги и възможности за социално включване.

Настоящият отчет е структуриран така, че отразява в съдържателен аспект
работата на общинска администрация, а именно:
А. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСКИ
ДЕЙНОСТИ;
Б.
АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ.
ЧОВЕШКИ
РЕСУРСИ,
АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ. ИНФОРМАЦИОННО
ОСИГУРЯВАНЕ
И
ПУБЛИЧНОСТ.
ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА
ПОДГОТОВКА;
В. ГРАДОУСТОЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ И ЕКОЛОГИЯ;
Г. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, ПРОГРАМИ И МЕРКИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗАЕТОСТ ПАРТНЬОРСТВА И ИНИЦИАТИВИ;
Д. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ;
Е. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ.
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МЕРКИ И ПРОЕКТИ
МЯРКА 1: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ЖИЗНЕНАТА СРЕДА

Проект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и тротоари, създаване на
достъпна среда – ул. „Хр. Ботев”, ул. „Орфей”, ул. „Г. С Раковски”, ул. „Възрожденска”, ул. „Св. Св. Кирил и Методий”, ул. „Съединение”,
кв. Лъджа, ул. „Армира”, ул. „Карамфил” и ул. „Пионерска” в с. Свирачи, ул. „Първа”, ул. „Трета” и ул. „Седма” в с. Славеево – главни
улици.
ОТЧЕТ: Ремонт и рехабилитация на улична мрежа през 2016 год се осъществи на:
-

ул. „Младост” – рехабилитирани са 280 м2 на стойност 15 000 лв.;
ул. „Шипка” – рехабилитирани са 530 м2 улична мрежа с обособено паркоместа на стойност 30 000 лв. Изпълнител „ЕвроПът
” ООД съгласно Договор Д-61/08.07.2015 год.

Извършените дейности са заложени в Капиталов списък, приет с Решение №5/26.01.2016 г. на ОбС Ивайловград.
Финансирането е осигурено от Община Ивайловград.
Проект: Реконструкция и изграждане на соларно улично осветление в Ивайловград
Проект: Изграждане на нови и ремонт на съществуващи тротоари в гр. Ивайловград и в селата Славеево, Свирачи, Плевун, Железино
и Белополци.
ОТЧЕТ: Извършеният ремонт на съществуващите тротоари в Ивайловград през годината се състои в подмяна на бордюри на:
ул. „Армира” с дължина 150 л.м. на стойност 1 500 лв., ул. „Шипка” с дължина 50 л.м. на стойност 500 лв. и изградена алейна
мрежа на ул. „Любимец”, 33 с дължина 120 м2 / стойност материали 350 лв./
Ремонтът е осъществен от ОП „Спектър”.

Проект: Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови зелени площи, детски съоръжения и тротоари в междублоковите
пространства в града.
ОТЧЕТ: Създадени са нови зелени площи на: ул. „Беломорска” (входното пространство на града и зад бензиностанция
„Петрол”). В същите са изградени автоматизирани подземни напоителни системи. Изпълнители са: ОП „Спектър” и „Водна
Техника” ЕООД – съгласно договор Д-140/20.09.2016 г.
През годината са изграждани нови зелени площи с автоматизирани подземни напоителни системи на: ул. „Армира”,4 и ул.
„Шипка”, 6. Изпълнители са: фирма „Ботаник” Хасково и „Водна Техника” ЕООД.
Осъществява се благоустрояване, поддържане и водоснабдяване на вече създадени зелени площи на:





ул. „ Армира”6,10,12;
ул. „Любимец” 33;
градска градина, площад „Тракия”, автогара;
ул. „Първомайска”11.

Всички зелени площи се поддържат в добър вид. В създадените зелени площи на входното пространство на града се правят
периодично тематични декорации.
В Програмата за капиталови разходи на община Ивайловград за 2016 г. беше заложено проектиране и изграждане на Детски
игрови център на открито. Проектирането бе възложено на проектантски екип с ръководител ланд.арх. К. Маторова - Стара
Загора. В края на годината идейният проект бе готов. Предвижда се детският център да бъде изграден на мястото на
съществуващата детска площадка, намираща се в близост до параклиса в кв. Дружба, Ивайловград. Идеята, която Община
Ивайловград си поставя с изграждането на центъра на открито е той да бъде достъпен за децата целогодишно, а за децата в
него да се грижат аниматори.
Със създаването на този първи по рода си Детски игрови център в Ивайловград, децата ще могат да играят на воля и без риск
за здравето им, а родителите имаха възможност да оценят възможностите му преди още да започне неговото изграждане. За
целта Община Ивайловград прикани те да се включат с предложения в обсъждането на инвестиционния проект. По проекта се
предвижда реорганизация на цялостното пространство. Основен акцент в него ще бъде малка сцена за представления,
музикални и други творчески прояви на малките посетители. Ще се постави нова паркова мебел - пейки, кошчета за отпадъци,
информационни табели, парково LED осветление със съвременна визия. Ще бъдат спазени всички нормативни изисквания в
действащата за момента Наредба за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии.
Отчет на Кмета на община Ивайловград за 2016

|

8

Изискванията, които Община Ивайловград постави пред проектантския екип е пространството да се превърне в съвременен
детски игрови център, който да осигури максимален брой занимания за деца от различни възрастови групи с висока игрова
стойност. За целта са предвидени: зона за изкуство и атракции; детска зона за възрастова група от 0г. до 3г.; детска зона за
възрастова група от 0г. до 12г.; детска зона за възрастова група 1 +-; зона тих отдих; Wi-Fi зона.
Целта, която Общината преследва с този единствен по рода си проект за жителите на Ивайловград е развитието на
физическата и двигателна култура в най-ранна детска възраст.
На всички вече монтирани детски съоръжения на територията на община Ивайловград се осъществява редовен контрол,
насочен върху функционалността на оборудването, моментното състояние на настилката и инсталираните съоръжения,
обезпаразитяването на детската площадка и зоната за игра.
Проект: Обособяване и изграждане на изцяло нов градски парк-градина в кв.22 /кв. „Дружба”/, включващ зона за озеленяване, отдих,
детски, спортни площадки и съоръжения.
ОТЧЕТ: На свое заседание ОбС Ивайловград с Решение № 126 от 24.08.2016 г. дава съгласие за допускане изработване на
проект за изменение на ПУП – ПРЗ в кв. 22 по ПУП на гр. Ивайловград, а с Решение № 165/ 28.11.2016 г. ОбС Ивайловград
разрешава изработване на ПУП-ПРЗ /подробен устройствен план-план за регулация и застрояване/ на част от кв. 22 по ПУП на
гр. Ивайловград ЕКАТТЕ 32024, общ. Ивайловград, като УПИ ІІ-1106 с площ 1220 м², УПИ ІІІ-1106 с площ 500 м², УПИ ІV-1132 с
площ 500 м², УПИ V-1134 с площ 830 м², част от поземлен имот 1134 /за който е отреден УПИ І – 1126, УПИ І – 1134 с площ 820
м²/, УПИ VІ- 1136 с площ 510 м², УПИ VІІ-1136 с площ 400 м² и УПИ VІІІ-1135 с площ от 710 м², отредени за жилищно
строителство се преотреждат за нов УПИ – за озеленяване и спорт и одобрява техническото задание по чл. 125, ал. 1 от ЗУТ. В
изготвения ОУП същият е отреден за парк.
Проект: Оформяне на парк за отдих по дължината на реката - зелени площи, подходи, кътове за отдих и пешеходен мост над реката.
ОТЧЕТ: През 2016 г. е оформен парк за отдих с приблизителна площ 1 220 м2 по дължината на река „Вришка”. Почистено е
речното корито от бензиностанция „Петрол” по поречието на реката с дължина 800 м. Разкрит е старият мост от растителност
и има създадена подготовка за реализиране на кът за отдих и за ползване на стария пешеходен мост над реката. В местността
са засадени иглолистни и широколистни дървета, декоративни храсти, райграс. Предварителната подготовка: обработка,
почистване и изравняване на площта е извършена от ОП „Спектър”. Озеленяването е изпълнено от фирма „Ботаник” Хасково.
Новосъздаденият парк е на стойност 2 432 лв. Финансирането е осигурено от община Ивайловград.
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Проект: Изграждане на подходи, паркоместа и благоустрояване на вътрешно блоковите пространства на санираните блокове по
Националната програма за Енергийна ефективност и Оперативна програма „Региони в растеж”, а именно блоковете:
-

-

Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 33, находяща се в УПИ ІІІ от кв. 17
по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 3994 кв. м.;
ОТЧЕТ: Санираната етажна сграда е с издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Х-24/13.09.2016 г. от ДНСК. След
приключване на СМР е извършено благоустрояване, озеленяване и обновяване на зелените площи на стойност 1 719,20
лв. Изградените нови вътрешно блокови пространства са изпълнени от ОП „Спектър”.

Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Армира", № 4, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на
гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5455 кв. м.;
ОТЧЕТ: Санираната етажна сграда има издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Х-19/17.06.2016 г. от ДНСК. След
приключване на СМР е извършено благоустрояване и озеленяване на стойност 1 719, 20 лв. Изградена е автоматизирана
подземна напоителна система на вътрешно блоковото пространство – Изпълнител фирма „Ботаник” Хасково и „Водна
Техника” ЕООД – съгласно договор Д-140/20.09.2016 г.
-

Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шипка", № 6, находяща се в УПИ ІІ от кв. 11 по
ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 4624 кв. м.;
ОТЧЕТ: Санираната етажна сграда е с издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Х-20/17.06.2016 г. от ДНСК.
Извършеното благоустрояване и озеленяване е на стойност 2 700 лв. и е изградена автоматизирана подземна
напоителна система на вътрешно блоковото пространство. Изпълнител: фирма „Ботаник” Хасково и „Водна Техника”
ЕООД – съгласно договор Д-140/20.09.2016 г.

-

Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец”, № 14, находяща се в УПИ І
от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., ЗП - сутерен- 855 кв. м.; ЗП - I ет. - 886 кв. м.; ЗП - II – V ет. - 866 кв.
м. РЗП - 5205 кв. м.;
ОТЧЕТ: Санираната етажна сграда е с издадено Разрешение за ползване №ДК-07-Х-35/07.12.2016 г. от ДНСК.
Извършена е подготовка за дейности по благоустрояване свързани с премахване на високостеблени дървесни видове и
оформяне на корони на нискостеблени.
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Проект: Изграждане на подходи, паркоместа и благоустрояване на вътрешно блоковите пространства на санираните блокове по
Оперативна програма „Региони в растеж” – Интегриран план за градско възстановяване и развитие.
ОТЧЕТ: Подписани са 10 броя договори за безвъзмездна финансова помощ с управляващия орган на ОПРР 2014-2020. В ход е
процедура по обявяване на обществени поръчки за пълен инженеринг, по реда на ЗОП. Това са сградите, намиращи се на
следните адреси:



ул. „Армира” № 6, ул. „Христо Ботев” № 10, ул. „Волгоград” № 8 и ул. „Съединение” № 19, като общата прогнозна стойност
за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство, авторски и строителен надзор за четирите сгради е
569 322.52 лв. без ДДС.
ул. „Шести септември” № 3, „ул. „Първомайска” № 11, ул. „Христо Ботев” № 7, ул. „Христо Ботев” № 6, ул. „Гео Милев” №
18. Общата прогнозна стойност по проектиране, строителство, авторски и строителен надзор на петте сгради е
898 682.50 лв. без ДДС.

След приключване на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж” предстои изграждане на подходи, паркоместа и
благоустрояване на вътрешно блоковите пространства.
Проект: Изграждане на детски площадки в кв. 75, ул. "Х. Димитър"; в кв. 91, ул."Св. Кл. Охридски"; кв. 6 срещу ДГ; в Ж7 - на ул.
"Любимец" и ул."А. Маджаров"; Изграждане на детска площадка и място за отдих ул."Изгрев" в кв. 104, кв. Лъджа; Благоустройство и
обновяване на локална градина в кв. 47; в кв.51, при банята;
Проект: Ремонт настилки и благоустрояване на централен градски площад;
Проект : Обновяване на входните пространства на града;
ОТЧЕТ: Входните пространства се поддържат интензивно и се предприемат действия за тяхното подобряване и обновяване.
Непрекъснато се добавят нови елементи и растителност. Зелените площи се поддържат в изряден вид. Изградено е капково
напояване. Оформеното пространство постепенно се превръща в любимо място за отдих и разходка на ивайловградчани.
Засяти са 1 000 броя лалета.
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Проект: Изграждане на велоалея, свързваща града със с. Славеево;
Проект: Изграждане на велоалея „Пенсионерската чешма”;
ОТЧЕТ: Започна подготовка за изграждане на велоалея до Пенсионерската чешма, състояща се в подготовка на терена за СМР.
Изпълнител ОП „Спектър”.
Проект: Социализация на пространството около манастира „Св. Св. Константин и Елена” – осветление, беседка, пейки, чешма; кв.
Лъджа. /Програмата за развитие на селските райони/
ОТЧЕТ: За да се извърши социализация на пространството следва да се изгради инфраструктурата до него. Затова общината
изготви проект и кандидатства за изграждане на път: Лъджа - Манастир „Св. Св. Константин и Елена” - Римски мост. С Решение
№ 139/24.08.2016 г. Общински съвет даде съгласие Община Ивайловград да кандидатства с проект „Рехабилитация на
общинска пътна мрежа в Община Ивайловград“ и за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2.
„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от
Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Проектът обхваща дейности за реконструкция и
рехабилитация на част от четвъртокласна общинска пътна мрежа, както следва:
 Обект: Път НКV2052/III-598, Свирачи - Мандрица/Белополяне.;
 Обект: Път НКV2061/III-598, Ивайловград – Свирачи – Ивайловград, кв. Лъджа – манастир „Св. Св. Константин и Елена” –
Римски мост;
 Обект: Път НКV2042/III-5906, Железино – Гугутка/ Железино – Пъстроок;
 Обект: Път НКV2039/II-59, Крумовград – п.к. II-59/ Планинец - Соколенци
Проект: Асфалтиране на паркинг до музея
Проект: Въвеждане на нова система за паркиране и контрол на МПС в централна градска част и квартал „Дружба”
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Проект: Монтиране на видеокамери за охрана и контрол, превенция на сигурността и охрана на обществени и туристически обекти,
учебните заведения, Дом за стари хора и Дневен център за деца с увреждания.
ОТЧЕТ: За отчетният период е монтирана една камера с възможност за запис и дистанционно наблюдение – част от пробен
период. Същата се наблюдава от РУ Ивайловград. Освен това в община Ивайловград, чрез 5 броя камери в Туристическия
информационен център, Общински исторически музей, антична вила „Армира”, община Ивайловград и градски парк, се
осъществява непрекъснато наблюдение и контрол.

Мярка 2: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната, социалната, културната инфраструктура в
общината
Проект: Ремонт и подобряване на материалната база и оборудването в училищата, детските градини и детските ясли и
обслужващите ги звена и внедряване на съвременни технологии в образователно-възпитателния процес;
/СУ „Хр. Ботев”, ОУ с. Железино, ОУ с. Белополци и ОУ с. Свирачи - интерактивни дъски, нови чинове и мебели, осигуряване на
компютри и достъп до тях на всеки ученик. Изграждане на компютърни мрежи в и между учебните заведения/- ОПНОИР, ОПРЧР,
ПРСР.
ОТЧЕТ: През 2016 г. стартираха дейностите по две проектни предложения:
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, приоритетни оси образователна среда и активно
социално приобщаване, наименование на процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в
неравностойно положение” Договор – BG 05 M2 OP 00 1- 3. 001 -0017 -C01. Проектът е на стойност: 499 831.81 лв. със срок на
изпълнение: 36 месеца. Целите на проекта са насочени към създаване на по-добри условия за образователната интеграция на
децата от етническите малцинства в предучилищна възраст (3-6 години). С реализирането на проекта се предвиждат
конкретни мерки, чрез които ще се осъществи общинската политика по интеграция на етническите малцинства на
територията на Община Ивайловград в партньорство с различни организации и институции - ОДЗ Ивайловград, ДГ с.
Железино и НЧ "Пробуда 1914" Ивайловград. В дейностите по проекта ще бъдат включени 150 деца и техните родители, които
ще участват в основните дейности: допълнително обучение по български език, клубове по интереси "Заедно учим и творим";
Съвместно участие в различни мероприятия; екскурзии "Заедно играем и пътуваме"; "сини" и "зелени" училища; спортни
празници. По проекта се предвижда и обновяване на материалната база в детските градини - доставка на интерактивни дъски,
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компютри, дидактични и спортни игри, материали и консумативи. За изпълнение на дейностите ще бъдат ангажирани
основно учителите в общинските детски градини, специалисти от Читалището и външни експерти.
Подписан беше и договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по одобрено проектно предложение по
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г. (ОП НОИР), процедура: BG05M20P0013.002 "Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила". Проектът е на стойност 462 880,70 лв. и е с продължителност 24 месеца. Заложените дейности в него са насочени
изцяло към повишаване нивото на владеене на български език, въвеждане на интерактивни методи за обучение, подпомагане
на ученици, застрашени от отпадане, както и извънкласни дейности, посредством които да предизвикат интерес у децата за
редовно посещаване на кръжоци и клубове. Допълнително се залага на включване на родители в образователния процес и
провеждане на общи мероприятия с тях. По този проект се предвижда също така да бъде възобновена материалнотехническата база на училищата, като обновяване на кабинетите по химия, биология, музика; закупуване на
учебна/специализирана литература и дидактически материали; учебни пособия и помагала; спортни пособия; компютърно
оборудване и обзавеждане; носии и костюми; летен лагер и екскурзии за ученици, комбиниран с работа с педагози и
занимателни игри; участия в конкурси и фестивали; развиване на клубове и кръжоци: „Библиотека и кръжок за развитие на
речта”, „Театрално майсторство”, „Модерни танци”, „Фолклорни танци и песни”. Всички училища на територията на общината
и самата Община са партньори по проекта, който се осъществява от НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград.
По Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и
училищното образование 2016г.” на Министерството на образованието и науката в 395 детски градини на територията на
страната са одобрени да получат безвъзмездно ново оборудване. Сред тях е и ДГ „Ивайловград”. С новите придобивки
(интерактивна дъска, мултимедиен проектор с окомплектован микрокомпютър и рутер), децата от ДГ „Ивайловград” ще имат
шанса да се докоснат до най-новите и модерни технологии в образователния процес, покривайки стандарта и изискванията на
съвременния, изпълнен с предизвикателства глобален свят.
Проект: Доставка на модерно технологично обзавеждане и оборудване за ученическите столове, ремонт на кино-салона и
превръщането му в многофункционална зала, ремонт на подпорни стени и огради на СОУ;
Проект: Доставяне на оборудван с базова апаратура мобилен медико-диагностичен кабинет (автомобил);
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ОТЧЕТ: В създадения „Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ и
към настоящия момент предоставят услуги на 81 лица в невъзможност да водят самостоятелен начин на живот.
За обезпечаване работата на центъра по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 по процедура „Независим живот” се
осигури специализиран транспорт за хората с увреждания. Голямата територия на община Ивайловград и отдалечеността на
населените места от общинския център са проблем при осъществяването и предоставянето на социални услуги. Поради тази
причина беше необходимо създаване на по-добра организация, по-голяма мобилност и иновативен подход, за да достигнат
предлаганите здравни, социални и други услуги до включените 120 потребители от община Ивайловград по проекта, от които
30 лица са от града, а останалите от населените места в Общината. Закупеният изцяло нов Специализиран автомобил е с 10
места, на стойност 79 000,00 лв. Доставен през 2016 г. /регистриран е на 5.08.2016/ и разполага със специализирано
сертифицирано оборудване за два броя инвалидни колички, апарат за измерване на кръвно налягане, апарат за измерване на
кръвна захар с необходимите консумативи към него, лекарства от първа необходимост. В ситуацията в която общината е
поставена да се справя сама с проблемите в здравеопазването и имайки предвид отдалечеността на населените места от
общинския център, общината осигурява достъп до предлаганите здравни и социални услуги и по-голяма мобилност при
обслужване на населението с фелдшер, рехабилитатор, медицинска сестра.
Проект: Обновяване, обзавеждане, оборудване на Дома за стари хора и изграждане на гръмоотводна инсталация, обособяване на
парковото пространство към Дома.
Проект: Саниране и обновяване на оборудването на Дневния център за деца с увреждания; закупуване на автобус за нуждите на
потребителите; изграждане на кътове за игра и отдих на открито за децата; изграждане на подходи за достъп към сградата.
ОТЧЕТ: Подадено е проектно предложение по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP0012.001 “Енергийна ефективност в периферните райони” и регистрирано в системата ИСУН 2020 с номер BG16RFOP001-2.0010053 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Дневен център на деца с
увреждания, град Ивайловград”, което е одобрено с Решение РД-02-36-718/ 06.07.2016 г. Общата стойност на проекта възлиза
на 245 488,90 лв. Подписан е Договор BG16RFOP001-2.001-0053 с управляващия орган по ОП „Региони в растеж” и Общината.
От 2016 година се формира преходен остатък от 20 000 лева за нуждите на ДЦДУ, с които средства вече е закупено транспортно
средство - Фолксваген Транспортер (поради амортизация на сегашното) за децата, посещаващи детския център, които са със
специални образователни потребности.
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Проект: Ремонт и обновяване на Домашния социален патронаж – доставка на оборудване. Доставка на специализиран автомобил за
разнос на храна, с оглед разширяване обхвата на социалния патронаж в селата.
Проект: Изграждане и обновяване на предпазни огради, обозначаване с пътна маркировка и пътни знаци на учебните и детските
заведения, спортните и детските кътове за игра;
ОТЧЕТ: Всяко четиримесечие се освежава пътната маркировка около всички учебни заведения на територията на Общината.
Монтирани са предпазни огради на ул. „Армира” /в района на детската площадка – до параклиса/ и на моста над река „Вришка”
до бензиностанция „Петрол” – 50 линейни метра на стойност от 60 лв. на линеен метър = 3000 лв. С чисто превантивна цел са
изградени „легнали полицаи” по ул. „Армира” – до детската площадка /параклиса/, хотел „Св. Св. Константин и Елена” и хотел
„Луксор”, с което се постигна значително намаляване на скоростта в участъка и спокойното придвижване на гостите и
жителите на Общината.
Проект: Изграждане, реконструкция и обновяване на материалната база на културната инфраструктура в селата на общината - с.
Свирачи, с. Плевун, с. Покрован, с. Гугутка, с. Бяла поляна.
Проект: Дигитализация и модернизация на библиотечния фонд в общината.
Проект: Проектиране, благоустрояване и поддържане на гробищните паркове.
ОТЧЕТ: Гробищните паркове на територията на Ивайловград се поддържат от ОП „Спектър”, което организира целогодишното
почистване, благоустрояване и поддържането им, а в селата се осъществява чрез кметовете и кметските наместници по места.

Мярка 4: Преодоляване на териториалния и икономическия дисбаланс
Проект: Създаване на условия за предоставяне на нови пакети административни услуги и модернизиране на инфраструктурата в
кметствата – /подаване на заявления, издаване на административни документи на място/;
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ОТЧЕТ: През 2016 година бяха закупени 10 броя електронни подписа и оборудвани 10 работни станции, с принтер и факс за
кметствата в селата, с цел осигуряване достъп до Национална база данни, което ще улесни гражданите в издаването на
необходимите документи, свързани с административното обслужване.
Проект: Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени на потенциални инвеститори за изграждане на обекти
от икономиката и комплексно обществено обслужване – обособяване на индустриална зона;
ОТЧЕТ: През 2016 г., желание да инвестират в икономиката на Община Ивайловград са проявили следните фирми:


„Интер Таб” ЕООД Пловдив, има направено следното инвестиционно предложение, а именно „Изграждане на система за
капково напояване на овощно насаждение от бадеми”, намиращо се в землището на с. Плевун, общ. Ивайловград. В
началото на годината е направена инвестиция в засаждане на бадеми в парцели в землището на с. Плевун с обща площ
от 450 декара. Към момента са в процес на изготвяне на проект за преработка и пакетиране на селскостопанската
продукция;
 ПРЕСЛАВ ОИЛ ЕООД София - инвестиционно намерение за изграждане на склад за съхранение на розов цвят и
розоварна към него. Снабдяването с розовия цвят ще се осъществява от други фирми, които са наели общинска земя с
цел засаждане на рози:
- „Албена 51” ЕООД София – наети 335,827 дка в землището на с. Плевун;
- „Боряна 67” ЕООД София – наети 79,877 дка в землището на гр. Ивайловград;
- „Десислава 94” ЕООД София – наети 240,881 дка в землището на с. Кобилино;
- „Елена 2018” ЕООД София – наети 28,638 дка в землището на с. Железино и 37,680 дка в землището на с.Конници;
- „Калина 51” ЕООД София – наети 47,277 дка в землището на с. Железино, 75,731 дка в землището на с. Белополяне и
111,493 дка и с. Свирачи.
Към настоящия момент фирма ПРЕСЛАВ ОИЛ ЕООД имат закупен общински имот заедно с изградената в него сграда
„Сеновал”, в землището на гр. Ивайловград на обща стойност 26 130 лв.


СП „Енерджи” ЕООД с. Меден кладенец, общ. Тунджа, обл. Ямбол е наела 567 дка земя с намерение за засаждане на
лозя, също така е закупила 230 дка лозов масив от частен собственик. Заявила е желание да закупи сградата на детска
градина с. Свирачи, която да преобразува и изгради във винарна. Към настоящия момент сградата не е закупена.
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„Агро Био Балканика” ЕООД – с. Ягодово, общ. Пловдив е наела 494,39 дка изоставени трайни насаждения в
землището на с. Плевун; 164 дка овощни градини в землището на село Горноселци и 28,955 дка овощна градина в
землището на с. Хухла. Инвеститорът е заявил, че върху наетите имоти ще създаде нови овощни насаждения от сливи.
„Беладжио Гейминг” ООД – гр. София с инвестиционни намерения за изграждане на игрална зала за хазартни игри с
игрални автомати. Местонахождението на обекта е в УПИ Х от кв.61 по ПУП на гр. Ивайловград. Започна процедура по
преотреждане на имота от бензиностанция в игрална зала. Към настоящия момент е одобрен технически проект и е
издадено разрешение за строеж №3/10.03.2017г. Обявено е на РДНСК и влиза в сила за предварително изпълнение.

В края на 2014 година, Община Ивайловград подписа договор за изработване на Общ устройствен план на Община
Ивайловград (ОУПО), включващ и Екологична оценка (ЕО) и Оценка за съвместимост (ОС), съгласно „Техническо задание за
изработване на Общ устройствен план на Община Ивайловград”. Работата по изготвянето на ОУП, продължи и през 2016 г.,
като Доклад за оценка на степента на въздействие (ДОСВ) на ОУП, бе внесен в РИОСВ – Хасково е оценен положително, на
основание чл. 24, ал. 5 във връзка с чл. 36, ал. 7 от Наредбата за ОС. Съгласно Общия устройствен план на Община Ивайловград
е предвидено в източната част на града в района на бившия стопански двор да се отредят терени за смесена производствена
зона – УПИ ІV с площ 1888 м² и УПИ V с площ 4605 м² от кв. 124 по ПУП на гр. Ивайловград, УПИ І с площ 3718 м² /1044 м² +
2674 м²/ от кв. 123 по ПУП на град Ивайловград и УПИ ІІ с площ 1565 м² от кв. 122 по ПУП на град Ивайловград.
Проект: Изготвяне на общински програми за привличане на инвестиции в кметствата на общината /за земеделие, животновъдство,
производство и услуги/. Създаване на база с всички къщи и обекти, които се продават в общината, за улесняване на инвеститорите.
Мярка 5: Подобряване на водоснабдяването и канализацията
Проект: Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и изграждане на канализационна система и мобилни
пречиствателни станции в с. Свирачи, с. Славеево, с. Белополци, с. Железино, с. Хухла, с. Ламбух, с. Гугутка и с. Кондово.
ОТЧЕТ: Изработен е Проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на
улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ –
гр. Ивайловград и ул. „Армира“, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда на ул.
„Армира“ №4, гр. Ивайловград“.
Подобекти:
1. „Реконструкция на водопровода по ул."Г.С. Раковски", гр. Ивайловград";
2. „Реконструкция на водопровода по ул."Христо Ботев", гр. Ивайловград";
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3. „Реконструкция на водопровода по ул."Св.Св.Кирил и Методий", гр. Ивайловград";
4. „Реконструкция на уличен водопровод в с. Свирачи, община Ивайловград";
5. „Реконструкция на свързващо водопроводно отклонение на жилищна сграда на ул. „Армира" № 4, гр. Ивайловград", с
издадено разрешение за строеж №11/27.10.2016 г. и Протокол №2 от 23.11.2016 г.
Изпълнител: Договор Д-138/07.09.2016 г. - ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИВАЙЛОВГРАД – извършени разходи през 2016 год. 397 366 лв.
Одобрен е проект с Протокол №12, Решение №1/15.12.2016 г. на ОЕСУТ: „Изграждане, реконструкция и модернизация на
водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Г. С. Раковски“,
ул. „Христо Ботев“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ивайловград и ул. „Армира“, с. Свирачи и подмяна на водопроводно
отклонение на санирана жилищна сграда на ул. „Армира“ №4, гр. Ивайловград.
Етапното финансиране на проекта е осигурено от заложените бюджетни средства, съгласно Капиталов списък за 2016 г.,
одобрен с Решение №5/26.01.2016 г. на ОбС – Ивайловград.
Проект: Проектиране и изграждане на нови водоизточници и водопроводна мрежа - с. Хухла, с. Покрован, с. Планинец.

Мярка 6: Рационално управление и ползване на водните ресурси и пречистване на отпадните води, отделяни от бита и
промишлеността
Проект: Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна система и ПСОВ в гр.
Ивайловград, вкл. кв. „Лъджа”;
ОТЧЕТ: Изработен е Проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, ремонт и
рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Г. С. Раковски“, ул. „Христо Ботев“, ул.
„Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ивайловград и ул. „Армира“, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на
санирана жилищна сграда на ул. „Армира“ №4, гр. Ивайловград“.
Подобекти:
1. „Реконструкция на водопровода по ул."Г.С. Раковски", гр. Ивайловград";
2. „Реконструкция на водопровода по ул."Христо Ботев", гр. Ивайловград";
3. „Реконструкция на водопровода по ул."Св.Св.Кирил и Методий", гр. Ивайловград";
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4.„Реконструкция на уличен водопровод в с. Свирачи, община Ивайловград";
5. „Реконструкция на СВО на жилищна сграда на ул. „Армира" № 4, гр. Ивайловград", е издадено разрешение за строеж
№11/27.10.2016 г. и Протокол №2 то 23.11.2016 г., предстои въвеждане.
Изпълнител: Договор Д-138/07.09.2016 г. - ДЗЗД ОБЕДИНЕНИЕ ИВАЙЛОВГРАД – извършени разходи през 2016 год. 397 366 лв.
Същият е одобрен с Протокол №12, Решение №1/15.12.2016 г. на ОЕСУТ: „Изграждане, реконструкция и модернизация на
водопроводна мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Г. С.
Раковски“, ул. „Христо Ботев“, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Ивайловград и ул. „Армира“, с. Свирачи и подмяна на
водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда на ул. „Армира“ №4, гр. Ивайловград и допълнение съгласно
решение №157/28.11.2016 г. на Общински съвет Ивайловград“ за подобекти:
 Реконструкция на водопровод и канал по ул. „Иван Вазов“;
 Реконструкция на водопровод по ул. „Орфей“;
 Реконструкция на водопровод по ул. „Възрожденска“
Съгласно горе цитираното допълнение е издадена Заповед №03/15.12.2016 г. на гл. архитект на община Ивайловград към
Разрешение за строеж №11/27.10.2016 г.
Изпълнението е етапно, съгласно мащабността на проекта и е разделено на етапи – І етап обектите посочени по – горе са
изградени. Предстои през 2017 г., тяхното преасфалтиране, ремонт и реконструкция на тротоарите /бордюри и плочници/.
През месец февруари 2017 г. Общински съвет взе Решение №10/27.02.2017 г., да бъде реализиран ІІ етап, гласувано е искане за
отпускане на безлихвен заем от ПУДООС по следния проект: „Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна
мрежа, ремонт и рехабилитация на улична настилка и прилежащите пространства на улици: ул. „Г.С.Раковски”, ул. „Христо
Ботев”, ул. „Св.Св. Кирил и Методий” – гр. Ивайловград и ул. „Армира”, с. Свирачи и подмяна на водопроводно отклонение на
санирана жилищна сграда на ул. „Армира” №4, гр. Ивайловград и допълнение, съгласно Решение №157/28.11.2016 година на
Общински съвет-Ивайловград с подобекти:  Реконструкция на водопровод и канал по ул. „Иван Вазов”;  Реконструкция на
водопровод по ул. „Орфей”;  Реконструкция на водопровод по ул. „Възрожденска”.”
Обектите са обявени за приоритетни.
През 2016 г. след срещи с граждани, по инициатива на кмета на общината, съвместно с ВиК Хасково беше извършено:
1. Реконструкция на напорен водопровод на ПС – Мандрица – 6 555.54 лв;
2. Реконструкция на уличен водопровод АС -80 по улица „Дунав” град Ивайловград с дължина 121 м. – 1 724.85 лв;
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3. Реконструкция на вътрешна мрежа на град Ивайловград по улица „Беломорска” от ос. Т.160 до ос.т. 161 с дължина 50 м. – 2
178.00 лв;
4. Реконструкция на уличен водопровод АЦ ф80/10 по улица „Раковска”, град Ивайловград с дължина 22 м. – 2 279.83 лв.
Проект: Пълноценно използване ресурсите на язовир „Ивайловград" - създаване на зона за отдих и туризъм в охраняемата зона на
язовира/къмпинги, кейове, погледни места, атракциони за летуващи и риболов, корабче за туристически разходки и за празнични
събития/;
ОТЧЕТ: Входирано е с №2014ТС1615СВ005-2015-1-144 от 16.03.2026 г. следното проектно предложение: "Подобряване на
условията за достъп до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух,
Община Ивайловград и Община Ипсала" по Програма „Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция”,
приоритетна ос "Туризъм". Дейностите по изготвения проект имат за цел изграждане на туристическия атракцион на
трансграничния регион чрез по-добро използване на природното, културното и историческото наследство и свързаната с тях
инфраструктура; подобряване на достъпа до туристически обекти в региона; защита на природните богатства и културно
историческото наследство на трансграничния регион; разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура,
атракциите и съоръженията за посетители и създаване на устойчива заетост за местните жители и увеличаване на
туристическия поток. Общата сума на проекта е 499 890.51 евро, а срокът за реализация 15 месеца. Проектното предложение е
в процес на оценка. Проектът обхваща няколко имоти – ПИ 000830; № 000815 и ПИ 000265 с начин на трайно ползване язовир
„Ивайловград” с ЕКАТЕ 35997 – село Камилски дол, които възпрепятстват изготвянето на приложение № 2 за преценка на
ОВОС (оценка за въздействие на околната среда). За разрешаването на горепосочения проблем и придвижването на следващ
етап в оценяването на проектното предложение от УО на Оперативната програма със следните ведомства: Министерство на
околната среда и водите (МОСВ) – 3 изпратени писма от страна на Общинска администрация (ОбА) и 3 получени отговора от
МОСВ; Министерство на земеделието и храните (МЗХ) – 3 изпратени писма от страна на ОбА и 3 получени отговора от МЗХ;
Министерство на енергетиката (МЕ) – 1 изпратено писмо от страна на ОбА и 1 получен отговор от МЕ; Министерство на
регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) – 2 изпратени писма от страна на ОбА и 2 получени отговора от МРРБ;
Национална електрическа компания (НЕК) – 1 изпратено писмо от страна на ОбА и 1 получен отговор от НЕК; Областна
администрация Хасково – 2 изпратени писма от страна на ОбА и 2 получени отговора от Областна администрация Хасково;
Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – 2 изпратени писма от страна на ОбА и 2 получени отговора от
РИОСВ, с които ни уведомяват, че не допускат да бъде направена оценка на обекта, тъй като няма съгласие за ползване на горе
цитираните поземлени имоти, Констативен протокол № 365/12.05.2016 г. на РИОСВ, че на терена не са изградени
предвидените в проекта обекти; Общинска служба земеделие Ивайловград – 1 изпратено писмо от страна на ОбА и 1 получен
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отговор от ОСЗ ; „Югоизточно държавно предприятие” ДП – Сливен – 1 изпратено писмо от страна на ОбА и 1 получен отговор
от „Югоизточно държавно предприятие” ДП – Сливен.
Проект: Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край помпена станция за питейни води в с. Меден бук и почистване
на речното корито за осигуряване на проходимостта при високи води;
ОТЧЕТ: Изготвен е проект „Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край помпена станция за питейни води в с. Меден
бук и почистване на речното корито за осигуряване на проходимостта при високи води”. С проекта се цели да се дадат
технически решения за защита на бреговата ивица, предпазване на помпената станция и кладенците, предпазване на стълб от
ел. линия и защита на инфраструктура от вредното действие на високите води. Основните дейности предвидени в проекта са
свързани с изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата за защита от наводнения и
изграждане на диги, преоткосиране на бреговете и укрепване на петите на водните откоси с подпорни съоръжения, както и
почистване на речното легло на р. Бяла на около 500 м под зоната на помпената станция с цел отваряне на сечението и
подобряване на пропускателната способност на участъка. Стойността на проекта е 314 878 лева. Проектът е одобрен на
Експертен съвет и има положително становище от Областна администрация Хасково. Регионална инспекция – Хасково,
Министерство на околната среда и водите, които също подкрепя разработения проект. С вх. № 953900-377/23.022017 г. е
подновено искането за финансиране пред Междуведомствената комисия.
Проект: Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край помпена станция за питейни води в с. Одринци, с. Долно Луково и
почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води;
ОТЧЕТ: Изготвен е проект „Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край помпена станция за питейни води в с. Одринци,
с. Долно Луково и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води”. Целите по проекта са
същите, както по предходния проект, а именно: да се дадат технически решения за защита на бреговата ивица, предпазване на
помпената станция и кладенците, предпазване на стълб от ел. линия и предпазване на инфраструктура от вредното действие
на високите води, а основните дейности предвиждат: изграждане, ремонт и възстановяване на съоръжения, част от
инфраструктурата за защита от наводнения, като изграждане на диги, преоткосиране на бреговете и укрепване на петите на
водните откоси с подпорни съоръжения и почистване на речното легло на р. Бяла. Стойността на проекта е 888 340 лева.
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Проектът е одобрен на Експертен съвет и има положително становище от Областна администрация Хасково. Регионална
инспекция – Хасково, Министерство на околната среда и водите, който също подкрепя разработения проект. С Вх. № 953900377/23.022017 г е подновено искането за финансиране пред Междуведомствената комисия.
Проект: Почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води на река Арда, при границата с Гърция и
укрепване на бреговете до Помпена станция с. Славеево.
ОТЧЕТ: Изготвен е проект „Почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води на река Арда, при
границата с Гърция и укрепване на бреговете до Помпена станция с. Славеево”. С проектът се цели да се дадат технически
решения за защита на помпената станция за питейни води и прилежащите кладенци от наводнения и предпазване на
прилежащите съоръжения и инфраструктура от вредното действие на високите води. Предвижда се изграждане, ремонт и
възстановяване на съоръжения, част от инфраструктурата за защита на площадката на помпената станция за питейни води с.
Славеево и прилежащите й съоръжения от наводнения- преоткосиране на бреговете и укрепване на петите на водните откоси
с подпорни съоръжения. Почистване на речното легло на р. Арда, а също и осигуряване на пропускателната му способност.
Общата площ на зоната за почистване е 40 дка. Стойността на проекта е 1 056 955 лева. Реализирането на проекта ще реши
проблема с доставянето на питейна вода през сухите месеци.
Проектът е одобрен на Експертен съвет и има положително становище от Областна администрация Хасково. Регионална
инспекция – Хасково, Министерство на околната среда и водите, който също подкрепя разработения проект.
Към настоящия момент проектът се разглежда от експерти на Междуведомствената комисия за възстановяване и
подпомагане. С вх. № 953900-377/23.022017 г. е подновено искането за финансиране пред Междуведомствената комисия.
Мярка 7: Подобряване на енергийната ефективност
Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищни и административни сгради по Оперативна програма „Региони в
растеж”.
ОТЧЕТ: Подписани са 10 броя договори за безвъзмездна финансова помощ с Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 и са
обявени обществени поръчки по реда на ЗОП. Това са сградите, намиращи се на следните адреси:
ЖИЛИЩНИ СГРАДИ:
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ул. „Армира” № 6, ул. „Христо Ботев” № 10, ул. „Волгоград” № 8 и ул. „Съединение” № 19, като общата прогнозна стойност
за изпълнение на дейностите по проектиране, строителство, авторски и строителен надзор за четирите сгради е
569 322.52 лв. без ДДС.
ул. „Шести септември” № 3, „ул. „Първомайска” № 11, ул. „Христо Ботев” № 7, ул. „Христо Ботев” № 6, ул. „Гео Милев” №
18. Общата прогнозна стойност по проектиране, строителство, авторски и строителен надзор на петте сгради е
898 682.50 лв. без ДДС.

АДМИНИСТРАТИВНИ СГРАДИ:









„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Дневен център на деца с
увреждания, град Ивайловград” ДБФП – 245 488. 90 лв.;
„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Гранично полицейско
управление – Ивайловград”, град Ивайловград ДБФП - 150 971. 66 лв.;
„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей
- Ивайловград”, град Ивайловград ДБФП – 82 814. 88 лв.;
„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически музей
- Ивайловград”, град Ивайловград ДБФП – 82 814. 88 лв.;
„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общинска администрация”,
град Ивайловград ДБФП – 286 386. 60 лв.;
„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението””, град Ивайловград ДБФП – 213 076. 16 лв.;
„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Министерство на вътрешните
работи, Районно управление - Ивайловград”, град Ивайловград ДБФП – 240 318. 94 лв.;
„Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград”,
град Ивайловград ДБФП – 146 552. 92 лв.

След приключване на дейностите по Оперативна програма „Региони в растеж” предстои изграждане на подходи, паркоместа и
благоустрояване на вътрешно блоковите пространства на жилищните сгради.
Обхванатите сгради по Оперативна програма „Региони в растеж” са 9 жилищни и 8 административни сгради.
Проект: „Саниране и ремонт сградата на Детски комплекс Ивайловград”
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ОТЧЕТ: сградата е санирана и обновена по проект „Подобряване и устойчиво развитие на социалната инфраструктура на
Община Ивайловград и Община Ипсала-Каймакамлък” по Програма ИПП ТГС, приоритетна ос 1 устойчиво социално и
икономическо развитие, инфраструктурна подкрепа за подобряване на икономическия потенциал в зоната на сътрудничество
/Договор РД02-29-185/18.06.2015 със срок на изпълнение 15 месеца/. Общата сума на проекта: 391 722,11 евро. С проекта се
цели да се постигне устойчиво и балансирано социално и икономическо развитие чрез подпомагане на инфраструктурата и
насърчаване на социалната връзка между хора и общества в трансграничния район Ивайловград-Ипсала. Изпълнението на
заложените проектни дейности помогнаха младите хора от двете страни на границата да преодолеят специфични проблеми, да
общуват с връстници от другата страна на границата и споделят общи интереси, идеи и проблеми за по-добра среда чрез
подобрена инфраструктура. С участието на експерти от българска и турска страна бяха направени проучвания на сегашната
младежка политика в общ. Ивайловград и Ипсала, в резултат на което се разработи стратегия за развитие на младежите в
областта на културата, спорта, участие в обществения живот и насърчаване към наемане на работа на младежи. Разработената
стратегия за развитие на младежта и спорта, очертава възможностите за развитие на младите хора в целевия регион. С
участието на експерти от българска и турска страна бяха направени проучвания на сегашната младежка политика в общ.
Ивайловград и Ипсала, в резултат на което се разработи стратегия за развитие на младежите в областта на културата, спорта,
участие в обществения живот и насърчаване към наемане на работа на младежи. Разработената стратегия за развитие на
младежта и спорта, очертава възможностите за развитие на младите хора в целевия регион. В изпълнение на дейностите по
ДБФП, бяха доставени – 15 броя компютърни конфигурации, мултифункционално устройство, интерактивна дъска,
компютърни маси 14 броя, столове – 218 броя, преподавателски бюра - 6 броя, секции - 6 броя, двойни бюра – 34 броя, бели
дъски – 5 броя, стативи за рисуване – 13 броя, маси за шах – 10 броя, заседателна маса, секция за дневници, огледала – 12м2,
завеса за сцена, тенис на маса – 3 броя, щори за прозорците на сградата.
Издадено е удостоверение за въвеждане в експлоатация №4/17.09.2016 г на РДНСК.
Отчетните документи за верификация са изпратени до МРРБ, с писмо с изх. № 04-00-215/ 15.12.2016г.
Мярка 8: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците чрез предотвратяване или ограничаване на
тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда
Проект: Изграждане на компостираща система за управление на битови отпадъци и отпадъците от земеделското производство.
/Намаляване на разходите за транспортиране на отпадъците, без да се повишават разходите за такса смет; Излизане от
регионално сдружение Кърджали и включване в Регионално сдружение Харманли/;
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ОТЧЕТ: През месец юли 2016 г. се възложи на фирма „ЗАУБА” АД - новия оператор на Регионалният център за управление на
отпадъците (РЦУО) Кърджали да депонира отпадъците, които се извозват от Община Ивайловград. Приемането и предаването
се извършва с протоколи и фактури, като таксата за депониране е 15,40 лв./тон. (Таксата е еднаква всички общини от
регионалното сдружение). За изминалата година са извозени над 56 т. отпадъци до регионалното депо в с. Вишеград, община
Кърджали. Разходите за извозването и депонирането на отпадъците възлиза на стойност 6 130.56 лв. Извозването на отпадъци
продължава и през настоящата година. През септември 2016 г. е предприето почистване, извозване на твърди битови
отпадъци до РЦУО – Кърджали и запръстяване на сметището. Поставена е сглобяемо съоръжение за охрана на обекта,
изградена е бариера, за да се ограничи нерегламентирания достъп до сметището, назначена е охрана.
С Решение от Протокол от 27.10.2014 г. на Министерство на околната среда и водите е спряно финансирането по ИСПТА на
Договор № Д-30-112/19.09.2013, с предмет: „Проектиране и осъществяване на авторски надзор по време на строителството на
Лот 2 - „Закриване и рекултивация на 8 стари сметища". Терените, определени за претоварни станции са замразени с Акт 10, от
13.06.2013 г.
На 20.06.2016 г. в качеството си на инициатор е изпратено запитване към МОСВ от община Ивайловград, съвместно с общините
Крумовград, Кирково и Ардино, относно изграждането и довършването на започнатите Претоварни станции. Все още не е
даден отговор от МОСВ дали площадките могат да се използват за изграждане и доизграждане на Претоварни станции.
На площадката, отредена за Претоварна станция, в гр. Ивайловград би следвало да е изградена външна водопроводна мрежа и
‘’Външно ел. захранване 20 KV БКТП’’, както и да е поставен трафопост, във връзка с приключил и отчетен проект по Договор
№7942/19.11.2010 г., между ПУДООС и общ. Ивайловград. Подписани са протоколите, удостоверяващи извършената работа,
проектът е отчетен, без да е изпълнен целият обем от работа на обекта „Външно ел. захранване 20 KV БКТП’’ – няма изградени
връзки, липсват трафопост и трансформатор, за което Общината е сезирала прокуратурата.
Проект: Подмяна на амортизирана обслужваща техника с високоефективна сметосъбираща и почистваща, такава, и изграждане на
претоварна станция.
ОТЧЕТ: Община Ивайловград е възложила на външна фирма проучването на възможностите за реализиране на нова
Претоварна станция за ТБО, с възможно финансиране по ОПОС 2014-2020 г.
Мярка 9: Опазване и популяризиране на биоразнообразието
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Проект: Изграждане и поддържане на база данни за защитените обекти на територията на общината.
ОТЧЕТ: Всяка година от експерти от РИОСВ Хасково съвместно с представител на община Ивайловград извършват проверки в
защитените зони, собственост на общината, а в защитените зони, попадащи в Държавен горски фонд, проверките се
осъществяват с представител на ТП ДГС Ивайловград. Целта на годишните проверки е установяване състоянието на
екосистемите, в резултат на което се изготвя протокол от констатираното.
През месец юни се осъществи маркиране на границите на ЗМ Находище на триделнолистен ериолобус – „Ливадите” (22,203
дка) и „Даневата чешма” (2,000 дка), намиращи се в землището на с. Белополяне, стопанисвани от община Ивайловград. (до
този момент границите не бяха определени с маркировка)
Мярка 10: Развитие на зелената система на общината и възстановяване и опазване на зелените площи в населените места и
междублоковите пространства на кварталите
Проект: Поддържане и актуализиране на регистър на зелените площи на територията на общината;
ОТЧЕТ: През 2016 г. е създаден нов парк по дължината на р. „Вришка” (зад бензиностанция ПЕТРОЛ) с площ 1200 кв.м. Засяти
са предимно храстови (жив плет, различни цветове), дървесни и иглолистни видове, които са по-лесни за поддръжка и са поустойчиви. Затревени са с устойчива тревна смеска. Изграден е нов водопровод, напояването към настоящия момент се
извършва ръчно, заложено е автоматизирано напояване през 2017 г.
Залесени са и изцяло обновени вертикалните планировки около новосанираните жилищни блокове с административни
адреси:
 „Армира” №4, УПИ I, кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград - засадени са декоративни храсти с различни цветове (червени,
зелени, жълти, които оформят живи плетове и различни форми), засети са декоративни рози, иглолистни и широколистни
видове. Затревени са с тревни смески. Изградена е автоматизирана напоителна система. Реконструирани са плочниците около
блока, алеите и подпорната стена са облицовани с декоративни камък;
 „Шипка” № 6, УПИ II, кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград - засадени са декоративни храсти с различни цветове (червени,
зелени, жълти, които оформят живи плетове и различни форми), засети са декоративни рози, иглолистни и широколистни
видове. Затревени са с тревни смески. Изградена е автоматизирана напоителна система. Реконструирани са плочниците около
блока;
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 “Любимец” № 33, УПИ III, кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград, изцяло са обновени алеите, които са облицовани и
декорирани с камък, засети са разноцветни храсти, многогодишни тревни, иглолистни и широколистни видове. Обновени са
плочника около блока и алеите;
През есента на 2016 г. фирма дари на Община Ивайловград 1000 бр. луковици – испански лалета, с тях са засети 3 броя
новосъздадени лехи в зелените площи на входа на града, 1 алея с лалета пред църквата „Преображение Господне”, малка част
са засети в Градската градина.
Изградена е автоматизирана напоителна система на залесените площи на входа на града.
Проект: Внасяне на нова дървесна и храстова растителност, сезонно зацветяване, окопаване, коситба, поливане, резитба за оформяне
и санитарна резитба на дървесната и храстова растителност и други;
ОТЧЕТ: Изградена е нова зелена площ на ул. „Беломорска” (зад бензиностанция „Петрол”), в същата е изградена
автоматизирана подземна напоителна система – Изпълнител ОП „Спектър” и Водна Техника ЕООД – съгласно договор Д140/20.09.2016 г.
Изградена е и автоматизирана подземна напоителна система в зелените на входа на града – Изпълнител: ОП „Спектър” и
„Водна Техника” ЕООД – съгласно договор Д-140/20.09.2016 г.
Също така през годината са изграждани нови зелени площи с автоматизирани подземни напоителни системи на: ул. „Армира”
№4 и ул. „Шипка” №6. Изпълнители са: фирма „Ботаник” Хасково / съгласно договор/ и „Водна Техника” ЕООД.
Осъществява се благоустрояване, поддържане и водоснабдяване на вече създадени зелени площи на:
 ул. „Армира” №6,10,12;
 ул. „Любимец” №33;
 градска градина, площад „Тракия”, автогара;
 ул. „Първомайска” №11.
Всички зелени площи се поддържат в добър вид. В създадените зелени площи на входното пространство на града се правят
периодично тематични декорации.
Изградена е и автоматизирана подземна напоителна система в зелените на входа на града – Изпълнител: ОП „Спектър” и
„Водна Техника” ЕООД – съгласно договор Д-140/20.09.2016 г.
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Проект: Изграждане на нови съвременни поливни инсталации за поддържане на зелените площи.
ОТЧЕТ: Изградената автоматизирана подземна напоителна система през 2016 год. е на стойност 34 969 лв. с изпълнител
фирма „Водна Техника” ЕООД – съгласно договор Д-140/20.09.2016 год.
Мярка 12: Борба с противообществените прояви при младежите
Проект: Програми за повишаване на гражданската култура на младото поколение.
ОТЧЕТ: През месец ноември 2016 година се актуализира състава на Местната комисия за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни, които предстои съвместно с училищата, читалищата и неговите клонове да изготвят,
съгласуват и представят за одобрение на заседание на Общински съвет – Ивайловград, Програми за превенция и повишаване
на гражданската култура сред подрастващите.
С Заповед № 449/18.10.2016 г. е определен нов състав на МКППМНП. Осъществява се контрол по Закон за закрила на детето и
Закон за здравето, съвместно с представители на Общинска администрация Ивайловград, РУ Ивайловград, СУ „Христо Ботев”
Ивайловград и Дирекция „Социално подпомагане” Ивайловград, съгласно утвърдени с графици. Със Заповеди на кмета на
община Ивайловград № 158/15.03.2016 и № 314/22.06.2016г. са извършени проверки на обществени места, посещавани от
деца. Проверките обхванаха 10 заведения на територията на Ивайловград в месеците: април, юли, август и септември 2016 г.
Извършените проверки са осъществени след 22:00 часа. След приключването им са изготвени и подадени справки за наличие
или липса на нарушения до Окръжна прокуратура Хасково. Комисията е подготвила отчет за дейността си, който е приет и
одобрен от Общински съвет Ивайловград, с Решение № 3 от 30.01.2017 г.; подават се данни за наличната детска престъпност
към Териториално статистическо бюро–Хасково. В комисията, бяха разгледани 5 възпитателни дела срещу 4 непълнолетни
лица и 1 малолетно лице. С оглед оптимизиране работата на Комисията е инициализира промяна в нейния състав. Започнала е
работа по изготвянето на нов Правилник за дейността и Програма.

Мярка 13: Насърчаване участието на младите хора в живота на общината
Проект: Създаване на Младежки общински съвет /Формиране на младежки лидери, участие в работата на общински съвет с
конкретни предложения и становища по проектите за решения/.
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Мярка 14: Подобряване качеството на социалните услуги и създаване на нови
Проект: "Независим живот"/предоставяне на социални услуги в домашна среда за над 100 възрастни хора и инвалиди, осигуряване на
заетост за 80 асистенти- лични, здравни, социални, домашни помощници, финансиран от ОПРЧР- 500 хил. лв.- подписване на договор
до месец декември 2015/
ОТЧЕТ: През месец декември 2015 г., бе подписан Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-C001 за безвъзмездна финансова
помощ по Оперативна програма за развитие на човешките ресурси и проектно предложение: „Социална подкрепа в домашна
среда”, съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Общата сума на проекта: 499 639.20 лв., който е
със срок на изпълнение /09.12.2015 г. - 08.10.2017 г./. Проектът е насочен към възрастни хора и лица с увреждания за
подобряване качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване. По проекта е създаден Център, предоставящ
следните интегрирани социални услуги - „Личен асистент”; „Социален асистент”; „Домашен помощник” и „Здравен асистент”.
Проектът включва 80 представители на двете целеви групи. Освен основните услуги на потребителите се предоставя и
мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

Мярка 15: 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/
Проект: "Активни", в партньорство с община Стара Загора /обучения, квалификация и осигуряване на заетост за 50 младежи от
общината/;
Проект: Осигуряване на необходимите ресурси за обучение и квалификация и преквалификация на възрастни, на трайно безработни
и на други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
ОТЧЕТ: Основната цел е да се осигури заетост и социална интеграция на безработни лица чрез разкриване на работни места.
През 2016 г. това се осъществи чрез:
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Национална програма КЛИО /Договор за заетост № 911-0004-16-11022/25.01.2016 г./ Подборът за включване в програмата
се извърши между трайно безработни лица в трудоспособна възраст, регистрирани в Дирекция „Бюро по труда". При подбора
стриктно ще се спазват принципите за защита от дискриминация.
Назначени са три лица на длъжностите: „ Екскурзовод”, „Озеленител” и „Охранител” за срок от 6 месеца, считано от 27.01.2016
г. до 26.07.2016 г. с основно месечно възнаграждение 420,00 лв. Сключените трудови договори са за пълно работно време,
включващи и всички допълнителни доплащания по Кодекса на труда, а наетите лица работеха по опазване, поддържане,
популяризиране, реставрация и обслужване на обект Антична вила „Армира” в гр. Ивайловград, обявена за недвижимо
културно наследство от национално значение.
Обучения и заетост за младите хора /Договор за заетост № ОЗМ-1-09-11-217/10.03.2016 г./
Агенцията по заетостта продължи набирането на заявки от работодатели за разкриване на свободни работни места по схема
„Обучения и заетост за младите хора”. Процедурата се съфинансира от Европейския социален фонд на Европейския съюз по ОП
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Целта е интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст включително,
регистрирани в дирекции „Бюро по труда” към Агенция по заетостта, като целта е да се спомогне улесняването на прехода от
образование към заетост за безработни младежи, които ще получат първи или нов шанс за работа, нови или усъвършенствани
професионални знания и умения, придобити на работното място. За периода 16.03.2016 г. – 10.11.2016 г. по схемата „Обучения
и заетост за младите хора” са назначени 73 лица на длъжностите „Общ работник”, „Работник озеленяване”, „Работник
поддръжка”, „Младши експерт”, „Аниматор” и „Екскурзовод” с основно месечно възнаграждение 420,00 лв.
Регионална програма за заетост /Договор за заетост № 911-0023-0016-31002/24.10.2016 г./
Регионалните програми за заетост и обучение са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните
организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за
безработни лица от уязвимите групи. С приетите промени в Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ (Обн., ДВ, бр. 101 от
2015 г.) и Правилника за прилагане на ЗНЗ (Обн., ДВ, бр. 62 от 2016 г., в сила от 09.08.2016 г.) и с оглед развитие на
регионализацията, е въведен нов подход за разработване, одобряване и финансиране на регионалните програми за заетост и
обучение, при който регионалните органи по заетостта имат съществено значение.
Чрез регионалните програми в рамките на разпределените средства за всяка област се предвижда осигуряване на заетост на
включените в нея безработни лица.
В тази връзка чрез Регионална програма за заетост и обучение са наети 5 лица за 5 месеца на длъжността „Работник
поддръжка пътища”, считано от 01.11.2016 г. до 31.03.2017 г. с основно месечно възнаграждение 420,00 лв.
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По схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”. Договор „Социална
подкрепа в домашна среда” с № BG05M9OP001-2.002-0099-С01/ 09.12.2015 г. , с бюджет: 499 639,20 лв. и срок на изпълнение:
09.12.2015 г. - 08.10.2017 г.
Общият брой назначени лични асистенти и домашни помощници е 88, като към настоящия момент те са 74, а 14 са с
прекратени трудови договори.
На 04.01.2016 г. между Община Ивайловград и Дирекция „Социално подпомагане” – Ивайловград е подписан договор за
сътрудничество, във връзка с прилагането на разпоредбите на чл. 12, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане при реализирането на програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми и програми за
благоустрояване и хигиенизиране на населените места в Община Ивайловград.
По Общинската програма за общественополезни дейности за отчетния период: м. ноември/м. декември 2015 г. – 109 лица; за
календарната 2016 г. - 522 лица са положили общественополезен труд на територията на община Ивайловград по чл. 12 от
ППЗСП, както следва:
- месец ноември 2015 г. – 56 лица;
- месец декември 2015 г. – 53 лица;
- месец януари сключен договор за сътрудничество между Дирекция „Социално подпомагане”- Ивайловград и Община
Ивайловград;
- месец февруари 2016 г. – 72 лица;
- месец март 2016 г. – 69лица;
- месец април 2016 г. – 57 лица;
- месец май 2016 г. – 46 лица;
- месец юни 2016 г. –46 лица;
- месец юли 2016 г. – 27 лица;
- месец август 2016 г. – 42 лица;
- месец септември 2016 г. – 36 лица;
- месец октомври 2016 г. – 42 лица;
- месец ноември 2016 г. – 42 лица;
- месец декември 2016 г. – 43 лица
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На 05.12.2016 г. до Директора на Дирекция „Бюро по труда” Свиленград са изпратени заявки по схемите „Обучения и заетост за
младите хора”- етап 2 и „Обучения и заетост”- етап 2, фаза 2. Община Ивайловград е класирана като работодател по схема
„Обучения и заетост за младите хора”. Очаква се да бъдат назначени 10 лица до 29 годишна възраст.
Проект: Насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност за лица до 29 г. /ОПРЧР/;
Проект: Подкрепа за самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително иновативни малки и
средни предприятия /ПРСР и ОПИК/.
ОТЧЕТ: Общински съвет Ивайловград, на свое заседание проведено на 13.08.2015 г., с Протокол № 9 и Решение №
91/13.08.2015 г., взе решение да бъде сформирано местно партньорство за подготовка и подаване на заявление за
кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности при изпълнението на проект по под мярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони
(ЕЗФРСР), както и за разработване на Стратегия за местно развитие, съгласно изискванията на под мярка 19.2 „Прилагане на
операции в рамките на стратегии за водено от общностите местно развитие”, която да обхваща общините Любимец и
Ивайловград и всички населените места на територията им, и регистриране на ново юридическо лице с нестопанска цел в
обществена полза, съгласно изискванията на под мярка 19.2 на определената територия.
На 07.12.2015 г. се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерството на земеделието
и храните, Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция и СНЦ „Местна инициативна група – МИГ Любимец” за
изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено
от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г.
Проекта се изпълни успешно за 6 месеца, а общата му стойност беше 48 895,75 лева.
На 31 май 2016 година, МИГ - Любимец–Ивайловград, внесе в Министерството на земеделието и храните, разработената в
изпълнение на Проекта Стратегия за водено от общностите местно развитие за територията на общините Любимец и
Ивайловград.
Със Заповед №РД09-626/31.08.2016 г. Ръководителят на УО на ПРСР одобри Стратегията ВОМР на „Местна инициативна групаЛюбимец-Ивайловград”, като общият размер на одобрената финансова помощ за проекти към Стратегията е в размер на
2 933 745,00 лв.
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Мярка 16: Развитие на спорта
Проект: Реконструкция и обновяване на спортен комплекс и превръщане в съвременен спортен център - реконструкция на футболен
стадион, изграждане на улица за достъп до градския стадион;
Проект: Увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за деца, предлагани от спортните клубове в общината, популяризиране
сред децата на спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт, подпомагане на местни,
квартални и училищни спортни и извънкласни клубове / Проекти на ММС/;
ОТЧЕТ: През 2016 г. Община Ивайловград финансира следните училищни спортни и извънкласни клубове към СУ „Христо
Ботев” Ивайловград:
 Футбол - 1 група с общ брой 15 деца;
 Волейбол - 1 група с общ брой 15 деца;
 Народни танци – 1 група с общ брой 15 деца;
 Шахмат - 1 група с общ брой 15 деца;
 Фанфарна музика - 1 група с общ брой 15 деца;
 Френски език - 1 група с общ брой 15 деца;
 Художествено слово – 2 групи с общ брой 15 деца;
 Учебен театър – 3 групи с общ брой 50 деца;
 Математика - 1 група с общ брой 15 деца;
 Екология - 1 група с общ брой 15 деца;
 Училищен клуб на ООН - 1 група с общ брой 15 деца.
-

Дейност развива и Детски ФК „Раковски” с треньор г–н Николай Николов. Футболният треньор е назначен по граждански
договор към Община Ивайловград за 2016 г. Изплатено възнаграждение в размер на 3 575 лв. Децата, които тренират
усилено във футболния клуб са 20, на възраст от 9 до 15 години (2 – 8 клас). Три поредни години участват в Областно
училищно първенство в Хасково.

Проект: Организиране на спортни празници за насърчаване изявата на младежи (Спортна панорама, Меджународен футболен
турнир за деца, Международен турнир по шахмат за деца).
ОТЧЕТ:
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-

-

-

През 2016 г. са провели 6 приятелски контролни срещи с детския ФК „Крумовград”. За по-голямо удобство на
трениращите деца всичките 6 футболни срещи са проведени на спортната площадка в кв. Дружба, тъй като до скоро в гр.
Крумовград не разполагаха с реновиран спортен терен.
През месец май стартира Националното турне на Titan Fitness „Спортувай с Титан”, с цел разпространение на масов
спорт. Първият град от турнето беше Ивайловград, на което организатори и граждани изживяха едно незабравимо
събитие, като спортуваха и се забавляваха заедно.
През м. юни 2016 година Ивайловград се включи в Националната кампания „Воля за спорт” за хора в неравностойно
положение. Участваха отбори по крос, баскетбол, тенис на маса, канадска борба, шах, бадминтон. Специален гост на
събитието бе параолимпиецът Михаил Христов. Националната кампания се проведе с подкрепата на Министерството на
младежта и спорта в лицето на министър Красен Кралев, на министър-председателя на Р. България, г-н Бойко Борисов,
както и на Кметът на община Ивайловград Диана Овчарова.
През м. юли гр. Ивайловград, бе включен в маршрута на най-голямото колоездачно спортно събитие в страната - 65–та
Международна колоездачна обиколка на България. Колоездачите пристигнаха в града ни на четвъртия ден от
обиколката. В нея се откроиха чужденците – носител на жълтата фланелка Марко Теккио и още Симоне Раванелли и Онур
Балкан, които бяха наградени лично от кмета на община Ивайловград г-жа Овчарова и председателя на ОбС г-жа
Зафирова, като етапни победители. Специални благодарности и връчен плакет за организация на колоездачна обиколка
като етапен град получи Кметът на община Ивайловград от президента на БКС Евгений Димитров.
През м. септември, подпомогнахме наши младежи за участие в състезание по „Стрийт фитнес” в гр. Бяла, обл. Русе.
Ивайло Караколев се завърна с бронзов медал.
През м. октомври организирано и проведено първо издание на турнир „Ивайловград и приятели“ – турнир по мини
футбол. Мястото е Спортната площадка в кв. Дружба. В надпреварата се включват 14 отбора: „Граничар”, „Зора”,
„ФИОРЕНТИНА-МАДЖАРОВО”, „Fireball”, „Константин 07”, „Раковски”, „Горско стопанство” Ивайловград, „Източни
Родопи”, „Армира”, „РУ-Полиция”, „Бели птици” Любимец, „Бригада” Любимец, „Ракета” Железино, Кобилино. На
класираните отбори в почетната тройка: „Зора”, „Армира” и „Раковски” са раздадени: купа, медали, парична и материална
награда.

Проект: Изграждане на спортна площадка и място за отдих- УПИ ХХІІІ, кв. 112 ул."Изгрев" в кв. 104, кв. Лъджа
ОТЧЕТ: Изготвен е проект „Спортно развлекателен комплекс“ , одобрен с решение №1, протокол №3/11.04.2016 г. на ОЕСУТ.
Издадено разрешение за строеж №10/27.10.2016 г. Стойността на проекта възлиза на 1 225 161. 58 лв. Инвестицията обхваща
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10 129 кв. м., в която е включена устройствена зона с предназначение за спорт и атракции и озеленяване върху 20% от площта на
терена. Архитектурният проект включва:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Съблекални и кафе – бар;
Склад;
Детска площадка;
Игрище 1 – комбинирано баскетбол и волейбол с трибуни;
Игрище 2 – голямо футболно с трибуни;
Игрище 3 – тенис;
Игрище 4 – мини футбол;
Мултифункционална писта;
Площадка за открит фитнес;
Паркинг.

Проект: Увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за деца, предлагани от спортните клубове в общината, популяризиране
сред децата на спортове, които не са включени в учебните програми по физическо възпитание и спорт, подпомагане на местни,
квартални и училищни спортни и извънкласни клубове / Проекти на ММС/;
ОТЧЕТ: В изпълнение на Постановление № 129/ 11.07.2000 г. на Министерския съвет, са предвидени в държавния бюджет
минимални диференцирани размери на средства за подпомагане на физическото възпитание и спорт в детски градини и
училищата, съгласно същото, паричните средства за физическо възпитание и спорт са 2.00 лв. на дете и 3.00 лв. на ученик за
общинските детски градини и училища за бюджетна година.
Средствата за подпомагане на физическото възпитание и спорта се предоставят по одобрени проекти от Комисията по
култура, туризъм и спорт към Общински съвет Ивайловград, както следва:
Училища
и
детски
градини
територията на общината
СУ „Христо Ботев” Ивайловград
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Свирачи
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Год. брой деца/
ученици

Отпуснати
средства

338

1 014 лв.

31

93 лв.
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ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Белополци

81

243 лв.

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Белополци

11

22 лв.

подготвителна
група

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с.Железино

45

135 лв.

ДГ с.Железино

39

78 лв.

ДГ „Ивайловград”

93

186 лв.

Мярка 17: Създаване на условия за отдих
Проект: Изграждане на спортна и туристическа база на язовир Ивайловград;
ОТЧЕТ: Входирано е следното проектно предложение: "Подобряване на условията за достъп до природни, културни и
туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и отдих в село Ламбух, Община Ивайловград и Община Ипсала" по
Програма „Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция”, приоритетна ос "Туризъм". Дейностите по
изготвения проект имат за цел увеличаване на туристическия атракцион на трансграничния регион чрез по-добро използване
на природното, културното и историческото наследство и свързаната с тях инфраструктура; подобряване на достъпа до
туристически обекти в региона; защита на природните богатства и културно историческото наследство на трансграничния
регион; разнообразяване и подобряване на туристическата инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители и
създаване на устойчива заетост за местните жители и увеличаване на туристическия поток. Общата сума на проекта е 499
890.51 евро и срок на реализация 15 месеца. Проектното предложение е в процес на оценка.
Проект: Изграждане на трасе за моторни и автомобилни състезания - /ПРСР/;
Проект: Изграждане на еко-пътеки, места за отдих и пикник, приключенски парк в местността "Дупката" и около поречието на река
Бяла в землищата на с. Долно Луково, с. Меден бук, с. Мандрица, с. Гугутка и с. Железари
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ОТЧЕТ: Община Ивайловград, съвместно с община Любимец и община Орестиада изготви проект: „Синергия между хората,
културното и природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада” по Приоритетна ос 2: Устойчив и
приспособим към климата трансграничен регион и Тематична цел 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност и Инвестиционен приоритет 6c: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното
и културното наследство и Специфичната цел, съответстваща на Инвестиционен приоритет 6с, която е „Да валоризира
културното и природното наследство в трансграничния регион”.
С Решение № 11/29.02.2016г. на ОбС Ивайловград, Община Ивайловград и Народно читалище „Пробуда 1914” Ивайловград
участват като партньори в разработването, кандидатстването и изпълнението на проект „Синергия между хората, културното
и природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада” по Програма за трансгранично сътрудничество
между Гърция – България 2014-2020, Приоритетна ос 2 „Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион”,
съвместно с Община Любимец и Община Орестиада, Република Гърция. Входирането на проекта е осъществено на 22.04.2016 г.
с входящ № 1778. За Община Ивайловград, обектът на интервенция е „Защитената местност Дупката” и при одобрение на
проектното предложение ще бъдат извършени следните дейности: Обособяване на три туристически пътеки, водещи до
„Пещерата”, вкаменелостите и орхидеите; изграждане на паркинг; места за отдих, информационни табели, заслони, беседки,
перголи; предпазни парапети, пейки и кошчета; приключенски парк; предвижда се да се изгради приключенски парк в клоните
на дърветата за малки и големи. Предвижда се да се обновят волейболно и баскетболно игрища и да се изградят площадки за
наблюдение на природни обекти и панорамни изгледи; лифт до върха, фотосоларни осветителни тела на основни места и
подходи и др. Същият е одобрен с решение № 4.1, протокол №8/21.07.2016 г. на ОЕСУТ и е издадено разрешение за строеж
№5/03.08.2016 г.
Мярка 18: Развитие на селско и горско стопанство
Проект: Подкрепа за разширяване на биологичното земеделие и производство - Доизграждане на необходимата инфраструктураборса за зеленчукопроизводство и логистична база;
ОТЧЕТ: По мое предложение община Ивайловград е сред 149-те общини, включени в целенасочената инвестиционна
програма в подкрепа на развитието на изоставащи райони, включващи и Родопите. В разработената програма са очертани
приоритетни проекти за финансиране от държавния бюджет. Между тях е изграждане на агро-борса и зърно-база за
съхранение и реализация на местна продукция в Ивайловград. За успешното развитие на набиращото популярност
биоземеделие е предвидено създаване и функциониране на Агроекологичен център - Ивайловград. Планира се създаване на
стопанско-икономическа зона за бъдещи инвеститори. Програмата е разработена от Националния център за териториално
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развитие по поръчка на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Поставената цел е повишаване на
заетостта на населението и привличане на инвестиции в икономически изоставащите райони в страната. Седем общини от
Хасковска област са включени в нея. Нужният ресурс за реализиране на програмата за целия район Родопи за периода 2016–
2020 г. от държавния бюджет възлиза на 94 млн. лв. Ще се търсят средства и по оперативните програми „Регионално
развитие“, „Околна среда“, Програмата за развитие на селските райони, „Наука и образование за интелигентен растеж“,
трансграничните програми и други източници.
Проект: Подкрепа за създаването на стопанства на млади фермери;
ОТЧЕТ: Със създаването на Местна инициативна група - Любимец-Ивайловград" се открива възможността за подкрепа за
малките стопанства и младите фермери, които чрез това ще могат да развият своята конкурентоспособност, както и да
финансират изцяло нови идеи и начинания.
Одобрени са Мерки, по които собствениците на малките стопанства и младите фермери, както и предприемачите, могат да
получат логистична подкрепа от специалисти в Общинска администрация – Ивайловград и външни експерти по мярка: 4.1 "Подкрепа на инвестиции в земеделските стопанства"; 4.2 - "Инвестиции в преработващия сектор" и 7.2 - "Подкрепа за
инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби публична инфраструктура,
включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия".
Проект: Създаване на локален пазар /тържище за изкупуване и съхраняване на селскостопанската продукция от животински и
растителен произход/;
ОТЧЕТ: Включено е в Общия устройствен план на община Ивайловград в Таблица 3. Приоритет 3. Повишаване
конкурентоспособността на местната икономика в мярка 3.1.2. Подобряване на интеграционните връзки между
производители, преработватели и търговци на селскостопанска продукция.
Проект: Създаване, изграждане, развитие и акредитация на сертифицираща лаборатория за местни биопродукти;
ОТЧЕТ: Включено в Общия устройствен план в Група проекти № 3: Създаване на икономическа зона – 3.7. Създаване, развитие
и акредитация на тематично фокусирана лаборатория за сертифициране, типове бенефициенти – Патентно ведомство,
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агенции и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с предоставянето на услуги за подкрепа на
НИРД и иновации в бизнеса, офиси за технологичен трансфер, клъстери.
Проект: Поощряване отглеждането на традиционни култури с марката "Ивайловград";
ОТЧЕТ: Земеделските производители от Общината се пренасочват към производството на биопродукти и за тяхно улеснение в
процеса на получаване на патент за биопроизводител е заложено в Общия устройствен план, Група проекти № 3: Създаване на
икономическа зона – 3.7. Създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирана лаборатория за сертифициране, типове
бенефициенти – Патентно ведомство, агенции и организации на бизнеса и други юридически лица, които са свързани с
предоставянето на услуги за подкрепа на НИРД и иновации в бизнеса, офиси за технологичен трансфер, клъстери.
Проект: Подкрепа за изграждане на системата от напоителни канали и хидромелиоративни съоръжения и използване на наличния
ресурс за земеделието /ПРСР/;
Проект: Създаване на Общинско горско предприятие за стопанисване и управление на общински горски фонд и изграждане на нови
трайни насаждения.
ОТЧЕТ: С Решение №132/17.12.2015 г. на ОбС Ивайловград в края на 2015 година е сформирано ОП „Общинско горско
предприятие Ивайловград” със следната структура: Директор, Главен експерт земеделски земи, Експерт земеделски земи,
Старши лесничей, Горски надзирател, Счетоводител, Главни специалисти, Специалисти.
През 2016 г. дейността на Общинското предприятие се изразява в следното:






Организиране и контрол на дейността на служителите на ОП „ОГП Ивайловград”;
Изготвено задание за изработване на горскостопански план за дейностите в горските територии,
собственост на община Ивайловград за 10 годишен период;
Извършено лесопатологично обследване на горските територии, собственост на община Ивайловград и
съставени сигнални листове за вредители в горските територии;
Въвеждане на системно на данни в системата на ИАГ, касаещи информация за дейностите по лесозащита и
пожарите;
Маркирани са насаждения за ползване на дървесина с обем от 7 689 м3 лежаща маса;
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Изготвени са досиета на маркираните насаждения, съдържащи карнет-описи, сортиментни ведомости и
технологични планове;
Изготвяне карта и обхождане на Вришко дере от горния мост до „Винивел” с обозначаване на опасни
тополи на картата;
По охрана на горите са извършени 72 броя проверки в общински горски територии. Съставени са 7 броя
констативни протоколи;
Участие в потушаването на възникнали пожари на територията на общината;
Изготвени и поставени табели за опазване на горите от пожари;
Изготвяне на ежемесечни отчети по лесозащита и годишно сведение;
Придвижване и изпълнение на преписки, получени чрез деловодната система на Общината;
Групиране на маркираната дървесина в обекти;
За констатирани нарушения в горските територии, собственост на община Ивайловград са подадени
сигнали до Районна прокуратура Ивайловград;
Участие в издирвателни дейности, организирани от РУ на МВР Ивайловград за издирване на изчезнали
хора;
Изпълнение на текущи задачи по осъществяване дейността на предприятието

Мярка 19: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови
работни места за решаване проблема с безработицата /Създаване на общинско предприятие - Общински бизнес център –
осигуряващо пълна логистична подкрепа – счетоводна, данъчна и правна подкрепа за инвеститори и предприемачи, които
развиват своя бизнес на територията на Общината
Проект: Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при регистриране, строителство и стартиране на
дейността, пълна логистична подкрепа за всеки предприемач и инвеститор;
Проект: Оказване на съдействие за изграждане на необходимата инфраструктура.

Мярка 20: Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие
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Проект: Създаване на Водени от общността за местно развитие /ВОМР/ с община Любимец и местния бизнес инициативни групи за
подпомагане на местната икономика, чрез насърчаване на предприемачеството за стартиране на самостоятелна стопанска дейност за
всеки жител.
ОТЧЕТ: С Решение № 91/13.08.2015 г. Общински съвет Ивайловград дава съгласие да бъде сформирано местно партньорство
за подготовка и подаване на заявление за кандидатстване, както и за реализиране на съвместни дейности и отговорности.
На 7 декември 2015 г. е подписан Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ между Министерство на
земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и СНЦ „Местна инициативна група – МИГ-Любимец“ за изпълнение на
проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони (2014-2020 г.). Основна цел на проекта е разработването на
стратегия за развитие на територията на общините Ивайловград и Любимец, в която са включени мерки за подпомагане
изпълнението на проекти на местното население.
Въз основа на Програмата за развитие на селските райони МИГ - Любимец-Ивайловград разработи своя Стратегия, в която са
описани мерките, по които ще може да кандидатства местното население.
Със Заповед № РД09-626/31.08.2016 г. на ръководителя на УО на Програма за развитие на селските райони е одобрена
Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на Местна инициативна група – Любимец- Ивайловград, което
поставя началото на функциониране на МИГ.
МИГ- Любимец – Ивайловград е сред първите 35 в страната, които подписаха с Министерство на земеделието и храните
споразумения за изпълнение на стратегиите си. Стратегията на МИГ получи подкрепа от Европейският земеделски фонд за
развитие на селските райони чрез ПРСР 2014-2020г. На 2 ноември 2016г. МИГ Любимец–Ивайловград получи споразумение за
изпълнение на Стратегията, която беше сред първите 36 в страната, които подписаха договори за изпълнение на стратегии по
подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР” от Програмата за развитие на селските райони (20142020 г.). Осигурени са 2 933 745 лв. за общините Любимец и Ивайловград за финансиране на проекти по линията на
Стратегията на МИГ.
С тези средства МИГ Любимец–Ивайловград ще финансира дейности, свързани с инвестиции в общинска инфраструктура,
развитие на микро-предприятия, туризъм, опазване на културното наследство на териториите, ще бъдат подпомогнати
земеделски стопани и неправителствени организации. Крайният срок за изпълнение на дейности по проекти,
финансирани по линията на стратегията за ВОМР е до 30 юни 2023 година.
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На 16 декември 2016 година, в залата на НЧ "Пробуда 1914" в Ивайловград се провежда първата информационна среща за
популяризиране на стратегията за Водено от общностите местно развитие на "МИГ - Любимец-Ивайловград". На срещата се
представят основните мерки, заложени в Стратегията, по които бенефициентите от територията на общините Любимец и
Ивайловград могат да получат финансиране за изпълнение на дейности по проекти.
Община Ивайловград активно и целенасочено работи в тази посока младите хора на Ивайловград да могат сами да
променят своето бъдеще, като насърчи тяхното пълноценно участие в социално-икономическия живот на общината и
подпомогне личностното им развитие.

Мярка 21: Развитие на различните форми на туризъм – еко, планински, ловен и риболовен, културен, конгресен, бизнес,
селски и религиозен
Проект: Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;
ОТЧЕТ: Монтирани 12 информационни и 10 пътеуказалтени табели, чрез които туристите по-лесно да се информират за
местата, които посещават.
Проект: Създаване и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура;
ОТЧЕТ: По предложение на кмета на общината до Министър-председателя на Република България, през 2016 година, ДГС
Ивайловград рехабилитира пътя до крепостта "Лютица", който вече е достъпен за всички, които желаят да посетят крепостта.
Пътят, е оширен, направени са и паркоместа. Рехабилитираното трасе е 5,1 километра път минерал бетон. Направено е
заустване, отводняване и водостоци.
Проект: Създаване на туристическо търговско дружество - Туристическа агенция "ТИЦ Ивайловград" / за предлагане
натуристически пакети и услуги/.
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Мярка 22: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на Ивайловград като национална и
международна дестинация - Създаване на марка "Ивайловград/ Армира"
Проект: Създаване на регионален туристически продукт;
ОТЧЕТ:
1. Изготвено е проектно предложение: ”Създаване на транснационален продукт за алтернативен туризъм”, с акроним Бал Мед
Тур по Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г. , Приоритетна
ос 2 „Околна среда“, и специфична цел 2.1 Биоразнообразие. Депонираният проект е в процес на оценка. Заложените дейности
са за срок на реализация: 24 месеца и обща сума: 1 308 046.26 евро. С проектът се цели да се разработи и приложи обща
стратегия и подход за опазване и устойчиво използване на природното и културното наследство в региона; разработване на
обща марка/бранд, като възможност за създаване на благоприятна среда за устойчиви туристически практики, които се
основават на валоризация на природните и културни дадености на територията на програмата; създаване на мрежа и
партньорства между централните, регионалните и местните администрации, както и неправителствени организации,
подкрепящи бизнеса центрове, туристически агенции, организации на гражданското общество и други. С проекта се цели
използването на новаторски подходи при разработване на богатия екологичен потенциал на региона, като същия ще бъде
подобрен чрез съвместни образователни дейности за обучение и изграждане.
2. Община Ивайловград, съвместно с община Любимец и община Орестиада изготви проект: „Синергия между хората,
културното и природното наследство в общините Любимец, Ивайловград и Орестиада” по Приоритетна ос 2: Устойчив и
приспособим към климата трансграничен регион и Тематична цел 6: Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване
на ресурсната ефективност и Инвестиционен приоритет 6c: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на природното
и културното наследство и Специфичната цел, съответстваща на Инвестиционен приоритет 6с, която е „Да валоризира
културното и природното наследство в трансграничния регион”.
Водеща организация по този проект е Община Любимец. Община Ивайловград и Народно читалище „Пробуда 1914”
Ивайловград са партньори по проекта. За Община Ивайловград, обектът на интервенция е „Защитената местност Дупката” и
при одобрение на проектното предложение ще бъдат извършени следните дейности: Обособяване на три туристически
пътеки, водещи да „Пещерата”, вкаменелостите и орхидеите; изграждане на паркинг; места за отдих, информационни табели,
заслони, беседки, перголи; предпазни парапети, пейки и кошчета; приключенски парк; обновяване и модернизиране на
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волейболно и баскетболно игрище; изграждане на изгледни места за наблюдение на природни обекти; лифт, фотосоларни
осветителни тела на основни места и подходи и др.
Същият е одобрен с решение №4.1, протокол №8/21.07.2016 г. на ОЕСУТ и е издадено разрешение за строеж №5/03.08.2016 г.
Проектното предложение е в процес на оценка.
В рамките на изминалата година работихме за включването на Ивайловград в туристически регион "Родопи". В него попадат
28 общини на територията на 5-те области в обхвата на Южен централен район. Регион "Родопи" ще бъде първият
туристически регион в страната. Обособяването му ще позволи да се повиши конкурентоспособността на туризма в планината,
да се предлага по-широка гама от регионални туристически продукти и да се подобри взаимодействието между общините и
предприемачите в туризма. Към настоящ момент туристическия регион Родопи предстои да бъде учреден на 30 март 2017 г.
Проект: Привличане на външно инвестиране за развитие на туристическата инфраструктура
ОТЧЕТ: През месец май 2016 г. Югоизточно държавно предприятие ДП Сливен, ТП ДГС Ивайловград обяви обществена поръчка
по реда на ЗОП с предмет на дейност „Текущ ремонт на съществуващ горски път ”Манастира”, намиращ се в Община
Ивайловград, на територията на Териториално подразделение Държавно горско стопанство Ивайловград с прогнозна стойност
197 000 лева. Договорът, сключен от ТП ДГС Ивайловград е на стойност 196 331.79 лева.
Проект: Създаване на интернет страница за възможностите за туризъм в Ивайловград, прикрепянето й към утвърдени в световен
мащаб „търсачки“ и създаване на лесен достъп до нея;
ОТЧЕТ: През 2016 година беше създадена интернет страница предлагаща възможностите за туризъм в Ивайловград на адрес
http://ivaylovgradtravel.com, създадена по договор №26/313/00172 по проект „Туристически информационен център Ивайловград. В него е поместена полезна информация, касаеща всеки един турист – места за настаняване, заведения,
информация за Ивайловград и околностите и забележителности, които всеки посетител може да открие в общината. В сайта са
поместени основните ежегодни събития в културния и спортен календар на общината. Интерактивна карта показва всички
места за настаняване, културно-исторически обекти, защитени местности и създава маршрути според избрани от един
посетител критерии. Туристическият портал всеки месец има над 10 000 уникални посетители, търсещи информация за град
Ивайловград и възможностите, които предлага на туристите.
Създадените филми по мярка 313 – „Насърчаване на туристическите дейности” от „Програма за развитие на селските райони
2007-2013 г.” дават информация за възможностите за туризъм:
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Наблюдаване и снимане на птици; Каракачански коне в село Костилково; Орхидеи в община Ивайловград;
Необятният свят на пеперудите; Наблюдаване на редки животни; Пещерата „Дупката”; Меандрите на „Бяла река”;
С лодка по р. Арда; Риболовен туризъм; Ловен туризъм; Фотосафари; Язовир Ивайловград; Църквата в с. Долно
Луково; ВЕЦ – Ивайловград; „Атеренски” мост; Могилата в с. Свирачи; Крепостта „Лютица”; Еднодневна екскурзия
до Маджарово; Вила „Армира”; Тракийски долмени; Крепостта „Родостица” и „ Бял град”; Един ден до Одрин; Един
ден до Димотика; Общински музей „Ивайловград; Вело-преход; Каяк по яз. Ивайловград; Обучение по оцеляване;
Лагери сред природата; Тиймбилдинг; Традиционни игри за деца; Събиране на билки; Карнавал в гората;
„Паскалева къща”; Село Плевун; Приготвяне на домашна зимнина; Добив и обработка на гнайс; По пътя на
коприната; На гости в селски дом; Традиционни занаяти; Таханджийство; Пътят на сиренето; Винен туризъм;
Крепостта „Лютица”; Фестивали в Ивайловград; Магията на фолклора.
45-те филма, озвучени на 5 езика със сумарна продължителност 160 минути рекламират природното и културноисторическото наследство и разнообразяват готовия туристическия продукт на Общината за насърчаване
развитието на културно-историческия туризъм на основата на богатото етнографско наследство и подобряване
местната заетост чрез развитие на туристическата инфраструктура и разнообразяване на туристическия продукт.

Проект: Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в община Ивайловград;
ОТЧЕТ: Февруари 2016 година Ивайловград бе домакин на Международен симпозиум на тема „Историко-археологическите
изследвания на „Източните Родопи”. В работата му участва зам.-министърът на културата доц. д-р Бони Петрунова, археолози,
граждани. На симпозиума се представиха и дискутираха археологическите изследвания извършени през изминалите години
на територията на община Ивайловград и съседни общини в България и Гърция.
Лекции на симпозиума изнесоха:
доц. д-р Бони Петрунова – „История на археологическите проучванията на крепостта Лютица,
Филип Петрунов – ‘’Резултати от археологическите проучвания на крепостта Лютица през 2015г’’,
Росен Пеевски – „Монети и теглилки от крепостта Лютица’’,
арх. Юлий Фърков и арх. Владислав Коларов – „Идеен проект за възстановяване на крепостта Лютица’’ и
„Предизвикателствата на консервацията на вила Армира’’,
Веселин Хаджиангелов – „Проучвания и проекти за крепостта Шишманово кале’’ и
доц. д. и. н. Николай Овчаров – „Перперикон’’.
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Общински исторически музей–Ивайловград с подкрепата на община Ивайловград, участва и на три национални срещи
организирани от Министерството на културата, имащи за цел да разгледат възможностите за по доброто популяризиране на
културно-историческите забележителности в страната.
На 07-08 април 2016 г. Министерство на културата - дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” и
Национален политехнически музей организираха Национална среща на тема „Доброволците в българските музеи”.
На 18 април 2016 г., в Областна администрация Хасково се проведе форум „ Актуални теми за развитието на туризма в
област Хасково“. В него участваха и представители на ТИЦ –Ивайловград, депутатът от ГЕРБ Евгения Ангелова,
кметовете на община Хасково Добри Беливанов и на община Димитровград Иво Димов, заместник-областният
управител Валентин Ангелов, представители на всички общини от региона, на туристическия бранш, на хотелиерите, на
туроператорите и на неправителствените организации, работещи в сферата на туризма, работодатели, предприемачи.
На областната среща се подчертава, че всяка от общините в областта притежава своите специфични природни,
културни, археологически, етнографски и исторически дадености. И всяка една добавя свой щрих върху туристическата
карта на област Хасково. Затова е изключително важно да се задълбочи работата по между общински и регионални
проекти, които да оформят цялостния туристически облик на региона. От областна администрация, презентираха всяка
община от област Хасково с най-атрактивните й туристически обекти и посочи вида туризъм, който би могъл да се
развива най-успешно там, както и че област Хасково има всички дадености да заема водещо място в страната, а акцентът
трябва да се постави върху историческия, балнео и спа туризъм. До момента са разработени осем културно-исторически
дестинации и Хасковска област попада в „Магията на Източните Родопи“.
Национална среща „Етър 2016 г” се проведе от 12 до 14 октомври 2016 г. в Етнографски музей на открито „Етър“ на тема:
„Съхраняването на националната идентичност и музеите в България като част от устойчивото развитие”.Организатори на
събитието бяха Министерство на културата – дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства”, Община
Габрово и ЕМО „Етър“. Предизвикателствата, които съвременността поставя пред музейното дело в България, дават основание
на организаторите да предложат възможности за представяне на дейността на музеите през призмата на „Визуалната култура
и музеите” с четири подтеми:
Мястото на визуалната антропология в познанието за света, който ни заобикаля и ролята й в реализацията на музейната
експозиция: история и добър опит;
Аудиовизуалните материали и музейното изследване – текст (артефакт) и контекст;
Визуалните материали – самостоятелна част от експозицията или спомагащи представянето на музейните артефакти;
Аудиовизуалната техника и документиране на дейността на музеите – начин на употреба.
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Национална среща „Музеите и устойчивото развитие” от 8-10 юни 2016 г. Регионален етнографски музей, Регионален
исторически музей, Регионален археологически музей, Регионален природонаучен музей и Художествена галерия – Пловдив,
съвместно с община Пловдив, беше домакини на Петата национална среща „Музеите и устойчивото развитие”. Организатор на
проявата бе Дирекция „Културно наследство, музеи и изобразителни изкуства” на Министерство на културата в партньорство
с Българския национален комитет на ИКОМ. Изборът на град Пловдив за домакин на музейната проява е свързан с
обявяването на Пловдив за Европейска столица на културата през 2019 г.
Подтемите на срещата бяха:
1. „Личност и време – чужденци, работили за България”.
2. „Археология и иманярство – спасените реликви”.
3. „Дарителите в българските музеи”.
4. „Ролята на музеите в опазване на биоразнообразието”.
Целите на Националната среща бяха свързани с разглеждане на връзки и последици от минало, настояще и бъдеще; обмен на
информация и идеи, свързани с работата на музейните специалисти в контекста на устойчивото развитие; запознаване с
археологически открития и спасени реликви; запознаване с културното ни наследство в региона, извън страната и др.
На всички тези срещи беше обсъден въпроса с възможностите за по-добро развитие на туризма и партньорството с различните
общини.
Проект: Представяне на туристическите борси;
ОТЧЕТ: През 2016 година през април месец се проведе Международното изложение "Културен туризъм“ във Велико Търново, в
което взе участие и Община Ивайловград. Сред възстановка на колонадата и част от басейна във вила „Армира" посетители на
щанда имаха възможността да отпият чаша вино и да се насладят на прелестите, които крие ивайловградския край.
Щандът на Община Ивайловград беше посетен от повече от 60 туристически агенции: някои от тях утвърдени и на световния
туристически пазар като : „Географски свят”, „Бохемия”, „Емералд Травел”, „Ориент 99”, „Делта Турс БГ”, „Интер Травел”, „Макс
Травел”, „Марбро Турс”, „Партнер Травел”, „Сити Тур”, „Травел Спот”, „Тез Тур”, „Торре Травел” и други, както и от редица
медии, които бяха впечатлени от възможностите, които предлага Община Ивайловград за туризъм. По време на изложението
бяха промотирани събитията от културният календар на Община Ивайловград и в резултата на това се създадоха
туристически пакети, които ще се предлагат от туристическите агенции за по-големите празници и фестивали в общината.
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Отчетен беше факта и от редица туристически агенции, че чрез рехабилитацията на пътят до крепостта "Лютица", се създават
чудесни условия за увеличаването на дните на престои в Ивайловград и включването на крепостта в туристическите пакети,
които се предлагат от туристическите агенции.
През 2016 година Община Хасково, Община Свиленград, Община Минерални бани и Община Ивайловград създадоха нови
маршрути, чрез които беше обогатена програмата на агенциите и увеличени дните за престой.
Проект: Организиране на информационни турове.
ОТЧЕТ: През месец май беше организиран информационен тур за представители на френската област Коняк с цел да се
запознаят отблизо с културно историческите забележителности на община Ивайловград. Почетният консул на Франция в
България, директор на Алианс Франсез – Пловдив и носител на Ордена на академичната палма госпожа Теофана Брадинска и
господин Бернар Руо Генерален представител на Алианс Франсез – Париж заедно с представители на различни браншови
организации от френския град Коняк, посетиха Ивайловград. Гостите се запознаха с историята на Ивайловград, разгледаха
Антична вила „Армира” и опитаха местната кухня. Това е първото посещения на гости от град Коняк, но то ще се превърне в
традиция според думите на г-н Руо.
Мярка 23: Опазване и популяризиране на културното наследство
Проект: Археологически проучвания, реставриране и социализиране на паметниците на културата на територията на Общината –
Крепостта Лютица, Родостица, Бял градец и вила Армира;
ОТЧЕТ: Всяка година община Ивайловград с подкрепата на Министерството на културата и НИМ, съфинансира археологически
проучвания на крепостите „Лютица” и „Родостица.
И през 2016 г. продължиха редовните проучвания на средновековен град Лютица. Проучванията бяха реализирани с
финансовата подкрепа на Министерство на Културата, НИМ и Община Ивайловград. Екипът бе формиран от докторанти на
НБУ, НАИМ–БАН, студенти от ПУ „Паисий Хилендарски“ и служители на ОИМ Ивайловград, под ръководството на Филип
Петрунов.
По договор сключен с НИМ–София и община Ивайловград находките от сезон 2016 година са предадени в ОИМ – Ивайловград.
Общия брой на находките открити при теренните проучвания на Средновековния град крепост „Лютица” за 2016 година са:
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109 бр., от които: монети – 30 бр., връх на стрела – 7 бр., фибула – 7 бр., керамичен фрагмент – 23 бр. , стъклени гривни -19 бр.,
бронзови апликации – 4 бр., копче – 4 бр., бронзов кръст – 1 бр., звънче – 2 бр., бронзов пръстен – 4 бр., бронзов нож- 8 бр.
С финансовата подкрепа на община Ивайловград и НИМ–София, се провеждат ежегодни археологически проучвания на
средновековна крепост „Родостица”, водени от главния уредник в НИМ Ивайло Кънев, като по договор половината от
намерените находки на терен, остават във фондовете на ОИМ-Ивайловград. Договор № НИД–06–15/ 27.06.2016 г. предоставя
на ОИМ – 35 броя находки, от които: монети – 10 бр., апликации – 2 бр., бронзова гривна – 2 бр., нож – 3 бр., връх на стрела – 3
бр., пул – 1 бр., халка – 1бр., мраморна ваза – 1бр., халка бронз – 2 бр., слитък – 4 бр., прешлен за вретено – 3 бр., капак глина –
1бр., длето – 2 бр.
Община Ивайловград има сключен договор с НАИМ–София за временно експониране на движими културни ценности на вила
„Армира”. Сключен е застрахователен договор на обща стойност 133 000 /сто тридесет и три хиляди/ лв. с Кунсттранс
България ЕООД, като общината плаща ежегодно застрахователна премия в размер на 3 190 лева.
Проект: Ремонт и благоустрояване на църковните храмове в Общината по ПРСР – град Ивайловград, с. Горно селци, с. Плевун, с.
Ламбух, с. Попско и с. Железино.
Проект: Реставриране и социализиране на могилата край село Свирачи.
Проект: Изграждане на умален макет на могилата от с. Долно Луково в двора на музея в Ивайловград.
Проект: Изготвяне на рекламни материали за популяризиране на културното наследство в общината.
ОТЧЕТ: През 2016 година община Ивайловград сключи договори за изработка на печатна и сувенирна реклама, както и
изработка на указателни табели със следните фирми: Студио „Гриф” ООД, Пловдив, „Рекламна Къща 4” Димитровград, „Голди
лукс” ЕООД, Видин. Изработена е сувенирна и печатна реклама на обща стойност 9 756 лева, от които: брошури – 1000 бр.,
флаери- 1000 бр., рекламни химикали – 1150 бр., рекламни запалки – 825 бр., рекламни магнити – 1840 бр., рекламен
бележник – 500 бр., рекламни чаши – 400 бр., рекламни шалчета – 300 бр., указателни табели – 18 бр.
С цел улесняване на туристите, посещаващи града, Община Ивайловград поръча и постави нови указателни табели за
културните забележителности.
През 2016 година община Ивайловград беше посетена от 11 250 туриста с платен вход, като приходите от туристическа
такса са на стойност 26 000 лева, а приходите от продажбата на рекламни материали – 8 300 лева.
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За сравнение: през 2015 година туристопотока в община Ивайловград е бил 9 292 туриста с платен вход, като приходите са
24 000 лева от входни такси.
Мярка 24: Подкрепа за провеждането на вече утвърдени фестивали и стимулиране появата на нови фестивали и културни
мероприятия
Проект: Подкрепа на Международния фестивал „Кулинарното наследство на Тракия”;
ОТЧЕТ: През месец септември 2016 година Ивайловград посреща своите гости с богата програма за петото юбилейно издание
на Международния кулинарен фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Културното наследство на Тракия'' с
участието на Франция, Гърция и Турция. С всяка изминала година вкусовете на Тракия привличат все повече ценители на
традиционните храни, поминък и занаяти в Ивайловград. Освен дегустации, кулинарният фестивал се превръща в истински
фолклорен празник с музика, песни и танци. Идеята на празничната програма е да се запазят живи традициите за идните
поколенията, създадена от организатора на събитието НЧ „Пробуда 1914’’ Ивайловград в партньорство с Община Ивайловград,
ИК на местната общност и Платформа „АГОРА’’.
Фестивалът за пореден път даде среща на автентичната традиция и съвремие, на незабравимите вкусове и аромати на старите
гозби и кулинарно вдъхновение, на таланта и разнообразието, остави незабравими спомени за съпреживян празник.
Ивайловград посрещна своите гости с богата програма на антична вила Армира. Най-малките се забавляваха в търсене на
антични съкровища в организирано ателие и получиха сертификат „Археолог за един ден“. Ценителите на изкуствата се
докоснаха до произведенията на местни и гостуващи художници и приложници и се насладиха на сладките тонове на
саксофона и цветните акценти на поп и рок пианото в концерта на френските музиканти Никола Паж и Гари Сюми. Настроение
създаде светлинното шоу на Акира Хасегава, което възкреси руините на римската вила в абстрактни цветни картини.
В деня на фестивалното изложението оживя като една пъстра палитра от великолепно изваяни кулинарни вкусотии както от
местните, така и от домакините от съседните ни общини в Гърция и Турция. Тази вкусова палитра бе обогатена от
характерния пикардски фламиш приготвен от Филип, гостуващия ни готвач от Лонго. Истинска атракция на фестивала бяха
демонстрациите на шеф Георги Ангелов – финалист в Топ 5 на най-популярното кулинарно реалити състезание „Мастършеф“,
2016, който приготви двустепенно дизайнерско меню с характерни за района на Ивайловград продукти.
С щандове участие взеха: Ивайловград и кв. Лъджа; селата: Хухла, Свирачи, Славеево, Покрован, Плевун, Гугутка, Горноселци,
Драбишна, Орешино, Камилски дол, Долно Луково; от съседната гръцка община Кипринос; от Турция;от побратимения град
Лонго, Франция; кошничари, грънчари от гр. Айтос, бижутерия, арт ателиета.
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Най-ентусиазираните и вдъхновени участници бяха наградени в следните категории:
• за най-атрактивна демонстрация - село Горноселци;
• за биопродукт - село Хухла;
• за най-добро тестено изделие - кв. Лъджа, Ивайловград;
• за аранжиране на пано от продукти - село Свирачи;
• за цялостно представяне - Ивайловград.
Наградата на кмета на Община Ивайловград получи село Славеево.
ВИВАКОМ подсигури като награди 3 броя таблета, а „Платформа АГОРА” награден фонд от 500 лв., които бяха разделени между
наградените.
Талантливата игра и колоритните костюми на танцьорите от „Тракия 2“, Димитровград и Голяма Доксипара, Гърция показаха
национална и местна идентичност, а музикалните ритми запалиха сърцата на всички гости, които извиха хора под звездите на
Ивайловград.
Проект: Възстановяване Празника на бадемите;
ОТЧЕТ: През изминалата 2016 година беше възстановен и Празника на бадемите. Културната програма включваше пленери
на художници, фото изложби, театрални постановки, музикални изпълнения, гостува и балетът на Санкт Петербург, рецитали.
Мероприятията стартираха с концерт на антична вила Армира с изпълнение на популярни поп и рок песни от Славена
Даскалова, Денис Гоев, Лазар Бенов и Соул мейд. Ивайловградската публика имаше възможност да се наслади и на две
театрални постановки в изпълнение на Драматичен театър „Невена Коканова’’ град Ямбол - детски мюзикъл по Братя Грим
„Бременските музиканти’’ и „Политикани’’ – комедия от Рачо Стоянов. Представена беше фотоизложба от пленера „Споделена
красота”, изложба „С любов към Ивайловград” - на художниците Камбер Камбер, Хари и Пенка Атанасови, Божидар Мечев,
дариха ; премиера на ивайловградския самодеен театър „Госпожа Министершата” от Бранислав Нушич; спектакъл за деца
„Зъбчо в света на усмивките” - ДКТ „Иван Димов” Хасково; поетична вечер с дизайнерското издание на поетичната
стихосбирка „Канела”- с участието на Елин Рахнев и китариста на група „Остава” Георги Георгиев; балетен спектакъл „Палечка”
- школа за класически балет Санкт Петербург, Русия.
Проект: Организиране на летни пленери на изкуството в селата: Мандрица, Долно Луково, Железари, Меден бук, Костилково,
Черничино.
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По покана на кмета на община Ивайловград художници от Кърджали: Пенка Атанасова, Камбер Камбер, Божидар Мечев и Хари
Атанасов взеха участие в първия по рода си пленер, посещавайки селата от общината, в резултат на което се появиха картини,
представени по време на изложбата „На Ивайловград с любов” – живопис. Създадените по време на престоя им творби отразяват
живота и историята на града. Картините ще послужат за начало на градска художествена галерия, началото на което поставихме през
2016 г. Последният творчески пленер в града е бил организиран преди около близо 30 години.
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А. ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА, ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ

Представям на Вашето внимание отчета за разходваните приходи от местни данъци
и такси и как са извършени разходите. Осъзнавам личната си отговорност пред
гражданите на Общината.
Благодарение на гарантираната финансова стабилност и максималното използване
на финансовите възможности на външното финансиране, 2016 може да се отчете
като силна година: година, в която община Ивайловград работи интензивно по
поетите ангажименти за реализацията на инвестиции, насочени към решаване на
сериозни проблеми, свързани с инфраструктура; образователните и социални
потребности; туристическия и културен потенциал на града.
Работата на Община Ивайловград в областта на икономическото развитие през 2016
г. бе съобразена с изпълнение на основните стратегически документи – Общински
план за развитие, Програма за управление в община Ивайловград за мандат 20152019, с поглед към основните приоритети, заложени в Стратегията за интелигентен,
устойчив и приобщаваш растеж «Европа 2020», Общия устройствен план.
Усилията на община Ивайловград в областта на икономическото развитие, през
2016 г., бяха ориентирани към:
 изпълнение на широк кръг от дейности за привличане на инвестиции и
създаването на нови работни места;
 гарантиране на социалната интеграция и засилване на човешкия капитал;
 взаимодействие с местния бизнес и неговите структури.

1.

ФИНАНСОВА ПОЛИТИКА

През 2016 година община Ивайловград работи с 5 738 825 лева. Рамката на Бюджет
2016 на общината бе приет на редовно заседание на Общинския съвет с Решение №
5/26.01.2016 г. Девет съветника от общо 13-те, присъствали на сесията, гласуваха
„за“, четирима се обявиха „против“ въпреки неговата реалистичност и
балансираност, без да предлагат алтернатива на това. При изготвянето на бюджета
бяха взети предвид всички предложения и искания на гражданите, повдигнати
както по време на предизборната кампания, така и по-рано. Бюджет 2016 потвърди
финансовата стабилност, осигури социална ангажираност и възможност за
реализиране на приоритетните политики и решаване на проблемите на гражданите.
Същият е с 143 814 лева повече спрямо 2015 г. За държавни дейности бяха заделени
2 683 798 лв., а за общински – 3 055 027 лева. Бюджетът заложи на интегриран
финансов ресурс от собствени средства, външно финансиране от Оперативна
програма „Региони в растеж“ и Националната програма за енергийна ефективност
на многофамилни жилищни сгради.
Планираните финансови средства спомогнаха за рационално разходване и
максимален ефект, за постигане на оптимални резултати при управлението на

финансовите ресурси на общината, в стремежа ни за подобряване на средата и
стандарта на живот на жителите на община Ивайловград.
Постигнати резултати през 2016 г.:
 Изпълнена инженерингова поръчка по Националната програма за енергийно
обновяване и саниране на българските домове, включваща авторски и строителен
надзор, строително-монтажни работи и инвеститорски контрол на обща стойност
5 119 698.19 лева - за обекти на улици „Армира” 4, „Шипка” 6, „Любимец” 33, „Шести
септември” 6 и „Любимец” 14. Обектите имат изготвен технически паспорт,
подписан Акт образец 16 за приключване и издадено разрешение за ползване от
Дирекция Национален строителен контрол. Българска банка за развитие е
изплатила извършеното. Община Ивайловград няма наложени санкции или
корекции, по който и да е от петте изпълнени обекта. Това са единствените блокове
в страната с фотоволтаични паркове на покривите си;
 изградена вертикална планировка около обновените блокове – паркинги,
подходи и озеленяване;
 за първи път се направи автоматизирана подземна напоителна система на
входа на града, около блоковете и зелените площи, която ще доведе до икономии в
разходването на вода;
 поставихме началото на поетапното изпълнение на проект, с наименование
„Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, улична
настилка и прилежащи пространства на улиците „Г. С. Раковски”, „Св.Св. Кирил и
Методий”, „Христо Ботев”, „Иван Вазов” в град Ивайловград и улица „Армира”, село
Свирачи; подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда улица
„Армира” 4, Ивайловград; проектиране на улици „Възрожденска” и „Орфей” в
Ивайловград”. Заложената първоначална стойност е в размер на 299 700 лева, но
това е напълно недостатъчна сума, за да се реши този проблем. Поетапното
изпълнение има за цел пълната подмяна на морално остарялата и амортизирана
водопроводна мрежа на основния хранителен водопровод. Едва тогава ще спрат и
авариите. Мога да Ви уверя, че след извършените ремонти на първите две улици,
аварии по новоизградените трасета няма да има!
 Въведохме изцяло нова успешна политика на управление на общинска
собственост, което доведе и до спиране на порочната практика за разпродаване на
имоти - публична общинска собственост и декапитализиране на общината. В
резултат на това имаме вече увеличени приходи от наеми и концесионни такси.
Всичко това говори, че сме на прав път.
Приходи по
години

2010

2011

2012

2013

Наеми от земи

86 119

88 718

54 819

Концесионни
такси

23 854

86 659

91 345
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2014

2015

2016

367 564

336 943

327 922

488 126

109 023

106 283

114 366

126 059
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Равносметката за 2016 година!
Преизпълнен бюджет. Успешно приключили проекти. Нито лев финансова
санкция за общината. Привлечено допълнително външно финансиране за
6 540 000 лева , при бюджет 6 084 156 лева. Нито лев увеличение на данъците
от 2011 година, до сега.
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И РАЗХОДВАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ ЗА
2016 ГОД.
СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ НА ОБЩИНАТА, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2016 г. СА:
1 380 185лв.
Приходи от местни данъци – в размер на 261 477лв., в т.ч.:





Патентен данък – 4 497 лв.
Данък върху недвижимите имоти – 85 522 лв.
Данък върху превозните средства – 138 886.
Данък при придобиване имущество по дарение и възмезден начин – 29
267лв.
 Туристически данък – 3 004 лв.
 Други данъци – 301 лв.
Неданъчни приходи – в размер на 1 118 708 лв.,в т.ч.:








Приходите от общински такси възлизат на 363 939 лв.
Приходи и доходи от собственост - 582 975 лв.
Приходи от концесии - 126 059 лв.
Приходи от продажби – 75 916 лв.
Приходи от глоби, нак. лихви и др. - 40 648 лв.
Приходи от дарения – 12 471 лв.
Внесен ДДС и данък върху приходите - /-83 300/ лв.
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С най-голям относителен дял в структурата на неданъчните приходи са приходите
от неми на общинска собственост в размер на 582 975 лв. и таксата за битови
отпадъци 162 382 лв. От събраните приходи от таксата за битови отпадъци през
2016 г. и преходния остатък са извършени разходи за дейностите по чистота в
размер на 187 204 лв. В края на годината е реализиран преходен остатък в размер
на 156 679 лв. От реализирани приходи и субсидията от централния бюджет през
2016 г. са извършени капиталови разходи в размер на 1 003 426 лв.
МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ –
1 380 185 лв., СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – 1 812 001 лв. и ВРЕМЕННИ
БЕЗЛИХВЕНИ ЗАЕМИ – 53 249 ЛВ.
ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 107 811 лв.
74 460 лв. за издръжка на Целодневни детски градини и Детски ясли;
18 421 лв. за дофинансиране паралелки в СУ „Хр.Ботев” и „Просвета”,
8 840 лв. за Други разходи по здравеопазването
6 090 лв. за капиталови разходи;
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОКОЛНА СРЕДА – 1 269 896 лв.
187 204 лв. за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депото
144 654 лв. за осветление на улици и площади, включително с поддръжката;
60 830 лв. за озеленяване, вкл. и ОП „Спектър”;
10 619 лв. за водоснабдяване и канализация
429 753 лв. за други дейности по ЖС и БКС, Общинско предприятие „Спектър”;
436 836 лв. за капиталови разходи;
КУЛТУРА И СПОРТ – 245 337 лв.
22 731 лв. за издръжка спортни бази;
105 415 лв. за издръжка Общински музей и Туристически център;
16 593 лв. за възнаграждения и издръжка на Радиотранслационни възли;
48 229 лв. за издръжка на Обредни дейности, включващи ОП „Спектър”;
52 369 лв. разходи и субсидии за други дейности по културата;
СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 153 028 лв.
130 122 лв. издръжка и заплати на Домашен патронаж;
13 104 лв. програми за временна заетост;
5 000 лв. подпомагане на клубове на пенсионера и инвалида;
4 802 лв. за други дейности по социалното осигуряване.
ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 924 617 лв.
62 307 лв. за издръжка на персонала в Общинско горско предприятие;
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112 566 лв. за издръжка на други дейности по икономиката;
586 769 лв. за капиталови ремонти и рехабилитация на общински пътища
ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 541 568 лв.
40 016 лв. за възнаграждения и издръжка на Общински съвет;
501 552 лв. за издръжка на общинска администрация
РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ – 3 178 лв.
Към 31.12.2016 г. в местните дейности е реализиран преходен остатък, в
размер на 156 679 лв.
 Радостно е, че два от проектите, получили финансиране по ОП „Наука и
интелигентен растеж” са свързани с образованието. Да се осигурят почти един
милион лева за обновяване на материалната база, доставка на интерактивни дъски,
компютри, дидактични и спортни пособия, летни и зимни лагери, сини и зелени
училища, спортни празници, клубове по интереси, допълнително обучение по
български език, екскурзии – това никога до сега не се е случвало. За изпълнение на
дейностите ще бъдат ангажирани учители от училищата и детските градини, които
ще работят, с около 300 деца и техните родители. Искам нашите деца да бъдат
максимално добре подготвени за новите технологии и тенденции. Първият проект
„Заедно сме по-добри” е на стойност 499 831 лв. Вторият „Образователна интеграция
на учениците в община Ивайловград” - 462 880 лв.
 Очаквам с интерес и развоя по два от любимите ми проекти – за изграждане
зона за отдих, край язовир „Ивайловград” и атракцион на открито, в местността
„Дупката”. Проектирани през изминалата година, в тази очакваме тяхното развитие.
Малко по-бавно се случват във времето, но пък касаят проекти от двете страни на
границата. Заредени с търпение, очакваме да реализираме мечтите си, превръщайки
тези зони за отдих в любими места за туризъм и развлечение;
 очакваме да постъпят 100 000 лв. приходи от новосъздаденото „Общинско
горско предприятие”, за нуждите на което само преди няколко дни, беше закупен
нов автомобил. Добре е, че не продаваме, а купуваме; не закриваме общински
предприятия, а откриваме вече второ. Освен приходи от дейността му, очакваме да
решава социални проблеми, снабдявайки с дърва, на по-ниски цени;
 истински се радвам на подписаната Стратегия за развитие на „Местната
инициативна група Ивайловград – Любимец”. Случи се през 2017 г., а можеше още в
2009 г., но тогава проектът беше провален, поради некомпетентност, още на
административно ниво. Осигурено е финансиране от 1 500 000 лева за община
Ивайловград. Надявам се информацията, която поднасям да привлече Вашия
интерес, защото с тези средства можете да реализирате успешно своя частна
инициатива. Ако имате идея, но нямате финансов ресурс да я осъществите – това е
програмата, която действа на местно ниво. Не Ви е нужно одобрение от
министерство, държавен фонд или друга институция. Проектите се подават,
разглеждат и одобряват от Общината. Уверявам Ви, че целият екип на Общинска
администрация ще Ви съдейства, за да бъдете максимално улеснени. Силно се
надявам на предприемчивост от страна на местния бизнес и апелирам към
ивайловградчани – нека тези пари се реализират за обекти в Ивайловград! Държа да
отбележа, че тук не става въпрос - какви предпоставки или условия създаваме за
развитие на бизнеса, а имаме готов продукт, от който всеки може да получи
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средства за развитие. В това виждам директната помощ към жителите на
Общината!
 Не на последно място искам да заявя, че Община Ивайловград подаде
заявление за подпомагане и получи предварително одобрение, във връзка с
кандидатстване по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или
разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7
„Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програмата за
развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., с проектно предложение
„Рехабилитация на общинска пътна мрежа в община Ивайловград”. Проектът
обхваща дейности за реконструкция и рехабилитация на част от четвъртокласната
общинска пътна мрежа, както следва: път HKV2052/III/598, Свирачи- Мандрица/Белополяне; път HKV2061/III/598, Ивайловград-Свирачи/- Ивайловград, кв. Лъджаманастира „Св.Св. Константин и Елена“ – Римски мост /искам да отбележа, че това е
изграждане на чисто нов път/; път HKV2042/III/5906, Железино-Гугутка/ Железино – Пъстроок; път HKV2039/II/59, Крумовград – п.к.II-59/- ПланинецСоколенци. Общата стойност на проекта е 4 459 005,79 лева. Очакваме да бъдем
поканени за подписване на договор.
Нищо не идва даром.
Зад всеки един успял проект стои трудът, максималната ангажираност и
всеотдайност на цялата Общинска администрация. Наясно сме, че в наши ръце е
съдбата и бъдещето на Ивайловград.
2. УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ. СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ И
ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти –
собственост на общината се извършва под контрола на Общински съвет
Ивайловград, съобразно действащите законови и подзаконови нормативни актове в
Р България и разпоредбите на Наредба за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество, (приета с Решение № 133/21.10.2013 г. на ОбС Ивайловград).
Основните функции на общинска администрация по отношение на собствеността
са следните:
съставяне на актове за общинска собственост;
поддържане актуалността на регистрите за собственост и
разпоредителни сделки;
организация на дейностите по разпореждане с общински нежилищни и
жилищни имоти, включително учредяване право на строеж и
ликвидиране на съсобственост;
организация на дейностите по отдаване под наем на общинските
нежилищни имоти – сгради, самостоятелни обекти в сгради, земя и
други, чрез публични търгове и публично оповестени конкурси;
контрол по изпълнение на договорите по отношение на собствеността;
организация на дейностите по разпореждане и управление на
земеделските земи от общинския поземлен фонд;
съхраняване на съществуващата общинска собственост, разглеждана
като стратегически ресурс за развитието на общината.
Дейността на общинска администрация е организирана в няколко направления:
Отчет на Кмета на община Ивайловград за 2016

|

59

 Общинска собственост;
 Земеделска политика;
 Стопански дейности.
ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ Основният принцип при управлението и разпореждане
с имоти общинска собственост е съобразен с чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската
собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното
управление.
Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти –
собственост на общината е извършено под контрола на Общински съвет, съобразно
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Ивайловград.
В направление общинска собственост за 2016 година са актувани 367 броя
общински имоти с обща площ 7 425.173 дка.
За отчетния период са извършени следните разпоредителни сделки и услуги в
сферата на общинска собственост:
Концесионер/
брой
договори Проучвател
вещни
права за
кариери,
действа
щи
за
2016 г.

площ

землище

1 "Булгнайс" ООД

"Караджейка

Черни рид и
Кобилино

1 "Ачера" ООД

"Камъните"

1 "Риолит" ЕООД

"Кобилино"

брой
имоти

общо
декари

приходи
в лева за
вещно
право за
2016 г.

4

16.823

2840.00

Железино

1

6.319

1070.00

Кобилино

1

3.000

450.00

1 ЕТ "Севдин-Шукри "Маноловата
Фейзи"
воденица"

Брусино
и
Планинец

2

0.703

110.00

1 "Пътстройинженер
инг" АД

"Колибар
чешма"

Ивайловград
-асфалтова
база

3

9.259

158.33

1 "Пътстройинженер
инг" АД

"Воденицата4"

Кобилино

1

9.273

1790.00

1 "Фригомакс" ЕООД

"Мелницата"

Железино

2

18.579

2910.00

1 "Динел" ЕООД

"Железино"

Нова ливада

5

21.353

3310.00

1 "Гнайс" ЕООД

"Кобилино"

Кобилино

1

13.006

1550

у-к "Нивата"

у-к
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"Бахирките"
ОБЩО
9

20

98.315

14 188.33

Брой действащи договори за пасища и мери за 2016 г. - 184 бр.;
Обща площ на наетите пасища и мери за 2016 г. - 18 580.448 дка;
Продадени имоти през 2016 г.:
1. Земя Параклис Свирачи - за 1199.26 лв.;
2. УПИ ХІХ-550 по ПУП на Ивайловград - за 7147.80 лв.;
3. Сграда "Сеновал за слама" в бивш Стопански двор на Ивайловград за 22 052.46 лв.
4. Земя в с.Мандрица - за 1999.43 лв.;
5. Продаваема земя в с. Славеево - за 1 008,25 лв.;
6. Участъкова болница Железино - за 16 896.38 лв.;
7. Апартамент в с. Белополци в Родопска къща - за 10 104.90 лв.
Общо от продажби на общински имоти за 2016 г. - 60 408.48 лв.
Наеми:
1. Жилища - 55 бр. анекси към договори за наем за 20 200 лв.;
2. Имоти - помещения и сгради - 23 бр. договора за наем за 36 000 лв.;
Общо от наеми на жилища сгради и помещения - 56 200 лв.
СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ
Селското стопанство в община Ивайловград е основен стопански отрасъл
осигуряващ изхранването на населението. Силно изразеното селско и горско
стопанство определят нейният облик. Добре изградената мрежа от населени места,
наличието на територии с уникален характер, традиционния земеделски ландшафт,
биоразнообразието, са част от богатство на общината.
За сега усилията на общината в областта на земеделието са насочени към висока
информираност на земеделските производители за участие в програми по общата
селскостопанска политика и по-висока професионална квалификация. Това
включва:
- Информираност на земеделските производители за програмите за развитие
на селските райони и създаване на предпоставки за устойчиво земеделие, за
законосъобразно опазване на земите и горите на територията.
- Организиране на срещи на земеделските производители с представители на
областната земеделска служба за съвети в земеделието на място и конкретна
помощ по отделните програми на ЕС.
- Подпомагане на земеделските стопани за начина на ползване на
земеделските земи и отдаването им под наем.
В изпълнение на разрешителния режим за почистване на земеделските земи от
храсти, дървета и отсичане на дървета, подчинен на ЗОСИ, през 2016г. са издадени
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95 бр. разрешения за почистване и отсичане на дървесни видове по чл. 32, ал.2 от
ЗОСИ и 7 бр. разрешения по чл. 32, ал.3 от ЗОСИ.
За предотвратяване проникването на заразни болести от Нодуларен дерматит,
шап, шарка по овцете, козите, чума по дребните животни,инфлуенца по птиците са
проведени 7 заседания на Общинската епизодична комисия. Набелязвани са
необходимите мерки за предпазване проникването в територията на общината,
засилване контрола на придвижване на животните, спазване на мерките за
биосигурност.
На основание чл.37, ал.5,7 от ЗСПЗЗ извършено беше разпределение на мерите и
пашата съобразно наличните животни от животновъдите, необходимата площ от
пасищата и мерите за всяко землище.
За констатиране на нарушения се сформираха комисии за констатиране на
нарушения от свободно пуснати животни, увредени новозасадени черничеви
насаждения, щети в земеделски земи и др., наводнения. В резултат от работата им са
изготвени констативни протоколи.
Съгласно Закона за защита на растенията потребителите на продукти за растителна
защита, е необходимо да притежават сертификат. Със съдействието на общината се
организира курс за потребителите от професионална категория, които получиха
сертификат за продукти РЗ. Биологичното производство е в начален етап в
общината. Този неоползотворен ресурс е необходима да намери по-широко
приложение, тъй като земеделските дейности в района в по-голямата си част са
екологично чисти. Към момента е застъпено производството на биологичен тахан,
култивирани лечебни растения от мурсалски чай и сладък пелин. Неоползотворен е
и потенциала за поливни земи, тъй като са амортизирани всички хидромелиорации
и поливни полета в общината.
С промяната на Закона за защита на растенията от 13 февруари 2015 г. се въвежда
задължително сертифициране на лицата, които имат право да използват продукти
за растителна защита. В тази връзка подпомогнахме организирането от Центъра за
професионално обучение към „Сдружение Академия БГ” Кърджали еднодневен курс
по растителна защита със земеделски производители - потребители на растителнозащитни препарати, който се проведе на 29 юни в малката зала на читалището в
Ивайловград по предварително заявено участие. За целта на кметствата бяха
предоставени заявления за попълване от желаещите.

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
През изминалата година бяха обявени общо 33 броя обществени поръчки по реда на
ЗОП. От тях 17 обществени поръчки са финализирани, а 16 са в различен етап на
разглеждане оценка и класиране.
С приетите промени в Закона за обществените поръчки, през 2016 г. бяха въведени
редица изцяло нови и непознати за администрацията нормативни изисквания. Със
Заповед № 789 на Кмета на община Ивайловград от 19.12.2016 г., бяха утвърдени
нови вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община
Ивайловград. Правилата бяха приети в изпълнение чл. 244 от ЗОП.
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Предмет на обявените обществени поръчки през 2016 г.
1. Обществена поръчка
"Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
осъществяване на строителен надзор на обществени сгради по ОП "Региони в
растеж" 2014-2020 с 8 обособени позиции"
Прогнозна стойност: 29 319,75 лв. без ДДС
2. Обществена поръчка
"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор)
на обществени сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 8 обособени
позиции"
Прогнозна стойност: 1 293 987,40 лв. без ДДС
3. Прекратена и обявена отново 2017 г.
"Изпълнение на инженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на
жилищни сгради по ОП "Региони в растеж" 2014-2020 с 4 обособени позиции"
Прогнозна стойност: 554 470,60 без ДДС
4. Прекратена и обявена отново 2017 г.
"Избор на изпълнител за изготвяне на оценка на съответствието и
осъществяване на строителен надзор на жилищни сгради по ОП "Региони в
растеж" 2014-2020 с 4 обособени позиции"
Прогнозна стойност: 14 851,92 лв. без ДДС
5. Обществена поръчка
"Осигуряване на публичност и визуализация и провеждане на информационни
кампании по проект №BG16RFOP001-2.001-0165-C01 "Подобряване качеството
на живот, чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в
жилищни сгради в град Ивайловград" с 2 обособени позиции
Прогнозна стойност: 11 507,40 лв. без ДДС
6. Обществена поръчка
"Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.0010098-C01 "Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената
инфраструктура, сграда на Районен съд - Ивайловград, град Ивайловград"
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Прогнозна стойност: 1 184,43 лв. без ДДС
7. Обществена поръчка
Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.0010081-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената
инфраструктура, сграда на Министерство на вътрешните работи, Районно
управление – Ивайловград, гр. Ивайловград”
Прогнозна стойност: 1 900 лв. без ДДС
8. Обществена поръчка
Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.0010058-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената
инфраструктура, сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” град Ивайловград”
Прогнозна стойност: 1 740 лв. без ДДС
9. Обществена поръчка
"Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.0010066-C01 "Прилагане мерки за повишаване на енергийната ефективност на
обществената инфраструктура, сграда на общежитие СОУ "Христо Ботев"
Прогнозна стойност: 2 372 лв. без ДДС
10. Обществена поръчка
"Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.0010069-C01 "Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената
инфраструктура, сграда на Общински исторически музей, град Ивайловград"
Прогнозна стойност: 670 лв. без ДДС
11. Обществена поръчка
"Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.0010092-C01 "Прилагане мерки за енергийна ефективност в обществената
инфраструктура, сграда на Гранично полицейско управление - Ивайловград,
град Ивайловград"
Прогнозна стойност: 1 100 лв.
12. Обществена поръчка
Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.001Отчет на Кмета на община Ивайловград за 2016
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0053-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената
инфраструктура, сграда на Дневен център на деца с увреждания, град
Ивайловград”
Прогнозна стойност: 695 без ДДС
13. Обществена поръчка
Осигуряване на публичност и визуализация по проект №BG16RFOP001-2.0010063-C01 “Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената
инфраструктура, сграда на Общинска администрация, град Ивайловград”
Прогнозна стойност: 2 200 лв. без ДДС
14. Обществена поръчка
"Доставка на дидактически материали, учебни пособия и помагала, спортни
пособия, оборудване и обзавеждане в изпълнение на Проект BG05M2OP0013.001-0017 "Заедно сме по-добри" по три обособени позиции: 1. Обособена
позиция № 1: Дидактически и спортни материали, учебни пособия и помагала 2.
Обособена позиция № 2: Оборудване и обзавеждане 3. Обособена позиция № 3:
Ансамбли запазена по чл.12, ал.1, т.1 от ЗОП
Прогнозна стойност: 64 560.21 лв.
15. Обществена поръчка
"Изпълнение на дейности за информация и публичност по проект
BG05M2OP001-3.001-0017 "Заедно сме по-добри", по Оперативна програма
"Наука и образование за интелигентен растеж"
Прогнозна стойност: 4 000 лв. без ДДС
16. Обществена поръчка
"Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища и улична мрежа на
територията на Община Ивайловград"
Прогнозна стойност: 3 000 000 лв. без ДДС
17. Обществена поръчка
"Доставка на нетна активна електрическа енергия от изпълнител - координатор
на стандартна балансираща група, за ниско напрежение, с пълно
администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за
небаланси за нуждите на Община Ивайловград
Прогнозна стойност: 143 513.61 лв. без ДДС
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18. Обществена поръчка
"Зимно поддържане и снегопочистване на улици в гр. Ивайловград и
четвъртокласната общинска пътна мрежа, оперативен сезон 2016/2017 г., по
две обособени позиции"
Прогнозна стойност: 190 638 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-172/ 12.12.2016
Срок на договора: до 15.04.2016г.
19. Обществена поръчка
"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект: "Дeтски
игрови център на открито - гр. Ивайловград"
Прогнозна стойност: 100 000 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-162/ 29.11.2016 г. /прекратен/
20. Пазарна консултация
Изграждане на подземна тръбна мрежа за широколентов интернет за: 1. Обект:
Път HKV2052 /III-598,Свирачи-Мандрица/-Белополяне от km 0+000 до km
2+077.74 2. Обект: Път HKV2061 /III-598, Ивайловград - Свирачи/ - Ивайловград,
кв. Лъджа-манастира „Св. Св. Константин и Елена” - Римски мост от km 0+000 до
km 3+300 3. Обект: Път HKV2042 /III-5906, Железино-Гугутка/-ЖелезиноПъстроок от km 0+000 до km 1+710.21 4. Обект: Път HKV2039 /II-59,
Крумовград-п.к.II-59/ - Планинец-Соколенци от km 0+000 до km 3+464.20
Прогнозна стойност: няма
21. Обществена поръчка
"Специализиран превоз на ученици и учители по направление ИвайловградПопско-Белополци-Конници-Розино-Белополци и обратно за учебната
2016/2017 година "
22. Обществена поръчка
"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП Ивайловград и на
Община Ивайловград по две обособени позиции" ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Обособена позиция 1 - "Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДСП
Ивайловград"; Обособена позиция 2 - "Доставка на хранителни продукти за
нуждите на Община Ивайловград, в изпълнение на Операция тип 3
"Осигуряване на топъл обяд", чрез процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 "Осигуряване на
топъл обяд-2016" на Оперативната програма за храни и/или основно
материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица (ФЕПНЛ) за периода 2014-2020 г. "
Прогнозна стойност: 70 000 лв. без ДДС
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Сключен договор: Д-142/ 03.10.2016г.
Срок на договора: до 30.04.2017г. или до изчерпване на количеството
Стойност на договора: 6 960 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-143/ 03.10.2016г.
Срок на договора: 31.12.2017г.
Стойност на договора: 62 750 без ДДС
23. Обществена поръчка
"Доставка чрез покупка на гориво - дизел, бензин и газ за автомобилите,
използвани за нуждите на Община Ивайловград, Общинско предприятие
"Спектър" и Домашен социален патронаж, по 3 обособени позиции".
Прогнозна стойност: 58 179.50 лв. без ДДС
Сключен договор Д-131/30.08.2016г. по обособена позиция № 2
Срок на договора: 31.12.2017г.
Стойност на договора: 29 287.50 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-132/ 30.08.2016г. по обособена позиция № 1
Срок на договора: 31.12.2017г.
Стойност на договора: 26 417 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-132/ 30.08.2016г. по обособена позиция № 3
Срок на договора: 31.12.2017г.
Стойност на договора: 2 475 лв. без ДДС

24. Обществена поръчка
"Инженеринг (проектиране, авторски надзор и строителство) за обект:
"Изграждане, реконструкция и модернизация на водопроводна мрежа, СВО,
ремонт и рехабилитация (възстановяване) на улична настилка и прилежащите
пространства на улици: "Г.С.Раковски", "Христо Ботев", "Св.Св.Кирил и Методий"
- гр. Ивайловград и ул."Армира" - с. Свирачи"
Прогнозна стойност: 270 000 лв. без ДДС
За изпълнение на дейностите предмет на договора по бюджета на община
Ивайловград към момента на обявяване на процедурата са предвидени
средства в размер на 204 000 лв. с ДДС.
Сключен договор: Д-138/07.09.2016г.
Срок на договора: 119 календарни дни
Стойност на договора: 270 000 лв. без ДДС
25. Обществена поръчка
"Избор на изпълнител за изработване на Работен проект за рехабилитация на
общинска пътна мрежа в Община Ивайловград, с цел кандидатстване на
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Община Ивайловград по програми, финансирани със средства от европейския
и/или националния бюджет и последващо осъществяване на авторски надзор
при изпълнението на строително-монтажните работи"
Прогнозна стойност: 290 500 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-115/ 25.07.2016г.
Срок на договора: приключва с въвеждането на обекта в експлоатация
Стойност на договора: 184 524 лв. без ДДС
26. Обществена поръчка
"Избор на консултант по смисъла на ЗУТ за осъществяване на независим
строителен надзор при изпълнението на Инженеринг във връзка с
реализацията на Националната програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради на територията на община Ивайловград, за
два обекта, както следва: Обект 1: Жилищна сграда с административен адрес:
гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 14, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр.
Ивайловград от 2000 г. ЗП - сутерен- 855 кв. м.; ЗП - I ет. - 886 кв. м.; ЗП - II - V ет. 866 кв. м. РЗП - 5205 кв. м.; Обект 2: Жилищна сграда с административен адрес:
гр. Ивайловград, ул. "Шести септември", № 6, находяща се в УПИ І от кв. 23 по
ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г. ЗП - сутерен - 870 кв. м.; ЗП - I ет. 895 кв. м.; ЗП
- II - V ет. - 872 кв. м.; РЗП - 5253 кв. м."
Прогнозна стойност: 26 145 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-103/ 13.06.2016г.
Стойност на договора: 24 890.04 лв. без ДДС
Срок на договора: приключва с въвеждането на обекта в експлоатация
27. Обществена поръчка
"Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги, извършени в
процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за
подпомагане, с оглед кандидатстване на Община ИВАЙЛОВГРАД по мярка 7.2 от
ПРСР 2014-2020г.".
Прогнозна стойност: 61 500 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-102/ 09.06.2016г.
Стойност на договора: 56 000 лв. без ДДС
Срок на договора: до подписване на двустранен протокол между Възложителя и
Изпълнителя за одобрение на представените услуги по предмета на настоящия
договор
28. Обществена поръчка
"Доставка на специализирано транспортно средство пригодено за превоз на
хора с увреждания"
Прогнозна стойност: 79 000 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-113/ 21.07.2016г.
Стойност на договора: 79 000 лв. без ДДС
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Срок на договора: доставяне на превозното средство до 30 календарни дни от
сключване на договора
29. Обществена поръчка
"Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, заснемане и
изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна
ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с
нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обекти жилищни сгради, находящи се на територията на град Ивайловград, по
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." приоритетна ос 2
"Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони"
Прогнозна стойност: 91 000 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-89/ 20.05.2016г.
Стойност на договора: не по висока от 91 000 лв. без ДДС
Срок на договора: 15 календарни дни
30. Обществена поръчка
"Избор на изпълнител за организиране и провеждане на обучения,
консултиране и супервизия на персонала, и разработване на методология за
дейността на Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността и в домашна среда, в изпълнение на ДБФП
BG05M9OP001-2.002-0099-C001 за проект "Социална подкрепа в домашна
среда", финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси
20014-2020 г"
Прогнозна стойност:21 110 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-62/ 25.03.2016г.
Стойност на договора: 20 000 лв. без ДДС
Срок на договора: изтича с последната изпълнена дейност по проекта, но не покъсно от срока на изпълнение на ДБФП
31. Обществена поръчка
"Избор на изпълнител за упражняване на инвеститорски контрол при
изпълнение на Инженеринг за реализацията на Националната програма за
енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради на територията
на община Ивайловград за пет обекта както следва: -Жилищна сграда с
административен адрес:гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 33, находяща се в
УПИ ІІІ от кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 3994 кв. м.;
Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Армира", № 4,
находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5455 кв.
м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шипка", №
6, находяща се в УПИ ІІ от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 4624
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кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр. Ивайловград, ул.
"Любимец", № 14, находяща се в УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от
2000 г., РЗП - 5205 кв. м.; Жилищна сграда с административен адрес: гр.
Ивайловград, ул. "Шести септември", № 6, находяща се в УПИ І от кв. 23 по ПУП
на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5253 кв. м."
Прогнозна стойност: 28 210 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-54/ 09.03.2016г.
Стойност на договора: не по висока от 26 500 лв. без ДДС
Срок на договора: до приемането на Констативен акт – Приложение № 15
Сключено допълнително споразумение Д-108/ 20.06.2016 към договор: Д-54/
09.03.2016г.
Стойност на договора: 26 496.49 лв. без ДДС
Срок на договора: до приемането на Констативен акт – Приложение № 15
32. Обществена поръчка
"Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на офис
техниката в община Ивайловград" по две обособени позиции
Прогнозна стойност: 60 000 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-51/ 02.03.2016г.
Стойност на договора: 30 000 без ДДС
Срок на договора: 31.12.2017г.
Сключен договор: Д-52/ 02.03.2016г.
Стойност на договора: 30 000 без ДДС
Срок на договора: 31.12.2017г.
33. Обществена поръчка
Изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики,
свързани с изискванията по чл. 169 ал. 1, т. (1 - 5) и ал. 2 от ЗУТ, заснемане и
изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна
ефективност и предписване на необходимите ЕСМ в съответствие с
нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на
обществени сгради, находящи се на територията на град Ивайловград, по
Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г." приоритетна ос 2
"Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните
райони"
Прогнозна стойност: 66 000 лв. без ДДС
Сключен договор: Д-42/ 16.02.2016г.
Стойност на договора: до 66 000 лв. без ДДС
Срок на договора: 15 календарни дни
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ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ СА НА ОБЩА СТОЙНОСТ 6 540 355.47 лв.

Б. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ,
КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И
ПУБЛИЧНОСТ. ОМП, ОХРАНА И СИГУРНОСТ

1. АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
Обслужването на гражданите е в съответствие със стандартите
административната етика и ISO сертификацията на Община Ивайловград.

на

Административните услуги през 2016 година се заявяват в Център за
административно и информационно обслужване на населението. Приети са и се
спазват задължителните стандарти за административно обслужване, Харта на
клиента, Правила за работа по закона за достъп до публична информация.
Община Ивайловград работи за непрекъснатото подобряване на работата на
общинска администрация за реализиране на ефективни местни политики и
качествено обслужване на гражданите. Продължиха усилията ни за повишаване на
професионализма и ефективността, с които постигнахме: повишаване на
прозрачността и отчетността в работата и ефективност на административното
обслужване.
Внедрени са нови програмни продукти и техники:
-

Програма ТРЗ на стойност 600.83 лв.;
Счетоводна програма (ОП " ОГП Ивайловград") на стойност 394.30 лв.;
Програма Преход Омекс 2000 Professional -стойност 360.02 лв. ( Дом. патронаж);
Програмен продукт WISORTна стойност 480.60 лв.;
ПП Ажур 4 бр. на стойност 747.68 лв.;
Модул към пр. продукт Акстър офис „ Профил на купувача“ на стойност 600 лв.

Закупените програмни продукти през 2016 г. са на обща стойност 3 183.43 лв.
Същите ще доведат до подобряване на администрирането и по-добра комуникация.
Регистрите по гражданско състояние са подържани в актуално състояние съгласно
ЗГР. За 2016 година същите са приключени и оставени на съхранение в община
Ивайловград.
Оказвано е съдействие на кметовете и кметските наместници при обработка на
документи, касаещи работата им като длъжностни лица по ГС. Сверени са ЛРК с
ЕЛРК 1919-1930 и 1935-1939 година, с малки изключения, където е невъзможно
събиране на данни, основно за родители.
Издадени са удостоверения съгласно Наредбата за издаване на удостоверения въз
основа на регистри население както следва за Ивайловград:
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ВИД ДОКУМЕНТ

БРОЙ

Удостоверения за наследници

318

НА

181

ПА

126

Удостоверения за сем.положение

24

Удостоверения за съпруг /родствени връзки

29

Удостоверение за идентифициране на име

27

Удостоверение за НА

50

Удостоверение за ПА

76

Заверени документи за чужбина

49

Удостоверение за сключен брак от бълг. гр. в чужбина
Заверени документи за чужбина

1
49

Удостоверение за правно ограничение

1

Удостоверение за родените от майката деца

4

Удостоверение за сем.положение съпруг и деца
Удостоверение за вписване в регистъра на населението

53
8

Други видове удостоверения

16

Удостоверение за раждане оригинал

46

Удостоверение за раждане дубликат

200

Удостоверение за гр.брак оригинал

40

Удостоверение за гр.брак дубликат

46

АР

46

АБ

40

АС

52

Препис извлечение от АС

134

Смяна на име по чл.19а от ЗГР

4

Удостоверение за репресирани

1

ОБЩО
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Изготвени са 3 449 писмени отговора по молби, писма и жалби от граждани.
Регистрирана входяща документация: 6431, регистрирана изходяща документация:
3840 или общо: 10271. От предоставените услуги в Общинска администрация са
постъпили: в брой – 392037,37 лв., ; с платежно нареждане - 286931,17 лв.
Приход групиран по вид
Плащане - в брой
от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Описание на вид плащане
Вид
плащане

Приход

Разход

Всичко

Набирателна сметка

19074.35

-424.35

18650.00

444000

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и
продукция

28380.29

-91.00

28289.29

444100

Приходи от наеми на имущество

35283.86

-413.22

34870.64

444200

Приходи от наеми на земя

251128.6
1

-5294.45

245834.16

445500

Приходи от продажби на дълготрайни материални
активи

6209.50

0.00

6209.50

445900

Приходи от продажба на нематериални активи

8400.06

0.00

8400.06

446500

Глоби,санкции,нак.лихви и неуст.за наден.прих.на
Община

6500.48

-504.01

5996.47

448001

Такси за технически услуги

19243.55

-250.00

18993.55

448007

Такси за административни услуги

19783.85

-182.40

19601.45

448090

Други общински такси

2094.00

-12.00

2082.00

Възстановена ел.енергия и вода

3379.66

-269.41

3110.25

399478.2
1

-7440.84

392037.37

Приход групиран по вид
плащане с плат. нареждане
за периода от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г.
Вид
плащане

Описание на вид плащане

444000

Нетни приходи от продажби на услуги, стоки и
продукция

444100

Приходи от наеми на имущество

Отчет на Кмета на община Ивайловград за 2016

Приход

|

Разход

Всичко

1793.28

0.00

1793.28

24466.44

-1865.03

22601.41
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444200

Приходи от наеми на земя

175545.7
8

-1064.25

174481.53

445500

Приходи от продажби на дълготрайни материални
активи

25185.60

0.00

25185.60

445600

Приходи от продажби на земя

9695.34

0.00

9695.34

445900

Приходи от продажба на нематериални активи

889.00

0.00

889.00

446500

Глоби,санкции,нак.лихви и неуст.за наден.прих.на
Община

27644.01

0.00

27644.01

448001

Такси за технически услуги

120.00

0.00

120.00

448007

Такси за административни услуги

123.00

0.00

123.00

448090

Други общински такси

659.76

0.00

659.76

24459.72

-721.48

23738.24

290581.9
3

-3650.76

286931.17

Възстановена ел.енергия и вода

Чрез деловодният софтуер „Aкстър Офис” се подобри възможността всеки
ръководител да контролира и прави справки за всички преписки, по които работят
или са работили неговите подчинени. По този начин се установяват приключените в
срок и съответно просрочените преписки. Тази информация служи за контрол и
предприемане на коригиращи действия при необходимост. Извършена бе
актуализация на вътрешни нормативни документи.
По мое решение Община Ивайловград пусна нова и модерна услуга за жителите си –
онлайн заплащане на всички местни данъци и такси, от която и да е точка на
страната в касите на ИЗИПЕЙ (Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата
ИПЕЙ (ePay). Плащането се извършва бързо, евтино и много лесно само със
съобщаване на ЕГН-то на физическите лица или ЕИК-а на фирмите.
По новия начин местните данъци се плащат без да се носят печатните съобщения,
ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се попълват каквито и да е
документи или да се звъни в общината и да се търси предварителна информация
кой колко дължи. Информацията за дължимите суми излиза веднага и може да бъде
платена веднага.
Услугата е абсолютно безвъзмездна за общината.
Така Ивайловград се нарежда сред общините с модерно и европейско обслужване за
жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно предлагани
услуги. Идеята на екипа ми е да продължава тази тенденция и да модернизира
общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност за избор
от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.
Системно се поддържа и актуализира сайта на общината (https://ivaylovgrad.org/),
където се публикуват обявените обществени поръчки, новини, различни
съобщения, предлагани услуги, решения на Общински съвет и др.
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През 2016 година се осъществи организационно-техническа подготовка и нормално
протичане на избори за Президент на Р България на два етапа, както и на
Националния референдум.
Системно пред Общински съвет се представят отчети на администрацията,
младежки дейности и др. отчети за работата на администрацията. С цел улесняване
достъпа на жителите на община Ивайловград до услугите, предлагани от ТП на НОИ,
всеки месец по утвърден график служител от подразделението на Хасково посещава
община Ивайловград, където им е предоставена самостоятелна работна станция за
обслужване на безработни лица.
Добра практика са и изнесените приемни дни в населените места на Община
Ивайловград. Инициативата е за приближаване на Общинска администрация до
хората. На тези срещи жителите на ивайловградските села споделят проблемите си.
Освен на кмета, жителите на селата имат възможност да зададат въпросите си лично
и веднага да получат отговор от зам.-кмета, директорите на дирекции или секретаря
на общината, които също присъстват на срещите.
Постигнато е добро взаимодействие със структурите на ПУ-Ивайловград, ГПУИвайловград, РПБЗН – Ивайловград, звената на ВиК, EVN и други. Постоянни са
контактите с Националното сдружение на общините, НАСО РБ, НАПОС РБ,
Асоциацията на общините – собственици на гори, неправителствени организации.
Развиват се партньорски взаимоотношения със съседни общини от Р Гърция и Р
Турция и Р Франция.
Община Ивайловград разполага с необходимия административен капацитет за
успешното утвърждаване на местното самоуправление и реализиране на ясна и
последователна политика, чиято основна цел е свързана с непрекъснато повишаване
на качеството на административните услуги и гарантиране на сигурността на
информацията. Резултатите от усилията на Община Ивайловград, насочени към
оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на връзката
администрация–гражданин са:







Лесно, бързо и ефикасно протичане на административните процедури;
Спестяване на усилия, средства, труд и време на гражданите и
администрацията;
Актуална информация в реално време;
Еднократно събиране и създаване на данни;
Повишена прозрачност за процесите и услугите;
Максимална обективност в обслужването.

2. ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ. АДМИНИСТРАТИВЕН КАПАЦИТЕТ И УПРАВЛЕНИЕ
През 2016 г. Община Ивайловград усилия положи и за оптимизиране на дейността
на общинската администрация, с оглед работата й да бъде съобразена с всички
нужди на гражданите и да е максимално ефективна при провеждането на
планираните политики. Това наложи и промяна в структурата на Общинска
администрация. Основните акценти бяха свързани с пълноценно използване на
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капацитета на служителите и подобряване на управлението на човешките ресурси
чрез повишаване на тяхната квалификацията, включително с използване на
възможностите на Оперативна програма Административен капацитет. В своята
работа, общинската администрация запази високото ниво на прозрачност, чрез
информиране за решенията и действията си в “реално време” - основно чрез
Интернет страницата на Общината, чрез Общински вестник и регионални медии,
печатни материали и др. В изпълнение на служебните си задължения, общинската
администрация се ръководи от приложимата нормативна уредба, свързана с
осъществяване на ежедневните функции. При разходването на публичните средства
се спазват строгите законодателни рамки, както и утвърдените от Кмета на Община
Ивайловград правила за условията и реда за планиране, организация, подготовка,
провеждане, изпълнение, мониторинг и архивиране на обществените поръчки с
възложител Община Ивайловград, включително и за второстепенни разпоредители
с бюджетни кредити към общината, които не са юридически лица и не са
възложители по смисъла на Закона за обществените поръчки.
След промяна в структурата с Решение № 113/26.11.2015 г. на ОбС Ивайловград,
считано от 01.01.2016 година общинска администрация наброява 61 човека.
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАЙЛОВГРАД

А

Б

РЪКОВОДСТВО

БРОЙ

1. Кмет

1

2. Заместник кмет

2

3. Секретар

1

ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

13

1. Дирекция „Финансово-стопански дейности и управление и
управление на собствеността
1.1. Отдел „Финансово-стопански дейности”
В

Специализирана администрация
1. Дирекция „Строителство и инвестиции”
1.1. Отдел „Устройство но територията и контрол”

Г

ДРУГИ

9
4
13
7
6
31

1. Финансов контрольор

1

2. Главен експерт ОМП

1

3. Старши експерт

2
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4. Главен специалист

5

5. Кмет на кметство

16

6. Кметски наместник

6

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА: 61 човека, от които:
-

Общинска администрация: 35 човека;
Обща администрация: 13 човека;
Специализирана администрация: 13 човека

3. ИНФОРМАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ И ПУБЛИЧНОСТ
И през първата година на управление от втория ми мандат продължи издаването на
Общински вестник, който от януари 2016 г. до декември 2016 г. има 22 издания. В
него по традиция намират отражение по-важните събития от живота на общината.
Във фоайето на общината има 1бр. инсталиран и работещ киоск терминал. Чрез
хардуерната система жителите и гости на общината имат възможността да ползват
безплатно интернет, търсейки полезна за тях информация. В рубриката „Профил на
купувача“ са обявени всички покани за обществени поръчки, търгове за
разпореждане с общинска собственост и тръжните документи за участие в тях. Във
връзка с по-лесно администриране и предлагане на повече информация изцяло е
обновен сайта на общината.

4. ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
И РЕГИСТРАТУРА С КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
Дейността по ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ се извършва в съответствие с изискванията
на Закона за защита при бедствия, Правилника за дейността на
Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС, частично
Закона за водите и други.
През изминалата 2016 година се извършваха действия предимно за потушаване на
пожари в горския и селскостопанския фонд, както и в почистване на речните корита.
Проведе се и редовното заседание на Общинския щаб с кметовете, кметските
наместници, ръководители на фирми и ведомства, относно подготовката на община
Ивайловград за работа и живот при усложнени зимни условия есен/зима 2016/2017
г.
Изготвят се доклади до Областна администрация за готовността за действие на
община Ивайловград за предотвратяване на пожари и обезопасяване на водните
площи през летния период на 2016 г., доклад за готовността за действие в
усложнена зимна обстановка 2016-2017г. и др.
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В условията на сериозни количества снеговалежи в края на 2016 година, бе
направена организация за подаване и обработване на наличната информация за
състоянието на пътищата, нуждата от почистване и опесъчаване, както и лица,
пострадали от форсмажорни обстоятелства на територията на община Ивайловград.
Цялата информация се събира и докладва от дежурните по Общински съвет за
сигурност към Общината.
През 2016 г. дейността по ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
(ОМП) в община Ивайловград бе организирана в изпълнение на произтичащи от
ПМС № 258 от 02.12.2005г. дейности и задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка на органите на изпълнителната власт и юридическите лица с
военновременни задачи, Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките, както и други нормативни актове. Държавата
отпуска средства за дейност: „Отбрана и сигурност на общината”, за неотложни
разходи при стихийни бедствия и аварии. За ОМП се изготвя план за дейността за
всяка година и отчет за изпълнение на дейността за предходната година,
екземпляри, от които се изпращат до Областен управител – Хасково.
Към ОМП са дежурните по Общински съвет за сигурност. Експертът по
„Отбранително-мобилизационна подготовка” отговаря функционално за дежурните
по ОбСС. Те работят ежедневно с класифицирана информация. Организирането на
денонощното дежурство за оповестяване при привеждане от мирно към военно
положение, при стихийни бедствия и крупни производствени аварии е определено с
ПМС 212/10.11.1993 г.
Изпълняват се основните задачи по ОМП като:
 разработване и поддържане в готовност за изпълнение на Годишен план за
организиране на Отбранително-мобилизационната подготовка, План за
противодействие на тероризма и други планове и документи, свързани с
дейността по ОМП;
 организиране работата на Общинския съвет по сигурност и актуализиране на
Плана за защита при бедствия в община Ивайловград;
 организиране на денонощно дежурство за поддържане на готовност за
оповестяване при привеждане от мирно на военно положение;
 осигуряване на граждански ресурси в интерес на отбраната чрез планиране
на военновременните запаси и резерви;
 водене на оперативен отчет и организиране защитата на обектите от
критичната инфраструктура за военно време;
 координиране на дейностите по проучване и поддържане на военните
паметници и гробове.
ВОДЕНЕ НА РЕГИСТРАТУРА ЗА КЛАСИФИЦИРАНА ИНФОРМАЦИЯ
Създаваните и съхраняваните в регистратурата документи, съдържащи
класифицирана информация, представляваща държавна и служебна тайна са в
наличност и се съхраняват при стриктно спазване на ЗЗКИ.
В изпълнение на Закона за защита на класифицираната информация, Правилника за
приложение на ЗЗКИ и последващите ги наредби, Община Ивайловград, като орган
на изпълнителната власт и в съответствие с издадената методика, изгради
Регистратура за класифицирана информация, в която се получава, създава,
регистрира, обработва и съхранява класифицирана информация.
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От 28.01.2016 г. община Ивайловград има издаден нов Сертификат на
регистратурата за класифицирана информация с ниво на класификация
„СЕКРЕТНО”.
Извършва се първоначално обучение и текущо обучение на служителите, които
имат разрешение за достъп до класифицирана информация (КИ) и на включените в
списъка по чл. 23 от ППЗЗКИ от служителя по сигурността на информацията.
Направена е месечна и годишна проверка на Регистратурата за Класифицирана
Информация, за което са изготвени протоколи.
Всички дейности по отбранително-мобилизационна подготовка и Регистратурата за
КИ са съобразени със Закона за защита на класифицираната информация, ППЗЗКИ и
последващите наредби.

В. ГРАДОУСТРОЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА, БЛАГОУСТРОЯВАНЕ

1. ГРАДОУСТРОЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ
В рамките на изминалата година от управлението ми, като Кмет на община
Ивайловград, излизам пред Вас с Видими резултати на напредък в развитието на
Общината в следните направления:
ГРАДОУСТРОЙСТВО, ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЯВАНЕ :


















Допуснати за изработване са 28 бр. подробни устройствени планове, от които
оценени на ОЕСУТ и одобрени – 17 броя; в процедура на одобрение – 11 броя
ПУП;
Недопуснати за изработване са 2 броя ПУП-а;
Изготвени скици на поземлени имоти – 212 броя;
Издадени визи за проектиране – 21 броя;
Откази за издаване на визи за проектиране – 1 брой;
Презаверени скици на поземлени имоти – 23 броя;
Издадени удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ, касаещи отделни
поземлени имоти за идентичност на поземлен имот – 171 броя
Проведени заседания на ОЕСУТ – 12 заседания;
Одобрени проекти на ОЕСУТ – 13 проекта;
Заповеди за премахване на незаконен строеж – 1 брой;
Издадени удостоверения за търпимост – 35 броя;
Мотивиран отказ за издаване на удостоверение за търпимост – 2 броя;
Заверени технически паспорти на сгради – 27 броя;
Разрешения за поставяне – 3 броя;
Разрешения за строеж – 13 броя;
Протоколи за откриване на строителна площадка – Приложение № 2 – 14 бр;
Констативни актове по време строителство – Приложение № 3 – 2 броя;
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Удостоверения за въвеждане в експлоатация – 4 броя;
Заповеди за премахване на незаконен строеж – 1 брой;
Актове за установяване на административно нарушение – 1 брой.

Променя се облика на града, отчитайки постиженията на местната администрация в
областта на изработването и управлението на проекти с национално и европейско
финансиране. През 2016 г., успешно приключиха дейностите по санирането и
благоустрояването на сградите санирани по Национална програма за енергийна
ефективност на многофамилните жилищни сгради на 5 сгради – ул. „Шипка” № 6, ул.
„Шести септември” № 6, ул. „Армира” № 4, ул. „Любимец” № 33, ул. „Любимец” № 14.
Бяха подадени 12 проектни предложения по Оперативна програма „Региони в
растеж”, от които 10 са одобрени и за тях има сключени Договори за безвъзмездна
финансова помощ с Управляващия орган на ОПРР. След приключване на
предвидените проектни дейности, ще бъдат заделени средства от общинския бюджет
за благоустрояване на междублоковите пространства на санираните сгради по
Оперативната програма – дейностите ще бъдат изпълнени от ОП „Спектър”.

2. СМЕТОСЪБИРАНЕ, СМЕТОИЗВОЗВАНЕ, ЧИСТОТА (В Т.Ч. ЗИМНО
ПОДДЪРЖАНЕ) И ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
На територията на община Ивайловград с организирано сметосъбиране и
сметоизвозване са: гр. Ивайловград, селата Славеево, Свирачи, Драбишна, НЕК –
Язовирни каскади и НЕК – Язовирна стена. Ивайловград е с организирано ръчно
метене и почистване на тротоарите и на обществените места. Услугите се
предоставят от фирма „КЛИНЪР” ООД, с която Община Ивайловград има сключен
договор от 30.10.2008 г. и допълнително споразумение към договора от 10.01.2014 г.
на стойност 173 200 лв. за годишно предоставяне на услугите по сметосъбиране,
сметоизвозване, ръчно метене и почистване тротоарите и обществените места, в
това число и предоставяне и поддържането на съдовете за смет. Договора изтича на
30.01.2018 г.
ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
Във връзка с изминалия зимен сезон и извършеното снегопочистване на общинска
пътна мрежа и улиците в населените места на територията на Общината, през сезон
2015/2016 г., са изготвени: - Отчети за извършената работа на техниката, която
почиства улиците в гр. Ивайловград - 8 на брой; - Отчети за работата на техниката,
която почиства населените места в община Ивайловград – 8 на брой; - Протоколи за
извършеното зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа и
улици през зимния експлоатационен сезон 2015/2016 и 2016/2017 г. е по месеци, по
дни в месеца и един за целия период през 2015/2016 г. и 2016/2017 г.
Изготвена е Заповед за предприемане на превантивни действия с цел намаляване на
последствията за населението и осигуряване на ефективно функциониране на
инфраструктурата на Община Ивайловград при усложнена зимна обстановка през
сезон 2015/2016 и 2016/2017 г. и Заповед за назначаване на временна
специализирана комисия за извършване на контролна проверка на състоянието и
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готовността на снегопочистващата техниката на фирма “Глобъл – Клинър” ООД гр.
Хасково за работа през зимния период 2015/2016 г. и 2016 - 2017 г. и изготвяне на
оперативен план за зимно поддържане на общинската пътна мрежа. Наличен е
оперативен план за зимно поддържане на общинската пътна мрежа. Сформирана е
временна специализирана комисия за извършване на контролна проверка на
състоянието и готовността на снегопочистващата техниката на фирма “Глобъл –
Клинър” ООД гр. Хасково за работа през зимния период 2015/2016 г. и 2016 - 2017 г.
Проведено е Разширено съвещание с кметове и кметски наместници по населени
места от община Ивайловград за реагиране при възникване на кризисна ситуация в
условията на обилен снеговалеж и затруднено снегопочистване, за което е изготвен
протокол. Освен това е проведено Разширено съвещание с дружествата и фирмите
на територията на община Ивайловград и изготвен протокол от неговото
провеждане. Изпратени са писма до всички дружества и фирми имащи отношение
през зимния експлоатационен сезон 2015/2016 г. и 2016/2017 г.
ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
По инициатива на „Зелени Балкани” през месец април бяха засадени 330 черни
борчета край село Плевун в близост до площадката за подхранване на лешояди. В
залесяването се включиха и представители на общината. Акцията е прекрасен
пример за отговорност и истинско отношение към опазването на околната среда.
Целта е районът да стане по-привлекателен за лешоядите. Черният бор е
характерен вид за района и любимо място за гнездене на черните лешояди в
резервата Дадя, Северна Гърция.
Всички мероприятия по създаването на нови, засяване и окопаване на
съществуващите градинки, косенето, поливането и поддържането на зелените
площи се извършва от ОП „СПЕКТЪР”. Специализирано звено към предприятието
поддържа разсадник, където се отглеждат и осигуряват сезонните (зимни и летни)
разсади цветя за цветните градинки в града.
Освен поддържането на зелените площи, е извършено подобряване на почвата, чрез
влагане на торф, на площи за озеленяване и цветни фигури с лоши хранителни
способности, извършено е повдигане и просветляване на короните на дърветата по
някои улици
и извършено оформяне на крайпътна и паркова храстова
растителност.
В Европейската седмица за намаляване на отпадъците (ЕСНО), целяща насърчаване
дейностите за повишаване на осведомеността относно правилното управление на
ресурсите и отпадъците, община Ивайловград предостави компостери на учениците
от Клуб „Екология” от СУ „Хр. Ботев” Ивайловград.
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Г. ЕВРОПЕЙСКИ ФОНДОВЕ, ПРОГРАМИ И МЕРКИ

2016 може да се отчете като силна година
През отчетния период дейността на служителите от звеното "Управление на
проекти" се осъществяваше в следните направления:
1. Организиране и контролиране разработването и изпълнението на проекти и
програми от предприсъединителните и структурни фондове, донорски
организации и участие в партньорски инициативи на територията на
общината.
2. Събиране на документите по проектите, съставяне и окомплектоване на
проектни досиета, изграждане на архив според изискванията на
оперативните програми.
3. Отчитане изпълнението на проектите и програмите пред съответните
инстанции.
4. Координиране работата, набавяне на необходими документи, изготвяне на
справки по всички проекти в процес на кандидатстване по Европейски
програми, комуникация и координация с консултанти.
5. Търсене възможности за финансиране по международни програми, набавяне
на информация за текущо кандидатстване, изисквана от различни източници.
6. Изготвяне на справки във връзка с национални и европейски програми,
стратегии, планове и т.н.
7. Подготовка и изготвяне на Апликационни форми за кандидатстване по
Оперативни програми.
8. Изготвяне на договори, анекси, заповеди по проектите, финансирани от
Оперативните програми, преглед и съгласуване на тръжни процедури.
9. Осъществяване контакти с неправителствени организации от страната и от
чужбина и осигуряване взаимен обмен на информация, идеи, знания и опит.

Проектите на Община Ивайловград за периода януари-декември 2016 г., на
етапи кандидатстване, изпълнение и приключени, са както следва:
1. ВХОДИРАНИ ПРОЕКТИ
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Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна ефективност
на обществена инфраструктура, сграда на ВиК -район Ивайловград, град Ивайловград.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за енергийна
ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – проектното предложение не е одобрено.
Срок на изпълнение: 24месеца от подписване на договора.
Бюджет: 59 870.74 лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за повишаване на
енергийната ефективност на обществената инфраструктура, сграда на ТП
„Държавно горско стопанство”.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – проектното предложение не е одобрено.
Срок на изпълнение: 24 месеца от подписване на договора.
Бюджет: 112 563.22 лв.

Наименование на проектно предложение:"Подобряване на условията за достъп
до природни, културни и туристически обекти чрез създаване на зони за туризъм и
отдих в село Ламбух , Община Ивайловград и Община Ипсала".
Финансиране: програма Интеррег за трансгранично сътрудничество БългарияТурция, приоритетна ос " Туризъм",
увеличаване на туристически
привлекателността на трансграничния регион чрез по-добро използване на
природното, културното и историческото наследство и свързаната с тях
инфраструктура.
Обща сума на допустимите разходи: 499 890.51 евро
Цели на проекта:
- Повишаване на туристическата привлекателност на община Ивайловград и
община Ипсала чрез по-добро използване на природното, културното и
историческото наследство.
- Подобряване на достъпа до туристически обекти в региона;
- Защита на природните богатства и културно историческото наследство на
трансграничния регион; Разнообразяване и подобряване на туристическата
инфраструктура, атракциите и съоръженията за посетители;
- Създаване на устойчива заетост за местните жители
и увеличаване на
туристическия поток.
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Наименование на проектно предложение: ”Създаване на транснационален
продукт за алтернативен туризъм”, с акроним Бал Мед Тур.
Финансиране: Програмата за транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б
„Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 г.
Приоритетна ос 2 „Околна среда“, специфична цел 2.1 Биоразнообразие.
Договор –в процес на оценка на проектното предложение
Срок на договора: 24 месеца
Обща сума на допустимите разходи: 1 308 046.26 евро
Цели на проекта:
- Разработване и прилагане на обща стратегия и подход за опазване и
устойчиво използване на природното и културното наследство в региона;
- Разработване на обща марка/бранд, като възможност за създаване на
благоприятна среда за устойчиви туристически практики, които се основават на
валоризация на природните и културни дадености на територията на програмата;
- Създаване на мрежа и партньорства между централните, регионалните и
местните администрации, както и неправителствения организации, подкрепящи
бизнеса центрове, туристически агенции, организациите на гражданското общество
и други участници;
- Пилотни проекти за насърчаване на зелени и сини възможности за растеж,
насърчаване на класифицираните обекти и територии от значение за Общността
(Натура 2000) изграждане на зелени и сини тематични паркове, тематични пътеки и
съвместни продукти;
- Изграждане и повишаване на капацитет и прилагане на най-добрите
практики в областта за прилагане на новаторски подходи при разработването на
богатия екологичен потенциал на региона ще бъде подобрена чрез съвместни
образователни дейности за обучение, както и споделяне на изграждане.

Наименование на проектно предложение:
Финансиране: Програмата за транснационално сътрудничество Интеррег-V-Б
„Синергия между хората, културното и природното наследство в общините
Любимец, Ивайловград и Орестиада”
„България - Гърция“ 2014-2020 г.
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Приоритетна ос: Устойчив и приспособим към климата трансграничен регион;
Съхраняване и опазване на околната среда и насърчаване на ресурсната
ефективност;
Инвестиционен приоритет: Съхраняване, опазване, популяризиране и развитие на
природното и културното наследство
Специфичната цел: Да валоризира културното и природното наследство в
трансграничния регион.
Договор –в процес на оценка на проектното предложение
Срок на договора: 24 месеца
Цели: Водеща организация по този проект ще бъде Община Любимец. Община
Ивайловград и Народно читалище „Пробуда -1914” гр. Ивайловград ще са партньори
по Проекта. За Община Ивайловград, обектът на интервенция е „Защитената
местност Дупката” и при одобрение на проектното предложение ще бъдат
извършени следните дейности: Обособяване на три туристически пътеки, водещи да
„Пещерата”, вкаменелостите и орхидеите; изграждане на паркинг; места за отдих,
информационни табели, заслони, беседки, перголи; предпазни парапети, пейки и
кошчета; приключенски парк; обновяване и модернизиране на волейболно и
баскетболно игрище; изграждане на изгледни места за наблюдение на природни
обекти; лифт, фотосоларни осветителни тела на основни места и подходи и др.
Обща сума на допустимите разходи: 1 308 046.26 евро
Цели на проекта:

Наименование на проектно предложение: „Рехабилитация на общинска пътна мрежа
в община Ивайловград”

Финансиране: Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Приоритетна ос: подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от мярка 7 „Основни
услуги и обновяване на селата в селските райони”

Договор – Очакваме да бъдем поканени за подписване на договор.
Срок на договора: 24 месеца
Обща сума: 4 459 005,79 лева
Цели на проекта: реконструкция и рехабилитация на част от четвъртокласната
общинска пътна мрежа, както следва: път HKV2052/III/598, Свирачи- Мандрица/Белополяне; път HKV2061/III/598, Ивайловград-Свирачи/- Ивайловград, кв. Лъджаманастира „Св.Св. Константин и Елена“ – Римски мост /искам да отбележа, че това е
изграждане на чисто нов път/; път HKV2042/III/5906, Железино-Гугутка/ Железино – Пъстроок; път HKV2039/II/59, Крумовград – п.к.II-59/- ПланинецСоколенци.
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2. ПРОЕКТИ В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Наименование на проектно предложение: „Социална подкрепа в домашна среда”.
Финансиране: Европейския социален фонд на Европейския съюз по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” .
Договор № BG05M9OP001-2.002-0099-C001
Начало на срока за изпълнение: 09.12.2015 г.
Срок на договора: 20 месеца
Обща сума на допустимите разходи: 499 639.20 лв.
Цели на проекта: Проектът е в процес на реализация и предоставя възможност
възрастните хора и лицата с увреждания да имат гарантирана възможност за избор
на услуги и да са подпомагани при вземане на решение коя е услугата, която в
максимална степен отговаря на техните потребности. Целта на проекта е
подобряването качеството на живот и достъпа до услуги за социално включване в
отговор на нуждите и потребностите на хора с увреждания и на хора над 65-годишна
възраст в невъзможност за самообслужване за преодоляване на последиците от
социалното изключване и бедността. По проектът беше създаден Център,
предоставящ следните интегрирани социални услуги - „Личен асистент”; „Социален
асистент”; „Домашен помощник” и „Здравен асистент”. Предвижда се включване на
80 представители на двете целеви групи. Освен основните услуги на потребителите
се предоставя и мотивационна, психологическа и друг вид подкрепа.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна
ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на населението" град Ивайловград.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0058
Срок
на
изпълнение:
Бюджет: 213 076.16лв.

24месеца
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Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за повишаване на
енергийната ефективност на обществената инфраструктура, сграда на общежитие
СОУ „Христо Ботев”.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0066
Срок на изпълнение: 24месеца от подписване на договора.
Бюджет: 290 022.08 лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна
ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Дневен център на деца с
увреждания, град Ивайловград”.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0053
Срок на изпълнение: 24месеца от подписване на договор
Бюджет: 245 488. 90 лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна
ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общински исторически
музей, град Ивайловград.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0069
Срок на изпълнение: 24месеца от подписване на договора.
Бюджет: 82 814.88лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна
ефективност на обществената инфраструктура, сграда на Общинска администрация,
град Ивайловград”.
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Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0063
Срок на изпълнение: 24месеца от подписване на договора.
Бюджет: 286 386.60лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна
ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Министерство на
вътрешните работи, Районно управление -Ивайловград, гр. Ивайловград.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0081
Срок на изпълнение: 24месеца
Бюджет: 237 853.30 лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна
ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Гранично полицейско
управление-Ивайловград, град Ивайловград.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0092
Срок на изпълнение: 24месеца
Бюджет: 149 852.83 лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за енергийна
ефективност в обществената инфраструктура, сграда на Районен съд Ивайловград,
град Ивайловград.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0098
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Срок на изпълнение: 24месеца
Бюджет: 149 319.57 лв.

Наименование на проектно предложение: „Прилагане мерки за повишаване
енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Ивайловград”.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0138
Срок на изпълнение: 24 месеца
Бюджет: 1 200 377.39 лв.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване качеството на живот,
чрез прилагане мерки за повишаване енергийна ефективност в жилищни сгради в
град Ивайловград”.
Оперативна програма „Региони в растеж”, приоритетни оси: Подкрепа за
енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони.
Договор – BG16RFOP001-2.001-0165
Срок на изпълнение: 24месеца
Бюджет: 746 731.73 лв.

Наименование на проектно предложение: “Заедно сме по-добри”.
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”,
приоритетни оси образователна среда и активно социално приобщаване,
наименование на процедура „Подкрепа за предучилищното възпитание и
подготовка на деца в неравностойно положение”
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Договор –BG05M2OP001-3.001-0017-C01
Срок на изпълнение: 36 месеца
Бюджет: 499 831.81 лв.
Цели на проекта:
Основната цел на Проекта е създаване на по-добри условия за образователната
интеграция на децата от етническите малцинства в предучилищна възраст (3-6
години) от Община Ивайловград. 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".В Проектът ще бъдат включени 150 деца и техните родители. Те ще участват в
основните дейности- допълнително обучение по български език, клубове по
интереси"Заедно учим и творим"; Съвместно участие в различни мероприятия
"Заедно играем и пътуваме" екскурзии, "сини" и "зелени" училища, спортни
празници. Акцент в Проекта е целенасочената работа с родителите на децата.
Предвижда се обновяване на материалната база в детските градини, като доставки
на интерактивни дъски, компютри, дидактични и спортни игри, материали и
консумативи. За организацията и управлението на проекта ще бъде формиран екип
от 6 души- ръководител, счетоводител, технически сътрудник и по един
координатор от ЦДГ, ОДЗ и НЧ "Пробуда 1914". За изпълнение на дейностите ще
бъдат ангажирани основно учителите в общинските детски градини, специалисти от
Читалището и външни експерти.

Наименование на проектното предложение: „Образователна интеграция на
учениците от етническите и/или търсещи или получени международна закрила”
Финансиране: средства предоставени по ОП „Наука и образование за интелигентен
растеж” 2014-2020
Срок на договора: 24 месеца от подписване на договора
Обща сума: 462 880.70 лв.
Цели на проекта: Заложените дейности в него са насочени изцяло към повишаване
нивото на владеене на български език, въвеждане на интерактивни методи за
обучение, подпомагане на ученици, застрашени от отпадане, както и извънкласни
дейности, посредством които да предизвикат интерес у децата за редовно
посещаване на кръжоци и клубове. Допълнително се залага на включване на
родители в образователния процес и провеждане на общи мероприятия с тях. По
този проект се предвижда също така да бъде възобновена материално-техническата
база на училищата, като обновяване на кабинетите по химия, биология, музика;
закупуване на учебна/специализирана литература и дидактически материали;
учебни пособия и помагала; спортни пособия; компютърно оборудване и
обзавеждане; носии и костюми; летен лагер и екскурзии за ученици, комбиниран с
работа с педагози и занимателни игри; участия в конкурси и фестивали; развиване
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на клубове и кръжоци: „Библиотека и кръжок за развитие на речта”, „Театрално
майсторство”, „Модерни танци”, „Фолклорни танци и песни”.

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ-НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА
АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

Наименование на проектно предложение: “Осигуряване на топъл обяд в Община
Ивайловград”.
Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
Договор –BG05FMOP001-3.002-0108
Срок на изпълнение: 7 месеца
Бюджет: 8 399.60 лв.
Цели на проекта:
Целта на настоящото проектно предложение е да бъдат подпомогнати лица и
семейства от следните целеви групи:
1. лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 ППЗСП;
2. лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено
от съответната дирекция "Социално подпомагане";
3. самотно живеещи лица и семейства, които не могат да се издържат чрез
имуществото си или труда си и получават пенсии в минимални размери - за
осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии,
несвързани с трудова дейност;
4. скитащи и бездомни деца и лица;
5. лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1, т. 17 от
допълнителните разпоредби от Закона за убежището и бежанците; което ще
задоволи нуждата им от топла храна.
Реализирането на заложените проектни дейности ще задоволи представителите на
целевите групи, осигурявайки им основните първични нужди, което неминуемо ще
доведе до стабилизиране на жизнения им статус и ще провокира надграждане на
други потребности.
Потребители на тази социална услуга са 20 лица от посочените целеви групи.
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Наименование на проектно предложение: Стратегия ВОМР на „Местна
инициативна група-Любимец-Ивайловград”
Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
- 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР),
Договор: на 21.10.2016 г. се сключи Споразумение за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция и СНЦ „Местна инициативна група – МИГ
Любимец” за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г.
Срок на изпълнение: до 2023 година
Бюджет: 2 933 745,00 лв.лева.

3. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

Наименование на проектното предложение: „Обучения и заетост за младите
хора”.Финансиране: Европейския социален фонд на Европейския съюз по
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.
Договор № ОЗМ -1-09-11-2017#6/10.03.2016 г.
Начало на срока за изпълнение: 16.03.2016 г.
Срок на договора: 6 месеца
Обща сума: 262 017.00 лв.
Брой наети лица: 73 лица
Цели на проекта: Интеграция на безработни младежи до 29-годишна възраст вкл.,
регистрирани в дирекции „Бюро по труда“ към Агенция по заетостта, на пазара на
труда, чрез заетост при работодател или посредством осигуряване на обучения и
субсидия за продължителна заетост.
Проектът спомогна за улесняването на прехода от образование към заетост за
безработни младежи, които получиха първи или нов шанс за работа, нови или
усъвършенствани професионални знания и умения, придобити на работното място,
както и придобиването на професионална квалификация и ключови
компетентности.
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Наименование на проектното предложение: Национална програма „КЛИО”.
Финансиране: средства предоставени от Държавния бюджет, представляващи
минимална помощ
Договор № 911-0004-16-11022/25.01.2016 г.
Начало на срока за изпълнение: 27.01.2016 г.
Срок на договора: 6 месеца
Обща сума: 8928.36 лв.
Брой наети лица: 3 лица
Цели на проекта: Осигуряване на обучение, последваща заетост и социална
интеграция на безработни лица, чрез разкриване на работни места в дейности по
опазване, поддържане, представяне, популяризиране, реставрация и обслужване на
музеи, художествени галерии и обекти - недвижимо културно наследство, съгласно
чл.6, т.1-6 от Закона за културното наследство.

Наименование на проектно предложение: „Подобряване и устойчиво развитие на
социалната инфраструктура на общините Ивайловград и Ипсала”.
Финансиране: Програма ИПП ТГС, приоритетна ос 1 устойчиво социално и
икономическо развитие, инфраструктурна подкрепа за подобряване на
икономическия потенциал в зоната на сътрудничество.
Договор №РД 02-29-185/18.06.15
Начало на срока за изпълнение: 18.06.2015 г.
Срок на договора: 15 месеца
Обща сума на допустимите разходи: 391 722,11 евро
Цели на проекта: Главната цел на проекта беше да се постигне устойчиво и
балансирано социално и икономическо развитие, чрез подпомагане на
инфраструктурата и насърчаване на социалната връзка между хора и общества в
трансграничния район Ивайловград - Ипсала. Изпълнението на проекта помогна на
младите хора от двете страни на границата да преодолеят техните специфични
проблеми, да общуват с връстници от другата страна на границата и споделят общи
интереси, идеи и проблеми за по-добра среда, чрез подобрена инфраструктура.

Наименование на проекта: „Национална програма за енергийна ефективност на
многофамилните жилищни сгради 2015 г.”- изпълнени 5 броя проекти, отчетени и
верифицирани са разходите по всеки един от тях.
Условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и
за определяне на органите, отговорни за реализацията й, е приета с Постановление №
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18 на Министерския съвет от 2015 г., изменена с Постановление № 114 от 8 май 2015
г. за изменение и допълнение.
Начало на срока за изпълнение:
Срок на договора: До 31.12.2016 г.
Обща сума на допустимите разходи: 4 761 453,65 лв.
Цели на проекта:
- Да се направи цялостен ремонт на покрива, в т.ч. хидроизолация,
топлоизолация, обшивка и извърши ремонт на улуците и водосточните тръби;
- Да се предвиди топлоизолиране на външните фасадни стени с подходяща
топлоизолация, положена от външна страна. Минерална мазилка в цвят по
архитектурен проект;
- Подмяна на дограмата. Защита от навлизане на влага в дюбелните връзки
между фасадни, стенни и подови панели по проектен работен детайл;
- Да се направи текущ ремонт за освежаване - пребоядисване и хигиенизиране
на общите части – стълбищна клетка и коридори;
- Да се възстановят своевременно участъците с обрушена външна мазилка на
блока;
- Направа на нови тротоарни настилки около сградата, които да осигуряват
отвеждане на атмосферните води извън основите на сградата;
- Да се подмени водопроводна инсталация в общите части на сградата, след
общия водомер, като новата инсталация се изпълни с топлоизолация;
- Да се подмени цялата канализация в общите части на сградата над кота ± 0.00;
- Цялостна подмяна на електро захранващата мрежа – главно разпределително
- електромерно табло, захранващи линии до апартаменти – задължителна мярка –
привеждане в съответствие с актуалните нормативи;
- Цялостна подмяна на осветлението на общите части, с въвеждане на
енергоефективни светлоизточници и осветителни тела и съвременно управление задължителна мярка – привеждане в съответствие с актуалните нормативи и
изискванията за енергийна ефективност;
- Изграждане на нова мълниезащитна инсталация - задължителна мярка –
привеждане в съответствие с актуалните нормативи;.
- Да се укрепят и реновират стълбищните парапети и парапетите и фасадите на
тераси/лоджии;
- Да се укрепят парапетите/фасадите на терасите/лоджиите и да се подмени
съществуващото старо остъкляване с винкел и подмяна съгласно архитектурен
проект;
- Изграждане на нова система за домофони и контрол на достъпазадължителна мярка – осигуряване комфортна среда на обитаване и сигурност.

Наименование на проектно предложение: Стратегия за местно развитие
Оперативна програма: Програмата за развитие на селските райони за периода 2014
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- 2020 г. (ПРСР), подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони (ЕЗФРСР),
Договор: на 07.12.2015 г. се сключи договор за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд
„Земеделие” – Разплащателна агенция и СНЦ „Местна инициативна група – МИГ
Любимец” за изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1
„Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно
развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014–2020г.
Срок на изпълнение: 6 месеца
Бюджет: 48 895,75 лева.

4. ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗАЕТОСТ
Наименование на проекта: заетост на 5 лица Работник поддръжка пътища”.
Програма: Регионална програма за заетост
Начало на срока за изпълнение: 01.11.2016 г. – 31.03.2017 г.
Срок на договора: Договор за заетост № 911-0023-0016-31002/24.10.2016 г.
Обща сума на допустимите разходи: 5 човека на основно месечно възнаграждение
от 460.00 лв.
Цели на проекта: Общата цел на Програмата е осигуряване на достъп до работни
места на 5 безработни лица от неравнопоставени групи на пазара на труда на
територията на град Ивайловград.

Д. ОБРАЗОВАНИЕ, КУЛТУРА И СПОРТ

1. ОБРАЗОВАНИЕ
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Община Ивайловград разглежда образованието като основен инструмент за
икономическото развитие и осигуряване на добро качество на живот. Промени
налага и новоприетия Закон за предучилищно и училищно образование от месец
август 2016 г., което е едно от предизвикателствата за Община Ивайловград.
С него изцяло се отменя стария Закон за народната просвета. С новия закон се
променят названията на учебните заведения от СОУ в СУ, от ОДЗ в ДГ и ЦДГ в ДГ, за
което е внесена Докладна записка до Общински съвет, която е одобрена с Решение
№ 140/ 24.08.2016 г. Към всяко учебно заведение на територията на Общината е
създаден и устроен Обществен съвет. За представител на Община Ивайловград е
определен Веселин Тодоров Георгиев – младши експерт в Д СИ, а при негово
отсъствие да бъде заместван от Кръстю Делииванов – Директор на Д СИ, със Заповед
№ 451/19.10.2016 г. Дейността на Обществените съвети е регламентирана в
Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към
детските градини и училищата на Министерство на образованието и науката,
съгласно който всеки съвет трябва да заседава най–малко 4 заседания, годишно.
Към настоящ момент са се състояли само учредителните събрания на обществените
съвети, а през новата година предстои заседания за прием на отчет по изпълнение
на бюджета на всяко учебно заведение, съгласуване избора на учебници, учебни
комплекти и учебни помагала от учителите, преподаващи в І–VІІ клас.
Документацията за всеки обществен съвет се съхранява в сградата на учебното
заведение, към което е самия съвет.
В тази връзка и през 2016 г. предучилищното и училищното образование в
Общината следва изградените традиции и достойнства, като са полагани системни
усилия за тяхното съхранение и развитие. Чрез различни форми на оптимизирано
взаимодействие и сътрудничество е разгръщан личния потенциал на
подрастващите, както и е насърчавано формирането на интерес към
самоусъвършенстване, осигуряване на професионална насоченост и подготовка за
реализация на базата на националните традиции и общочовешките хуманитарни
ценности. Изпълнени са комплекс от мерки за предоставяне на качествено и
достъпно образование, което успешно съчетава националните традиции с
европейските норми, определени чрез различни нормативни документи, доклади и
препоръки на ЕС в областта на образованието.
Общинската училищна мрежа обхваща две детски градини (ДГ Ивайловград и ДГ
Железино); четири училища: едно средно училище и три основни (СУ „Хр. Ботев”
Ивайловград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Свирачи, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”
с. Железино и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белополци). В училищата са се
обучавали през 2016 година общо 509 деца, а в ДГ – 129 деца. Училището запазва и
развива таланта на всяко дете, така че то да живее пълноценно, да придобива нови
знания и умения, и да израства като самостоятелна личност. Акцент върху
образователните дейности през 2016 година е осигуряване на качествено
образование, съобразено с новите изисквания и динамиката на обществения живот.
Осигурен е безплатен обяд за ученици - сираци от училищата в Общината, като за
него са подсигурени 2 944, 50 лв. от общинския бюджет.
За учащите до 6-ти прогимназиален клас е осигурена целодневна организация на
учебния ден и безплатен транспорт. Всички деца и ученици са обхванати,
включително подлежащите на задължително предучилищно обучение. Осигурен е
достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от уязвими групи.
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Осигурени са безплатни учебници и учебни помагала за децата от подготвителната
група в детската градина и за учениците от І до VІІ клас. Сформирани се различни
извънкласни форми за работа по интереси по проекти на МОН. Община Ивайловград
разполага с 4 ученически автобуса, предоставени от МОН по НП „За по-пълно
обхващане на учениците в задължителна училищна възраст”. Един от автобусите се
ползва от СУ „Христо Ботев” Ивайловград. Останалите три от основните училища в
общината, намиращи се в с. Свирачи, с.Железино и ДГ Железино. Превозът на деца и
ученици се дофинансира от общинския бюджет. Проучва се и анализира пазара на
труда за определяне на професионалното образование и обучение с оглед
потребностите на региона.
Образователната политика на Община Ивайловград следва тези реалности като:
осигурява достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от
уязвими социални групи;
дофинансира дейности със средства от общинския бюджет; подпомага
храненето на децата и учениците;
броят на учебните и детските заведения задоволява потребността от
услугата по населени места, но мрежата не е оптимизирана, така че да
отговаря на реалния брой ученици (ОУ с. Белополци). Това от своя страна
води до неефективност на разходите за издръжка и предпоставка за промяна.
През 2016 г. в Местната комисия за борба срещу противобществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) са образувани и гледани 4
възпитателни дела срещу 5 деца: 1 малолетно лице и 4 непълнолетни лица,
извършители на различни противоправни деяния.
Основна дейност на МКБППМН е разглеждането на проявите на малолетните и
непълнолетните. Целта на възпитателните дела е изясняване на факторите за
извършване на противообществените прояви и престъпленията, опазване
личността на извършителите от последващи такива, преодоляване на деформации и
дефицити в нравственото развитие на детето и прилагането на най-подходящата
възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН. Децата, с които работят специалисти
– педагози и психолози, с много малки изключения, са преустановили извършването
на противообществени прояви и престъпления. В учебните заведения на
територията на общината работят училищни комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те планират
дейността си за учебна година и я отчитат на срочните педагогически съвети и пред
МКБППМН. Води се отчет за учениците, извършили противообществени прояви или
престъпления. Провежда се индивидуална работа с тях и с родителите им.
МКБППМН работи в пряко взаимодействие с всички институции, имащи отношение
към работата с деца. В общинските училища и детските градини се прилага
системата на делегираните бюджети. Разпределението на бюджетните средства
между общинските училища и детските градини се осъществява по разработени и
утвърдени формули и приложения към тях. Учебните и детски заведения
приключиха финансовата година без просрочени задължения.

2. КУЛТУРА
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През 2016 г. в направление „Култура“ се работи за провеждане на политика по
създаване, разпространение и опазване на културните ценности. Усилията са
насочени към утвърждаването на Ивайловград като атрактивна културнотуристическа дестинация. Стремежът е да се постигне по-добра координация,
качество и иновативност при организирането на събития. Търси се съдействие,
свързано с подобряване работата с културните институции и самодейните
творческите формации, с оглед създаване на по-добър краен резултат.
През годината са функционирали 17 самодейни художествени форми към Народно
читалище „Пробуда 1914” Ивайловград с приблизителен брой участници в тях
290 – деца и възрастни. Културният календар на общината е обогатен с нови и вече
утвърдени празници. Средствата за финансово осигуряване на събитията, включени
в празничния календар на общината са в размер на 30 000 лв. Най-мащабни като
събития в културния живот на общината са:Деня на Ивайловград; Седмица на
детската книга и изкуствата за деца; Майските дни на културата; Национален
младежки тракийски събор „Илиева нива”; Мото събор; Пето издание на фестивал на
традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарното наследство на Тракия”;
Благотворителните традиционни базари за Великден и Коледа. Културните събития
се утвърдиха и се радват на сериозен интерес от страна на посетителите. Духовният
живот в общината се организира съгласно Общински културен календар и Годишен
културен календар на читалището. Подпомогнато е организирането на културни
празници от читалището и неговите шест клона, намиращи се в по-големите
населени места извън общинския център и външни изяви в международни,
национални, регионални фестивали и събори:








участие в XXV Международен фестивал на маскарадните игри „Сурва” –
Перник на Кукерска група, клон Лъджа (отличен с бронзов медал за
поддържане и предаване на местната традиция);
участие на самодеен театрален състав в Международния театрален фестивал
в Тополовград(спечелена награда за най-добра женска роля),
участие на ТК „Карамфилчето” във фестивал на традиционните хора „На
армане с тъпане“ – Разлог, Кулинарен празник в с. Голяма Доксипара, р.
Гърция, Фолклорен празник в с. Питио, р. Гърция;
участие в телевизия Скат в предаването „Ако зажалиш“ на Бони Милчева на
Група за стари песни „Незабрава”;
по покана на кмета на Истанбулска община Авджилар Група за източнородопски песни, клон Славеево участва в тържествата по случай празника
„Хадерлез“(грамота и почетен плакет), участие в Минерални бани в конкурс за
песни и танци „Фолклор от извора“;
по покана взето участие на Група за автентичен фолклор, клон Свирачи в 60
годишния юбилей на вестник „Нов живот“ град Кърджали, в празника на
Горнооряховския суджук, фолклорен фестивал „Насред мегдана“ в Арбанаси,
фестивал на хляба в с. Рабово, във фолклорния празник „Родопска есен“
Неделино.

Цялостната дейност на читалищата на територията на общината обхваща
традиционните им дейности. Община Ивайловград подпомага читалищните
институции чрез отпускане на допълнителни средства от общинския бюджет и
включване в Културния календар. Подпомага и поддържа сградите и участието им в
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различни форми и програми за финансиране, както и тези на местните поделения на
вероизповеданията в Република България.
Подкрепиха се усилията на Народно читалище „Пробуда 1914“ Ивайловград, да
подготви свое проектно предложение "Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила" по
Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020 г.
(ОП НОИР), процедура за безвъзмездна финансова помощ: BG05M20P001-3.002.
Проектът е на стойност 462 880,70 лв. и насочен към повишаване нивото на
владеене на български език, въвеждане на интерактивни методи за обучение,
подпомагане на ученици, застрашени от отпадане, както и извънкласни дейности,
посредством които да предизвикат интерес у децата за редовно посещаване на
кръжоци и клубове.
Общински исторически музей-Ивайловград е културна и научна организация,
която издирва, изучава, опазва и представя културни ценности, природни образци и
антропологични останки с познавателна, образователна и естетическа цел. Музеят
осъществява дейността си в собствена сграда, реновирана и обновена по програма
"Красива България" и със средства на община Ивайловград. В него са организирани
3 експозиции: "Археология", "История на града и района преди Освобождението" и
"История след 1878 г.".
В секция "Археология" са изложени артефакти, открити при археологическите
изследвания в региона - керамика от антична вила „Армира”, монети и части от
тракийска погребална колесница от разкопките на могилата край село Свирачи,
артефакти от крепостите „Лютица” и „Родостица”
В секция "История на града и района преди Освобождението" са изложени различни
експонати от XIX век, сред които пушки и пистолети от Руско-турската
освободителна война, икони и архивни документи, свързани с живота и делото на
войводите Яни Попов и Стамбол Димитров.
В секция "История след 1878 г." могат да се видят предмети и документи свързани с
живота на местното население след освобождението от Турско робство. Сред тях е и
една уникалната географска и историческа карта на България от 1913 г.
От самото откриване до момента във фондовете на музея са постъпили 1993
фондови единици.
ОИМ-Ивайловград продължава политиката на сътрудничество и има сключени
договори за предоставяне на находки и обмен с НАИМ – София, НИМ – София, РИМ –
Хасково и РИМ – Кърджали. Наред с това музейните работници са и домакини на
редица мероприятия, свързани с културния календар на общината.
През месец февруари 2016 година беше открита обновената експозиция
„Родостица”;
Трети март националния празник на България беше отбелязан в залите на
музея, където беше изнесена беседа на група ученици от СУ „Хр. Ботев”,
свързана със Самарското знаме, чието копие се намира в зала 2 на музея;
През месец май музея отбеляза своя празник 18 май с концерт и модно дефиле
под надслов „ Каква невеста си била ти мамо”;
Музея организира по повод националните празници Съединението на
България и Независимостта на България редица срещи с ученици, където
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имаха възможност да се запознаят автентично военно снаряжение и
униформи от периодите.
Експозициите на музея се радват на все по-засилващ се интерес. През 2016 са
регистрирани 2347 посещения. (За справка през 2015 са преброени 1254
посетители)
От 2016 година ОИМ–Ивайловград е включен в „100- те Национални обекта”.
Сред огромното количество находки от всички периоди – керамика, накити, монети,
битови предмети от кост и метал, архитектурни детайли и др., специален интерес
представлява откритата керамика, идентична на тази от Плиска и Преслав, с което
се доказва, че крепостта е българска и е била център на високо развита култура.
Голяма част от артефактите, открити при крепостта, могат да се видят изложени в
Общинския исторически музей в Ивайловград
Град Ивайловград е с богато историческо минало, за което свидетелстват и
множеството исторически паметници. Опазването и съхранението им е наше дело.
Музейната дейност на ОИМ включва изследване и популяризиране на историята и
културата на територията на общината от древността до наши дни посредством
издирване и изучаване на археологическите паметници.









На проведения през месец Международен научен симпозиум на тема
„Историко – археологическите изследвания на Източните Родопи“ зам.министърът на културата доц. Бони Петрунова обяви, че по поръчка на
китайската държава в културното ведомство са подготвили девет историкотуристически маршрута в България. Един от тях е пряко свързан с района на
Ивайловград и започва от София, минава през Ивайловград и неговите
забележителности, Свиленград и района и се връща обратно в столицата.
Очаква се в бъдеще и китайски туристи да опознаят най-южния край на
България.
Във форума участваха и представители от общините Ипсала и Мерич от
Турция, както и община Кипринос от Гърция, с които община
Ивайловград подписа договори за сътрудничество в областта на туризма.
През 2016 година за стимулиране на туристическия отрасъл се ремонтира
общински път за осигуряване на достъп до исторически обект. В тази връзка
с подкрепата на Министър-председателя на Р България, Държавно горско
стопанство-Ивайловград започна и приключи ремонта по възстановяване на
съществуващия горски път "Манастира", отвеждащ до крепостта "Лютица".
През месец юли при разкопки водени от арх. Филип Петрунов в крепостта
„Лютица” е открита уникална находка - оловен печат на византийски
протоспатарий (генерал). С него са скрепявали писма или писмени заповеди.
На лицевата страна на печата има надпис ”Протоспатарий Димитър”, а на
обратната –допоясно изображение на военен светец – вероятно свети
Димитър, небесен закрилник на генерала.
Каменна пластика с изображение на седемглава ламя с корони от село
Белополяне излезе за първи път пред очите на ценителите. Находката
направи своя дебют като експонат в изложбата „Мостове на
светлината”, която беше открита на 21 септември в НИМ.
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Ивайловград е представен в мащабен изследователски проект „Приятели
на българските съкровища 2016–2020“ на Националния научен
експедиционен клуб ЮНЕСКО-България. До края на годината беше събрана и
дигитализирана информация за културно-историческото наследство и
природните забележителности в община Ивайловград. Проектът ще
бъде осъществен основно от млади изследователи, които желаят да се
занимават професионално с история, археология, културология, етнология,
изкуствоведство. В доброволните проучвателни мисии в страната ще
се включат над 1200 души, които ще съберат и систематизират
информация за исторически, археологически и етнографски музеи и
обекти, природни резервати, защитени растителни и животински видове.
Крайният резултат ще бъде пълна дигитализация на културните и природни
обекти в страната. Идеята е така да се подпомогне развитието на туризма и
поминъка в общините.



На 6, 8 и 11 юни 2016 г. по TVT беше излъчен късометражния филм за
културно-исторически и познавателен семеен туризъм „Вила „Армира” – една
съживена легенда“, (създаден в рамките на проект: Антична вила "Армира",
"Оперативна програма Регионално развитие" 2007-2013 г.) и разказващ за
едноименния феноменален архитектурен паметник от римското минало на
днешните български земи, намиращ се недалеч от Ивайловград.Зрителите
можаха да видят какъв е бил животът на богатите римляни от първите векове
на новата ера, когато е съществувала вилата.



Вила „Армира“, включена в категория
„Туристическа атракция“
беше номиниранa в Годишните награди на туризма, които се присъдиха за
първи път тази година в конкурс, обявен от Министерството на туризма,
целта на който е да бъдат отличени институциите и неправителствените
организации, които полагат усилия туризмът в България да се развива и
страната ни да бъде утвърдена като целогодишна и устойчива туристическа
дестинация. За награди се състезава и журналистически материал за с. Горно
Луково.

През последните години Ивайловград се превърна в желана туристическа
дестинация. В резултат на политиката на Общината за популяризиране на региона
като туристическа дестинация, на доброто партньорство с културни институти,
хотелиери и ресторантьори туристопотокът в град Ивайловград се увеличава с
всяка изминала година. За това свидетелстват и следващите справки по години
СПРАВКА ЗА ТУРИСТОПОТОКА
ЗА 2012 ГОДИНА
Месец

Ученици,

Възрастни работещи

студенти,

Чужди
граждани

Гости на
Община
Ивайловград

пенсионери
1.Януари

34
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0

Общ брой
туристи за
месеца
0

59

101

2. Февруари

46

37

0

9

83

3. Март

21

52

0

26

99

4. Април

82

73

13

36

204

5. Май

512

74

32

36

654

6.Юни

76

272

24

18

390

7.Юли

212

209

14

0

435

85

266

42

0

393

9.Септември

200

98

22

0

320

10. Октомври

56

37

0

15

93

11.Ноември

43

76

11

0

130

12. Декември

35

142

9

0

186

8.Август

ОБЩ БРОЙ ТУРИСТИ ЗА 2012

3 046

СПРАВКА ЗА ТУРИСТОПОТОКА
ЗА 2013 ГОДИНА
Месец

Ученици,

Възрастни работещи

студенти,

Чужди
граждани

Гости на
Община
Ивайловград

пенсионери

Общ брой
туристи за
месеца

1.Януари

15

48

0

0

63

2. Февруари

13

39

0

9

61

3. Март

40

36

0

0

76

4. Април

15

134

13

48

210

5. Май

600

123

20

36

779

6.Юни

210

166

10

18

404

7.Юли

234

196

16

0

446

8.Август

120

205

19

10

354

9.Септември

396

250

50

240

646

10. Октомври

54

24

0

15

78

11.Ноември

28

16

0

0

44

12. Декември

75

67

20

8

170

ОБЩ БРОЙ ТУРИСТИ ЗА 2013

3 331

СПРАВКА ЗА ТУРИСТОПОТОКА
ЗА 2014 ГОДИНА
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Месец

Ученици,

Възрастни работещи

студенти,

Чужди
граждани

Гости на
Община
Ивайловград

пенсионери
1.Януари

2. Февруари

45

56

43

23

47

58

Общ брой
туристи за
месеца

462–ма човека
присъстващи на
приключването
на проекта „Вила
Армира” на 16
януари

600

731 – туриста
при откриването
на 14,15,16,17 февруари

892

3. Март

128

192

38

62

420

4. Април

313

302

12

93

750

5. Май

554

130

24

37

794

6.Юни

215

196

41

458

3. Юли

256

157

63

479

4. Август

297

190

71

65

623

5. Септември

150

247

61

47

564

6.Октомври

300

190

12

24

581

6.Ноември

132

210

0

32

374

6.Декември

248

352

0

85

685

ОБЩ БРОЙ ТУРИСТИ ЗА 2014

7 220

СПРАВКА ЗА ТУРИСТОПОТОКА
ЗА 2015 ГОДИНА
Месец

Ученици,
студенти,

Възрастни
-работещи

Чужди
граждани

пенсионери

Гости на
Община
Ивайловград

Безплатен
вход четвъртък

Общ
брой
туристи /
месец

1.Януари

215

89

4

2. Февруари

340

33

31

13-15 февруари

24

332

17

924

Гости на
Празника на
града
ОБЩО 520
3. Март

550

118

32

37

737

4. Април

600

108

32

52

792
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5. Май

600

149

41

75 човека от
Паметници на
културата

49

914

6.Юни

447

91

61

100 човека от
Администрация
– Хасково

68

1 107

340човека от
Тракийските
дружества –
Хасково,
Димитровград,
Бургас
7.Юли

598

93

48

100 човека
инвалиди

54

893

1050

158

52

130 деца по
проект от
Кърджали

57

1 447

9.Септември

713

112

60

285
човека
гости
на
“Кулинарното
наследство на
Тракия”
–
безплатен вход

74

1 244

10. Октомври

83

19

12

200 Учители по
френски език

36

400

8.Август

50 ученика по
проект от
Хасково
11.Ноември

238

37

0

9

284

12. Декември

231

21

0

3

255

ОБЩ БРОЙ ТУРИСТИ ЗА 2015

9 292

СПРАВКА ЗА ТУРИСТОПОТОКА
ЗА 2016 ГОДИНА
Месец

Ученици,
студенти,

Възрастни работещи

Чужди
граждани

пенсионери

Гости на
Община
Ивайловград

Безплатен
вход четвъртък

Общ
брой
туристи/
месец

1.Януари

221

98

7

12

31

2. Февруари

476

74

52

145

11

369
758

3. Март

654

223
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30

37

974

104

4. Април

889

227

53

20

60

1 249

5. Май

802

263

85

12

43

1 205

6.Юни

449

393

60

22

84

1 008

7.Юли

787

214

36

10

122

1 169

1250

318

74

9

98

1 749

9.Септември

923

224

52

200

87

1 486

10. Октомври

295

129

20

22

90

556

11.Ноември

289

156

2

5

74

526

12. Декември

344

135

3

10

8

500

8.Август

Е. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
ОБЩО БРОЙ ТУРИСТИ ЗА 2016

11 549

СПРАВКА ЗА ТУРИСТОПОТОКА ПРЕЗ
ГОДИНИТЕ
14000
12000
10000

8000
6000
4000
2000
0

3. СПОРТ
Заделени за реализация на общински програми и планове през 2016 г. за спортен
календар са 6 000 лв.

1. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
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МЕДИЦИНСКОТО ОБСЛУЖВАНЕ на населението от община Ивайловград се
осъществява от ЦСМП и от:
 лекари от МБАЛ Свиленград, (с Решение на ОбС Ивайловград № 140/
17.12.2015 г. и сключен Договор № Д-18/14.01.2016 г. между Община Ивайловград и
МБАЛ Свиленград” ЕООД за безвъзмездно предоставени помещения), всяка сряда се
извършват в града ни специализирани прегледи, лабораторни изследвания като за
предоставените здравни услуги общината не заплаща нито един лев от общинския
бюджет;
 Сключени са договори със специалисти от различни области, които да
консултират и насочват за лечение жителите на общината:
Направление: Общопрактикуващи лекари („личен лекар”) са сключени договори с
Д-р Славилова: ЕТ „Славилова – Иванка Русева”, сключен Договор № Д-94/31.05.2016
Д-р Емилия Иванова Александрова, сключен Договор № Д-95/31.05.2016 г.;
Направление „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана
медицинска помощ”
Д-р Кямуран Якуб Местан” ЕООД, сключен Договор № И-000290/ Д-122 /09.08.2016
Направление: „Медико-диагностична дейност - лабораторни изследвания”
Сключен Договор № Д-101/08.06.2016 г. с „Елена Генева” ЕООД, гр. Свиленград.
 От месец септември 2016 г. в Ивайловград стартира кампания за
профилактика и превенция на женското и репродуктивно здраве. Всяка
последна събота на месеца от 11:00 до 17:30 ч. д-р Мария Матеева има прием
за акушеро-гинекологични консултации за женско, а също така и
репродуктивно здраве в кабинет, намиращ се на първи етаж в сградата на
бившата болница на Ивайловград за което е сключен договор, след Решение
на Общинския съвет;
 Закупен е чисто нов автомобил, с рампа за инвалидни колички, който се
обслужва от рехабилитатор, фелдшер, медицинска сестра и предоставя
здравни грижи за своите ползватели от проект „Независим живот” от
ЦППУСВОДС

График на предоставяните услуги в
„ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА“
ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА

ПОНЕДЕЛНИК

ПОЧАСОВИ УСЛУГИ

Рехабилитационни услугираздвижване, масажи, леки
упражнения, консултация на
място.
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ВРЕМЕТРАЕНЕ

Следобед:

СПЕЦИАЛИСТ

Рехабилитатор

13:00-17:00 часа

106

ВТОРНИК

Медицински услуги(измерване
на кръвно налягане, поставяне
на инжекции ( по лекарско
предписание) поставяне на
системи и др.

Следобед:

Занимания в центъра,

Сутрин:

(трудотерапия, придружаване
до лаборатория за
изследвания).

08:00-12:00 часа
08:00-12:00 часа

Здравен
асистент

Съдействие при изготвяне и
подаване на документи в
институции.

Следобед:

Социален
асистент

Консултиране относно приема
на лекарства.

Фелдшер

13:00-17:00 часа

Сутрин:

13:00-17:00 часа
Следобед:

Социален
асистент

13:00-17:00 часа

Здравен
асистент

Медицински услуги(измерване
на кръвно налягане, поставяне
на инжекции ( по лекарско
предписание) поставяне на
системи и др.

Сутрин:

Фелдшер

Оказване на психологична
подкрепа.

Обед: 12:00-13:00
часа

08:00-12:00часа

Психолог

(по график)

СРЯДА

Рехабилитационни услугираздвижване, масажи, леки
упражнения, консултация на
място.

Сутрин:

Помощ при общуване и
поддържане на социални
контакти,занимания в
центъра, организиране на
срещи.

Сутрин:

Вземане на лекарства.
Измерване на кръвно налягане.

08:00-12:00 часа

Рехабилитационни услугираздвижване, масажи, леки
упражнения, консултация на
място.

Следобед:

Медицински услуги(измерване
на кръвно налягане, поставяне
на инжекции ( по лекарско
предписание) поставяне на

Следобед:
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Рехабилитатор

08:00-12:00 часа

08:00-12:00 часа
Сутрин:

Социални
асистенти
Здравни
асистенти

Рехабилитатор

10:00-12:00 часа

Фелдшер

13:00-17:00 часа
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системи и др.
ЧЕТВЪРТЪК

Медицински услуги

Сутрин:

( измерване на кръвно
налягане, поставяне на
системи, поставяне на
инжекции-последното според
предписание от лекар).

08:00-12:00часа

Рехабилитационни услугираздвижване, масажи, леки
упражнения, консултация на
място.

Сутрин:

Съдействие при изготвяне и
подаване на документи в
институции.

Следобед:

Поддържане на социални
контакти, помощ при
общуване.
ПЕТЪК

Фелдшер

Рехабилитатор

08:00-12:00 часа

13:00-17:00 часа
Следобед:
13:00-17:00 часа

Социални
асистенти
Здравни
асистенти
Психолог

Оказване на психологична
подкрепа. Консултиране с
близките, относно
състоянието на потребителя.

Следобед :17:0018:00 часа

Занимания в центъра,
организиране на различни по
вид културни мероприятия.
Помощ при общуване,
поддържане на социални
контакти.

Сутрин:

08:00-12:00 часа

Здравни
асистенти

Медицински услуги(измерване
на кръвно налягане, поставяне
на инжекции ( по лекарско
предписание) поставяне на
системи и др.

Следобед:

Фелдшер

Рехабилитационни услугираздвижване, масажи, леки
упражнения, консултация на
място.

Следобед:

(по график)

08:00-12:00 часа

Социални
асистенти

Сутрин:

13:00-17:00 часа

Рехабилитатор

13:00-17:00 часа

През изминалата 2016 г., с активната подкрепа на ръководството на общината и
проведените множество разговори с НЦ СМП, Центърът за спешна медицинска
помощ в Ивайловград беше включен като един от 28 –те центрове в България, които
предстои да бъдат обновени по Оперативна програма Региони в растеж. За целта сме
предоставили бившата сграда на ХЕИ и е подготвен необходимия пакет документи.
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И през 2016 година, след решение на ОбС ,са осигурени необходимите средства за
двама хемодиализно болни, които три пъти в седмица посещават хемодиализния
център в Свиленград. На същите са назначени лични асистенти.
2. СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ Какво постигнахме в социалната сфера
през изминалата година?
 за храна на деца, възрастни и социално слаби са осигурени средства, в размер
на 191 163 лв., от тях:
- за „Социален патронаж” – 129 870 лева, осигурява топла храна на 117 ч.;
- по програма на КНСБ - 17 ч. към „Обществена трапезария” за 9 814 лв.;
- 20 човека с „Топъл обяд” към МТСП, с бюджет 8 400 лева;
- 20 човека в Дома за стари хора, три пъти на ден получават храна, на
стойност 33 480 лева;
- пълноценно хранене за 22 деца от Дневния център за деца - 9 600 лева.;
 проплака и първото родено бебе по процедура „Ин Витро” в община
Ивайловград;
 изключително добре се приема работата на Почасовия център за обгрижване
на лица, в затруднено положение, създаден по проект, по който работят 9 човека.
Центърът предоставя медицински, здравни и социални услуги дори и в найотдалечените места на общината. В тежкото време, когато държавата изцяло е
абдикирала от здравните грижи, когато сме изправени пред ситуация сами да
намираме решение - Новосъздаденият център, с 91 лица ползващи услугите и 89
човека с осигурена трудова заетост за 18 месеца, би трябвало да се отчете като
внимание и грижа към хората. Общата стойност на проекта е 499 639 лева. Така този
център, след своето приключване, би могъл да продължи дейността си като
делегирана от държавата дейност;
 радвам се, че усилията на Общинска администрация се увенчаха с успех и
закупихме ново специализирано транспортно средство за хора с увреждания, по
проект „Социална подкрепа в домашна среда”, в размер на 94 800 лева, без да
натоварваме общинския бюджет, използвайки европейски средства; по
предварителен график - фелдшер, рехабилитатор, медицинска сестра, здравен и
социален работник, посещават селата и предоставят услуги - измерване на кръвно
налягане, изследвания на кръвна захар или рехабилитация на лежащо болен.
Чувствам удовлетворение, че успяхме да достигнем и до хората от селата, за да
получат и те нужното внимание и грижа;
 с цел да бъде в услуга на гражданите за по-ниски цени при добив и покупка на
дървесина, беше създадено Общинско горско предприятие, със 7 човека персонал;
приет е и Лесоустройствен план;
 обновената сграда на бившия Детски комплекс по Програма Трансгранично
сътрудничество е изцяло санирана, залите са реновирани, закупена е нова техника,
маси за шахмат, компютри и др. Проектът премина успешно всички мониторингови
проверки и очакваме верифициране на разходите;
 Споделям със задоволство, че имаме изработен Общ устройствен план, при
това без да сме използвали бюджетни средства. С този стратегически документ,
ще се решат редица проблеми с имотите и собствеността на гражданите.
 Тук искам да споделя и добрата работа и общите ползи от Общинско
предприятие „Спектър”, което допринася за благоустрояването не само на града, но
и на селата. С помощта на работниците от общинското предприятие се ремонтираха
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полуразрушени сгради в селата и така успяхме да създадем Пенсионерски клубове в
селата Камилски дол, Белополяне, Мандрица, Гугутка, Железино, Долно Луково и др.
Частични ремонти се извършиха в кметствата и детски градини в Железино, Черни
рид, Камилски дол и Конници. Облицовка на подпорна стена на улица Армира 6,
възстановяване на паважни настилки, полагане на бордюри, изграждане на
подпорни стени, благоустрояване и поддържане на зелените площи, са част от
извършената от тях дейност. Обръщам внимание, че всички жители от общината
могат да ползват, срещу такса новозакупената техника, за нуждите на
предприятието – товарен камион, тип самосвал и багер.

Стратегията на община Ивайловград за развитието на социалните услуги в региона
има приоритети свързани с предлагането на алтернативни социални услуги на
нуждаещите се лица – възрастни хора, инвалиди, деца в неравностойно положение и
техните семейства. В Община Ивайловград съществуващите социални услуги са
съобразени с потребностите на целевите групи и спецификата на общината.
Осъществява се добра координация между Общината и Дирекция «Социално
подпомагане» и оказаната методическа подкрепа от Регионална дирекция
"Социално подпомагане" Хасково.
На територията на община Ивайловград са разкрити и съществуват следните
социални услуги, а именно:
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ Тази услуга предлага комплекс от
социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, свързани със
задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни
потребности, организация на свободното време и предоставяне на храна. Предлага
специализирано оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните
потребности на децата с физически и психически увреждания. Създава оптимални
условия за корекционно–компесаторна и интеграционна работа с децата с
увреждане. Оказва подкрепа на децата и техните семейства. Изготвя оценка на
нуждите на детето, както и индивидуална програма за грижи.
Целевата група са деца с увреждания и със специфични образователни потребности,
на възраст от 3 до 18 години. В рамките на календарната 2016г. са преминали общо
41 деца. През изминалата 2016г. 10 деца са прекратили ползването на услугата
поради различни причини като навършване на пълнолетие, изтичане срока на
договора за ползване на социалната услуга, семейни причини. Три деца през
годината са ползвали почасова услуга /консултации с психолог/. През 2016г. са
новопостъпили 6 деца с направление от отдел „Закрила на детето” на ДСП
Ивайловград.
Към 31.12.2016г. броят на децата, посещаващи Дневния център е 31.
На всички деца с направления е съставена оценка на потребностите и индивидуален
план за грижи, а регулярно /на всеки 3 месеца/ се предоставят в отдел „Закрила на
детето” доклади за проследяване на резултатите от работата със специалистите.
Всички специалисти работещи пряко с деца са преминали през специализирани
курсове и обучения.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА Специализираната институция за предоставяне на социални
услуги обхваща ежедневна доставка на топла храна, пране и ежедневно осигуряване
Отчет на Кмета на община Ивайловград за 2016

|

110

на качествени грижи на потребителите, които се основават на индивидуално
внимание,за да могат да се чувстват удобно и спокойни. Полаганите грижи са близки
до домашната обстановка, тъй като възрастният човек чувства в най-голяма степен
сигурност и комфорт в своята позната среда.
Институцията предлага и комплекс от социални услуги,които създават условия за
цялостно обслужване на възрастните, свързани със задоволяване на ежедневни
здравни, образователни и други потребности, в това число: организация на
свободното време, лични контакти, изграждане на умения за самостоятелност,
насочени към подобряване качеството им на живот и предотвратяване на
социалната им изолация.
В изпълнение на чл.41, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за социално
подпомагане, през месец януари 2016 година беше изготвен Годишен план за
провеждане на социална работа в Дом за стари хора Ивайловград. В него беше
предвидена индивидуална и групова работа с потребителите. Целта на проведената
социална работа е свързана с изграждане и поддържане на социална среда, в която
потребителите да водят пълноценен и независим живот, както и да разширява
техния социален кръг. Проведената социална работа с потребителите включва:
отбелязване на всички национални и християнски празници; лични празници;
гостуване на представители от различни институции и организации; беседи;
изработка на поздравителни картички, сувенирни изделия; екскурзии и излети на
открито; полагане на грижи за района около Дома.
Наред с изброените по-горе дейности се оказва и съдействие при разрешаване на
възникнали социални, емоционални и битови проблеми.
От месец януари до месец декември 2016 година са приети четирима нови
потребители. За календарната година има един починал, един интегриран в
домашна среда и един преместен в друга социална институция потребител поради
влошено здравословно състояние.
Съществен принос за развитието на екипа в ДСХ е прилаганата система за обучение.
Въвеждащо обучение е задължително за всеки новопостъпил служител. Повишава се
и квалификацията на персонала, една изключително важна предпоставка за добри и
качествени социални услуги.
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ е комплекс от социални услуги, предоставяни в
общността. Вече 12 години развива своята дейност на територията на община
Ивайловград. Насочен е изцяло към възрастни хора и хора в неравностойно
положение, които не са в състояние да организират сами своя бит. Предлаганата от
ДСП социална услуга ”Доставка на храна в дома” ежедневно на потребителите
включва супа, основно ястие и хляб. Услугата се предоставя в Ивайловград, с.
Славеево и с. Драбишна. Предвид застаряващото население на общината,
тенденцията е към разширяване на дейността на територията и във други населени
места. За целта в управленската програма на кмета на Общината е предвидено
закупуване на нов автомобил за разнос на храна и обновяване на оборудването в
кухненския блок.
От 2009г. Община Ивайловград предоставя и услугата ”Обществена трапезария”,
изпълнението на която е възложено на ДСП. Бенефициентите са хора без доходи или
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с нисък социален статус, които оцеляват благодарение предоставянето на тази
услуга.
Домашен социален патронаж е поел изхранването и на потребителите от „Дом за
стари хора”. Доставянето на топла храна е включително и в почивните дни. В събота
и неделя се изготвя меню според желанията им.
При стартиралата програма „Топъл обяд”, финансирана от Фонд за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица, изпълнението отново е поверено на ДСП.
Бенефициентите на услугата са крайно нуждаещи се лица, които нямат друга
алтернатива. Тенденцията е тази услуга да продължи целогодишно и броят на
потребителите да се увеличава.
Отчет за дейността на ДСП за предходната 2016г. може да се представи в
следния схематичен вид/данните са средномесечни стойности/
Капацитет
на ДСП

Потребители Потребители
на ДСП
на ДСХ

Общ.
Трапезария
/фин. от
КНСБ/

120 бр.

60 бр.

19 бр.

„Топъл обяд”
/фин. от фонд за
европ.подпомагане/

17 бр.

20 бр.

Общо обслужвани лица средно на месец: 116 бр.

„ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ
В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА “ - по последни данни в Дирекция
„Социално подпомагане” град Ивайловград са регистрирани над 756 лица с
увреждания, в т.ч. 22 деца. Данните в последните години сочат значителен растеж.
Това все повече затруднява семействата, в които живеят хора с увреждания, защото
извежда техните близки от пазара на труда и ги прави зависими от грижата за тях.
Населението застарява. В домовете остават много възрастни хора, които с годините
губят своето здраве, не могат да се справят с живота си и търсят съдействие и
подкрепа от Общината. Следвайки приоритетите на социалната политика на
Общината и следствие изпълнението на управленската програма на кмета на
общината, бе изготвен и спечелен проект „Социална подкрепа в домашна среда“, с
който се предлагат вид социални услуги, водещи до повишаване качеството на
живот на деца и лица в неравностойно положение и на старите хора.
След сключване на договор № BG05M9OP001-2.002-0099-C001 от 09.12.2015 г.,
започва изпълнение на Проект по Схема „Независим живот “ на ОП “Развитие на
човешките ресурси“2014-2020. Финансирането е в размер на 499 639,20 лв. Така се
създаде устойчив модел за осигуряване на достъп до дългосрочна здравно-социална
грижа, чрез предоставяне на интегрирани услуги за лична, здравна и социална
помощ с цел подобряване качеството на живот за хора с увреждания, които са в
частична или пълна невъзможност за самообслужване и са в риск от социална
изолация. В създаденият „Център за почасово предоставяне на услуги за социално
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включване в общността или в домашна среда“ са назначени: управител, психолог,
фелдшер, рехабилитатор, социален работник, счетоводител, медиатор, технически
сътрудник и шофьор, също така лични асистенти - 60 лица, социални асистенти - 4
лица, домашни помощници - 14 лица и здравни асистенти – 2 лица, които и към
настоящия момент предоставят услуги на 81 лица в невъзможност да водят
самостоятелен начин на животи възможност за алтернативна заетост на седемдесет
и пет безработни лица.
За обезпечаване работата на центъра се изготвен проект ”Доставяне на оборудван с
базова апаратура мобилен медико-диагностичен кабинет”. Автомобилът е доставен
и разполага със специализирано сертифицирано оборудване за два броя инвалидни
колички, и имайки предвид отдалечеността на населените места от общинския
център, Общината по този начин успя да осигури достъп до предлаганите социални
услуги и по-голяма мобилност при обслужване на населението.
През годината се проведоха редица мероприятия, съвместно с Клуба на инвалидите,
както и пенсионерските клубове на територията на община Ивайловград.
Като резултат от работата на центъра са постигнати заложените цели,а
именно:
 Подобри се достъпа до основни социални и здравни услуги;
 Смекчиха се последиците от социалното изключване и бедността;
 Създадоха се работни места в сектора на социалната икономика;
 Осигури се възможност за преодоляване бедността за безработни и лица с
ниски доходи;
 Връщане на реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за
близките си с увреждания;
За отчетния период е отпусната еднократна финансова помощ на 9 лица за 4 380 лв.
За 2016 г. Община Ивайловград стартира процедура за подпомагане на асистирана
репродукция за семейства по метода „Ин витро”. Подпомогнати са две семейни
двойки.
Финансово се подпомага дейността на клубовете на пенсионера на територията на
общината – 10 клуба на сума: 4 750 лв. и Клуб на инвалида – 250 лв. Сумите са
основно за издръжка, транспорт и ремонтни дейности.

3. ОП „СПЕКТЪР”
Общинското предприятие е специализирано звено на Общината за изпълнение на
местни дейности и услуги, финансирани от общинския бюджет.
Предмет на дейността му през годината беше:
1. Извършване на СМР:
- частичен ремонт на площад „Тракия”гр. Ивайловград;
- сградата на телевизионен ретранслатор „Белия камък”;
- текущ ремонт на детски градини с. Железино и с. Белополци;
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частичен ремонт на кметствата в с. Долно луково, с. Мандрица, с. Белополяне,
с. Камилски дол, с. Железино, с. Планинец и с. Конници;
- осъществен частичен ремонт на общински пазар;
- ремонт на тоалетни и коридор в сградата на Община Ивайловград;
- частичен ремонт на покрива на Отровния склад гр. Ивайловград;
- ремонт на АГ кабинет в гр. Ивайловград;
- боядисване на шадраван гр. Ивайловград;
- ремонт на кухнята в Домашен социален патронаж, Ивайловград;
- облицовка на подпорна стена на блок „Армира”, 6, Ивайловград;
- възстановяване на паважна настилка на ул. „Яни Попов”, ул.„България” и
улицата на „Лятното кино”;
- частичен ремонт на паметник над с. Черни рид;
- вътрешно боядисване на спалните помещения на потребителите от Дом за
стари хора-Ивайловград;
- направа на билборд в с. Свирачи и кв. Лъджа.
- направа на парапети в кметствата с. Черни рид и с. Камилски дол,
пенсионерски клуб с. Железино, пред жилищен блок, намиращ се на ул.
„Васил Левски”, моста на Вришко дере (до бензиностанция „Петрол”);
- подмяна на бордюри на ул. „Армира” и ул. „Шипка”;
- изграждане на нови плочници и оформяне на цветни градини бл. „Любимец
”33;
Организиране на дейности по събаряне и извозване на строителни отпадъци на
опасна сграда, намираща се в двора на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Свирачи.
Благоустрояване, поддържане, водоснабдяване на зелени площи и изградени
автоматични системи за напояване на:
- ул. „Беломорска” зад „Петрол” и входа на града;
- ул. „ Армира” № 4, № 6, № 10, № 12;
- ул. „Любимец” № 33;
- ул. „Шипка” № 6;
- ул. „Първомайска” № 11;
- градска градина, площад „Тракия”, автогара;
- подкастряне, оформяне на храсти и дървета;
- създаване и полагане на грижи за цветни фигури.
Поддръжка на гробищни паркове гр. Ивайловград и кв. Лъджа
Почистване и поддържане на микроязовир на територията на Община
Ивайловград
-

2.
3.

4.
5.

4. ОП „ОБЩИНСКО ГОРСКО ПРЕДПРИЯТИЕ ИВАЙЛОВГРАД”
Управлението на горските територии и земеделските земи до създаването на ОП
Общинско горско предприятие се извършваше от отдел Общинска собственост при
Общината.
През 2016 г. дейността на Общинското предприятие се изразява в следното:
 Организиране и контрол на дейността на служителите на ОП „ОГП
Ивайловград”;
 Изготвено задание за изработване на горскостопански план за дейностите в
горските територии, собственост на община Ивайловград за 10 годишен
период;
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 Извършено лесопатологично обследване на горските територии, собственост
на община Ивайловград и съставени сигнални листове за вредители в
горските територии;
 Въвеждане на системно на данни в системата на ИАГ, касаещи информация за
дейностите по лесозащита и пожарите;
 Маркирани са насаждения за ползване на дървесина с обем от 7 689 м3
лежаща маса;
 Изготвени са досиета на маркираните насаждения, съдържащи карнет-описи,
сортиментни ведомости и технологични планове;
 Изготвяне на карта и обхождане на Вришко дере от горния мост до „Винивел”
с обозначаване на всички опасни тополови дървета на картата;
 По охрана на горите са извършени 72 броя проверки в общински горски
територии. Съставени са 7 броя констативни протоколи;
 Участие в потушаването на възникнали пожари на територията на общината;
 Изготвени и поставени табели за опазване на горите от пожари;
 Изготвяне на ежемесечни отчети по лесозащита и годишно сведение;
 Придвижване и изпълнение на преписки, получени чрез деловодната система
на Общината;
 Групиране на маркираната дървесина в обекти;
 За констатирани нарушения в горските територии, собственост на община
Ивайловград са подадени сигнали до Районна прокуратура Ивайловград;
 Участие в издирвателни дейности, организирани от РУ на МВР Ивайловград
за издирване на изчезнали хора;

ОТЛИЧИЯ ПРЕЗ ГОДИНАТА
 Изпълнение на
предприятието.

текущи

задачи

по

осъществяване

дейността

на

Приемам работата си като голяма отговорност.
Имам сили и натрупан опит.
Работя и ще работя принципно, за което и нося своята отговорност пред
ивайловградчани.
Реализирахме изключително успешна година.
 ПЛАКЕТ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИИ” по повод Деня на будителите и 160

години от създаването на читалищното дело в България и за значим принос
за просветната и духовната дейност, връчен от г-н Росен Плевнелиев Президента на Република България;

 КМЕТ НА МЕСЕЦ ЯНУАРИ ЗА МАЛКА ОБЩИНА С НАСЕЛЕНИЕ ПОД 20
ХИЛЯДИ ДУШИ – призът е връчен лично от изпълнителния директор на
„Бранд Медия България“ Боян Томов;
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 КМЕТ НА МЕСЕЦ ЮЛИ на тема „Отдих и спорт“ – призът е връчен лично от
носителят на 4 медала от олимпиади Йордан Йовчев ;
 КМЕТ НА ГОДИНАТА ЗА 2016 – връчен на официална церемония лично от
Джордж Кремлис Председател на Програма Околна среда на Европейската
комисия.
ПРИЗ ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО НА 65 КОЛОЕЗДАЧНА ОБИКОЛКА НА
БЪЛГАРИЯ - връчен от президента на БКС Евгений Димитров


 НАГРАДА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНОТО ДЕЛО – ЗЛАТЕН МЕДАЛ връчен

от з.ч.д Николай Дойнов – Председател на СЪЮЗА на Народните читалища в
България по повод 160 години от Организирано читалищно дело в България.
Наградата е повод за гордост и на всички читалищни дейци, които ежедневно
раздават своята любов и творчество в името на културния живот в
Ивайловград.
 НАГРАДА НА ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОПА - 1-во място за малки райони за най-много
спечелени и реализирани проекти.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Да, трудно се гради и не е по силите на всеки… нужен е капацитет, за да се направи.
Никога няма да забравя класацията през 2011 г., която отреди на нашата община
264-то място, от възможни 265 общини в България - без нито един лев усвоени
средства по програми и нито един подписан договор.
Днес получаваме признание и на местно, и на национално ниво – наградата Кмет на
годината за 2016 г. е ясен знак, че нещата се случват! Успехите и признанието
винаги идват, когато се работи и се мисли в перспектива, а не преследвайки лични
цели.
Фрапиращ пример от настоящето - когато групата на общинските съветници от БСП
гласуват „против” всеки един проект, свързан с развитието на общината – от
създаването на Местната инициативна група, през проектите за образованието, до
проектите, свързани със санирането и обновяването на сградите. Нещо повече –
никога не участват в работата на постоянните комисии към Общинския съвет.
Неразбираема е тази позиция за мен… защото всичко, което градим е за нашите
деца, родители, близки… Вярвам, че за доброто на града и Общината ни можем да
сме единни, да направим разумните компромиси и да вземем мъдрите решения.
Всичко, което днес правим е за благото на Общината утре!
В заключение, бих искала да обобщя, че изпълненото на задачите през отчетния
период е част от една амбициозна и последователна управленска програма, която
приехме да следваме. Работихме усилено и постигнахме добри резултати. Гледаме с
увереност напред към 2017 г. Предстои ни още много работа, започнахме нова
година, изпълнена с още по-големи предизвикателства.
Вярвам, че добрите дни за Ивайловград и Общината предстоят. Благодаря на всички
хора, които ни подкрепят и които превърнаха Ивайловград в своя кауза. Вярвам, че
можем да обединим силите и възможностите си, за да осигурим просперитет и поОтчет на Кмета на община Ивайловград за 2016
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качествен начин на живот на хората в Общината. Постигнатото трябва да бъде
надградено. То е стабилна основа за нови успехи, а успехите са плод на съвместните
усилия на много хора – общинска администрация и администрацията в кметствата,
Общински съвет, неправителствени организации, читалище, училища и детски
заведения, институции, организации, представители на бизнеса и граждани.
На всички, които ни подкрепят – благодаря!
Вярвам, че и през следващата година заедно ще продължим да гледаме в една
посока.
Скъпи съграждани,
Щастлива съм, че повярвахте в мен, в моите възможности и в моя екип, и искрено
се надявам, че сме успели да оправдаем Вашето доверие. Задължението да
отстояваме Вашите интереси, да удовлетворяваме нуждите Ви и да сбъдваме
мечтите Ви ще продължи, защото има още много неща, които сме започнали и
трябва да довършим.

Диана Овчарова
Кмет на община Ивайловград
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