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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ  

Общинският план за развитие на община Ивайловград за периода 2014-2020 г. е 

основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при 

формирането и провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие в 

посочената територия. Документът очертава средносрочната перспектива за 

икономическо, социално, инфраструктурно и екологично развитие на общината за 

период от седем години.  

Изпълнението на общинския план за развитие се отчита чрез годишни доклади за 

наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие по чл. 91, ал. 2 от 

ППЗРР, на основата на данните от системата за наблюдение и оценка на общинския 

план за развитие.  

Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР се извършват за постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, 

управлението и ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, 

резултатите от наблюдението и оценката на изпълнението на Общинския план за 

развитие и на регионалните планове за развитие служат като основа за наблюдението и 

оценка на Областната стратегия за развитие, Регионалния план за развитие и съответно 

на Националната стратегия за регионално развитие (чл. 31, ал. 1 във връзка с чл. 9 от 

ЗРР).  

Предмет на наблюдение е изпълнението на целите и приоритетите за регионално и 

местно развитие, съгласно определени физически и финансови индикатори, 

организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, както и 

мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 

на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие (чл. 

77, ППЗРР).  

За постигане целите на наблюдението се изгражда система за наблюдение, която 

отговаря на специфичните условия и организация за изпълнение на Общинския план за 

развитие (чл. 78, ППЗРР).  

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие е Общинският съвет. В процеса 

на наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие, Общинският съвет 

осигурява участието на заинтересованите органи, организации, физически и 

юридически лица, при спазване на принципа за партньорство, публичност и 

прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. Кметът на общината 

организира наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие, като за 

резултатите от наблюдението на изпълнението на Общинския план за развитие се 

разработва годишен доклад.  
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Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на Общинския план за 

развитие са неразделна част от общия процес на реализиране на публични политики. 

Мониторингът на Общинският план за развитие трябва да осигури ефективно и 

ефикасно изпълнение на различни секторни и тематични политики за развитие, които 

попадат в предметния обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да 

спомогне за постигането на резултатите на политиките и да гарантира широк 

обществен достъп до тях. 

Процесът на мониторинг изисква набирането на количествени и качествени данни за 

почти непрекъснатия процес по изпълнение на съответните проекти и 

политиките/приоритетите, които те прилагат и/или следват, като напредъкът към 

текущия момент се сравнява с първоначалните очаквания. Целта е да се определят 

евентуалните необходими корективни действия при отчитане на несъответствие. 

Чрез мониторинга се цели да се предостави на компетентните местни органи 

(Общински съвет – Ивайловград, Кмета на общината, служителите от общинска 

администрация), както и на всички заинтересовани страни (социално-икономическите 

партньори и структури на гражданското общество), ранна информация за напредъка, 

или липсата на напредъка, по заложените цели и резултати. Основната цел е да се 

идентифицират отклоненията или проблемите при изпълнението на поставените 

задачи, като по този начин се подобри осъществяването на плана/политиката и се 

улесни/подобри по-нататъшното развитие на процеса на реализация. В резултат на 

осъществяването на мониторинг могат да се направят своевременни промени в начина 

на изпълнение на политиките. Мониторингът има особено важна роля при 

дългосрочните политики и програми, които се реализират в няколко времеви фази, 

отнасят се до различни икономически сектори и засягат различни територии и 

население. 

Правната рамка на процеса на мониторинг, контрол и оценка на изпълнението на 

Общинския план за развитие се съдържа в Закона за регионалното развитие (ЗРР) и 

Правилника за неговото прилагането (ППЗРР). Съгласно чл. 23 от ЗРР, кметът на 

общината:  

- ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението на общинския 

план за развитие;  

-  организира изграждането, поддържането и оперирането на единната 

информационна система за управление на регионалното развитие на територията 

на общината;  

- представя годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план 

за развитие за одобряване от общинския съвет;  
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- осигурява публичност и прозрачност на общинския план за развитие, както и на 

действията по реализацията му.  

 

Общински съвет – Ивайловград одобрява годишните доклади за наблюдението на 

изпълнението на общинския план за развитие по предложение на кмета на общината. 

Съгласно чл. 91, ал. 8 от ППЗРР, годишният доклад за наблюдението на изпълнението 

на общинския план за развитие съдържа:  

1. Общите условия за изпълнение на ОПР и в частност промените в социално-

икономическите условия в общината;  

2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР;  

3. Предприети действия за осигуряване на ефективност и ефикасност при изпълнението 

на ОПР;  

4. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението.  

 

Настоящият доклад се явява трети за плановия период (2014-2020 г.) и представя 

резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община 

Ивайловград за периода 01.01.2016 - 31.12.2016 г. Докладът е разработен в 

съответствие с изискванията на Закона за регионално развитие и Правилника за 

неговото прилагане и относимите и приложими нормативни и поднормативни актове.  

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни 

източници: Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН); официални данни и статистическа информация 

от ТСБ - гр. Хасково, ДБТ - гр. Свиленград, РИОСВ – гр. Хасково; интернет сайтове и 

портали - Община Ивайловград, НСИ, АЗ, ОПОС, ОПАК, ОПРР, ОПРЧР, ОПРКБИ, 

ПРСР; информация, предоставена от дирекциите и отделите на Общинска 

администрация - Ивайловград. 

 

II. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ НА 

ОБЩИНАТА  

Основната характеристика в национален план, даваща отражение и върху условията за 

развитие на местно ниво през 2016 г., e икономическата и финансова нестабилност в 

цялата страна, съчетана с политическата обстановка, белязана от предсрочни 

парламентарни избори и оказваща влияние върху средата за изпълнение на Общинския 

план за развитие.  
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При анализиране и проследяване на условията за изпълнение на ОПР са отчетени и 

настъпилите промени в социално-икономическите условия, оказващи остро 

въздействие върху социално-икономическото развитие на общината. 

 

1) Демографска характеристика на община Ивайловград  

 

Населението на Община Ивайловград по данни на НСИ към 21.12.2015 г. е 6123 души, 

което в сравнение с предходната година е било 6006 души. Общината включва 51 

населени места - 1 град и 50 села и 16 кметства. 

 

Таблица 1. Площ, гъстота на населението и населени места към 31.12.2015 г. по статистически зони, 

статистически райони и по области и общини 

 

NUTS EKATTE Община 
Площ - 

кв. км 

Гъстота 

на 

население

то на 1 кв. 

км 

Населен

и места - 

бр. 

Градове - 

бр. 

Села - 

бр. 

Кметства 

- бр. 

BG422 HKV11 Ивайловград 814,7 7,5 51 1 50 16 

 

Източник НСИ 

Таблица 2. Население на община Ивайловград по пол и трудоспособна възраст 

 

     
(Брой) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Население - общо 6 343 6 240 6 131 6 006 6 123 

мъже 3 136 3 100 3 046 2 988 3 064 

жени 3 207 3 140 3 085 3 018 3 059 

Под трудоспособна 

възраст 
739 727 720 712 760 

мъже 346 352 347 344 369 

жени 393 375 373 368 391 

В трудоспособна възраст 3 762 3 696 3 612 3 488 3 552 

мъже 2 080 2 044 1 995 1 936 1 964 

жени 1 682 1 652 1 617 1 552 1 588 

Над трудоспособна 

възраст 
1 842 1 817 1 799 1 806 1 811 

мъже 710 704 704 708 731 

жени 1 132 1 113 1 095 1 098 1 080 
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Източник НСИ 

 
Таблица 3. Естествен прираст на населението от Община Ивайловград  /Източник НСИ/ 

 

Показатели 
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

Сключени бракове Брой 9 8 3 10 14 

Бракоразводи Брой 2 6 7 8 5 

Живородени Брой 44 47 39 32 49 

момчета Брой 20 29 23 14 26 

момичета Брой 24 18 16 18 23 

Умрели Брой 118 125 101 115 114 

мъже Брой 72 64 52 53 49 

жени Брой 46 61 49 62 65 

Умрели деца под 1 

година 
Брой 1 1 - - - 

момчета Брой - - - - - 

момичета Брой 1 1 - - - 

Естествен прираст Брой -74 -78 -62 -83 -65 

мъже Брой -52 -35 -29 -39 -23 

жени Брой -22 -43 -33 -44 -42 

Възрастови  

съотношения       

0 - 14/15 - 64 % 16,3 16,7 17,0 17,5 17,9 

65+/15 - 64 % 35,5 36,3 37,8 39,2 39,0 

0 - 14, 65+/15 - 64 % 51,8 53,1 54,7 56,7 56,9 

65+/0 - 14 % 217,4 217,2 222,3 224,0 217,3 

60 – 64/15 - 19 % 164,0 188,1 208,4 228,3 216,0 

Таблица 4. Механичен прираст на населението от Община Ивайловград  /Източник НСИ/ 

 

     
(Брой) 

Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 

Заселени - общо 59 59 61 89 365 

   мъже 34 27 24 38 190 

   жени 25 32 37 51 175 

Изселени - общо 85 84 108 131 183 

   мъже 39 28 49 57 91 

   жени 46 56 59 74 92 

Механичен прираст - -26 -25 -47 -42 182 
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общо 

   мъже -5 -1 -25 -19 99 

   жени -21 -24 -22 -23 83 

 

С оглед на данните могат да се направят следните изводи: За първи път след 2011 г. се 

наблюдава нарастване на броя на населението в общината. Увеличен е броя на 

заселените -365 души, спрямо 89 през 2014 г. Напусналите общината са 183 души. 

Механичният прираст е 182 души и за първи път не е отрицателен. Нараснал е броят 

трудоспособното население на 3552, спрямо 3488 през 2014 г. Увеличени са и 

сключените бракове -14, спрямо 10 през 2014 и са намалели бракоразводите от 8 през 

2014 , на 5 през 2015 г. Увеличен е броя на новородените деца – 49, спрямо 35 през 

2015 г. Въпреки тези положителни тенденции, все естествения прираст е отрицателен –

65 , макар, че е намален , в сравнение с 2014 , когато е бил - 83. 

 

Регистрираните безработни лица в ДБТ към 31.12.2016 г. са  545 лица. Наблюдава се 

намаляване на равнището на безработица , което за 2016 г. е 20,5%, при 24,5 % за 2015 

г. Най- засегнати от безработица са лицата над 50 годишна възраст – 42,3 % : от всички 

регистрирани безработни. Точно тази целева група е най-засегната в най-голяма степен 

от социално-икономическите промени и преструктуриране на националното 

стопанство. 

В професионалната структура на безработните лица без специалност са най-голямата 

група, с дял над 60%. Тази тенденция се наблюдава през последните няколко години и  

е свързана с ниската квалификация и образователно ниво, както и със слабата 

мобилност на пазара на труда на тези лица. 

 

Таблица 5. Ниво на безработица в Община Ивайловград  /Източник ДБТ/ 

 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2011 г. 534 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2012 г. 498 

Регистрирани безработни лица, към 31.12.2013 г. 650 

Регистрирани безработни лица, към 31.12. 2014 г. 691 

Регистрирани безработни лица, към 31.12. 2015 г. 660 

Регистрирани безработни лица, към 31.12. 2016 г. 545 

 

 

2) Икономическо развитие на община Ивайловград 

Икономиката на общината е слабо развита с традиционно селскостопанско 

производство. От промишлеността са представени отраслите на леката и добивната 



            

 

 

 

8 

 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 
 ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
гр. Ивайловград, ул. „България” №49, тел.: 03661/60 90,  

факс: 03661/60 22, www.ivaylovgrad.org, e-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg 

 

промишленост, транспорта, складовата дейност и строителството. Добре е развито и 

производството на хляб и тестени закуски. Винопроизводството е представено от две 

фирми, които се стремят към затваряне на цикъла "Лозарство - винопроизводство - 

винен и агро туризъм". С по-голямо значение в икономически аспект са източниците на 

нерудни изкопаеми. На територията на община Ивайловград се намират доказани 

запаси на изключително ценни находища на скално-облицовачни и инертни материали 

- гнайс, мрамор, туфи, варовик. Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи 

темпове през последните години. Със  забележителното си археологично и културно 

наследство, оригинален фолклор и етнография, изключително богатото биологично 

разнообразие, историческите забележителности и екологичната й чистота, общината 

има отлични предпоставки за развитие на културен, религиозен, воден, екологичен и 

ловен туризъм. 

Жилищна задоволеност – В общината няма недостиг на жилища, населението на 

общината обитава предимно собствени жилища. Същевременно голям брой жилища в 

селата са необитаеми и свободни, намират се в райони с неподдържана пътна мрежа, 

без отходни канали и са неблагоустроени, изоставени и полу съборени.  

Таблица 6. Жилищен фонд на Община Ивайловград  /Източник НСИ/ 

 

Показател 
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

Жилищен фонд 

Жилищни сгради Брой 2 706 2 706 2 708 2 710 2 710 

   По материал на външните стени на 

сградата 
        

   стоманобетонни и 

панелни 
Брой 33 33 33 34 34 

   тухлени Брой 1 357 1 357 1 359 1 360 1 360 

   други Брой 1 316 1 316 1 316 1 316 1 316 

Жилища  Брой 3 583 3 583 3 585 3 594 3 594 

   По брой на стаите             

   едностайни Брой 76 76 76 76 76 

   двустайни Брой 979 979 979 987 987 

   тристайни Брой 1 137 1 137 1 138 1 138 1 138 

   четиристайни Брой 837 837 837 838 838 

   петстайни Брой 283 283 284 284 284 

   с шест и повече стаи Брой 271 271 271 271 271 

Полезна площ кв. м 
288 

564 

288 

564 

288 

822 

289 

456 

289 

456 
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   жилищна кв. м 
222 

277 

222 

277 

222 

465 

222 

797 

222 

797 

  спомагателна кв. м 45 398 45 398 45 454 45 584 45 584 

  площ на кухни кв. м 20 889 20 889 20 903 21 075 21 075 

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища 

Сгради  Брой  -  - 2 2 - 

Жилища  Брой  -  - 2 9 - 

Полезна площ  кв. м  -  - 258 634 - 

   в т.ч. жилищна  кв. м  -  - 188 332 - 

 

Зелена система. Отдих и рекреация в общината е представена от обектите за 

ежедневен и периодичен отдих (на открито и закрито). На открито отдиха се 

осъществява основно в обектите на зелената система и спорта, които са в слабо 

поддържано състояние. Цялостното състояние на зеленината за широко обществено 

ползване в общината не задоволява нормативните изисквания, недостатъчна е и в 

общинския център. В града, с изключение на разпръснати зони за квартално 

озеленяване и парковата зона в неговия център, няма други паркове. Спорта се 

реализира в училищните дворове и спортната зала, в изградените спортни игрища и 

площадки. Тези спортни обекти, обаче се нуждаят от основна реконструкция, 

доизграждане и съвременно оборудване. На територията на общината има 15 населени 

места без терени, отредени за гробищни паркове, а сред останалите 36, пет са с 

гробища, отдалечени на повече от 1 км от селото, към което принадлежат. Почти 70% 

от населените места са с нужда от отреждане на допълнителни или нови терени за 

гробища поради недостатъчна площ или липса на такива. Населените места със зони за 

озеленяване са две, като едно от тях е общинския център Ивайловград. В Ивайловград 

се намира началото на велотрасе, което преминава през селата Свирачи, Одринци, Сив 

кладенец, Мандрица, Долно Луково, Меден бук, Костилково, Кондово, Плевун. Трасето 

използва общинската пътна мрежа, както и черни пътища без настилка, преминаващи 

през или покрай изброените села.  

Система обществено обслужване: Социалната инфраструктура на територията на 

Община Ивайловград е развита, но неравномерно разпределена. Като общински център 

в град Ивайловград са концентрирани най-голям брой обекти за обществено 

обслужване във всичките му аспекти: административни услуги, здравеопазване, 

образование, култура, социални услуги, обществено хранене, търговия, спорт и 

атракции.  
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Образователната инфраструктура обхваща общо 7 обекта. На територията на 

общината са разположени 1 средно общообразователно училище, 3 основни училища и 

3 детски градини, като всички обекти, част от образователната мрежа, представляват 

публично-държавна собственост. Собствеността на всички учебни заведения (училища 

и детски градини) е публично-държавна, което означава достъпност на услугите и 

възможности за по-лесно преобразуване и управление на сградния фонд и терените, с 

цел по-добро и по-ефективно обслужване на населението на територията на общината.  

Здравеопазване - на територията на общината има множество обекти с предназначение 

за предоставяне на здравни услуги – здравни домове и служби: Здравен дом в с. 

Белополци, Здравен Дом с. Гугутка, Здравен дом с. Долно Луково, (общинска публична 

собственост), Здравна служба с лечебница, участъкова болница и селска здравна 

практика – с. Железино, Здравна служба с. Мандрица, Здравен дом с. Плевун, Здравен 

дом с. Покрован, Здравна служба с. Попско, Здравен дом с. Свирачи, Здравен дом с. 

Хухла. Всички изброени обекти в момента не функционират, като някои са преминали 

от частна общинска собственост в частна собственост. В доболничната помощ има един 

Спешен център, филиал на Центъра за спешна помощ град Хасково. В спешния център 

се осигуряват денонощни медицински услуги от екипи на фелдшерско ниво. Спешната 

помощ разполага с две линейки. В доболничната помощ също така са разкрити и 5 

лекарски практики, 4 от които са в Ивайловград, разположени в сградата на болницата, 

а последната е в село Железино. Липсва достатъчно разнообразие на услугите в сферата 

на здравеопазването, което принуждава жителите да пътуват най-често до областния 

център – Хасково, за да получат болнична помощ и качествена експертиза. 

Съществуващите обекти и имоти със запазено предназначение за здравна служба или 

здравен дом извън общинския център не функционират. Преобладаващо са общинска 

собственост – частна и публична, което ги превръща в потенциален резерв, който да 

бъде използван за задоволяване на нуждите на общината в сферата на общественото 

обслужване и по-конкретно здравеопазването.  

Културата на територията на общината е представена от множество обекти 

разпръснати из населените места, което прави достъпа на населението до обекти на 

този вид обществено обслужване добър. Читалищата са основен обект, който се грижи 

за провеждане на културни събития и мероприятия на територията на общината. 

Функциониращите обекти са 5 броя и всички са публична държавна собственост. 

Съществуват 22 броя църкви и 2 църкви и един манастир в гр. Ивайловград, като 

всички са собственост на Българската Православна църква.  Другите културни обекти 

са музей и кина, разположени основно в гр. Ивайловград.  
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Търговия, обществено хранене и битови услуги - на територията на общината има 

няколко обекта общинска собственост – столове за хранене и магазини. Останалите 

обекти са частни и тяхното развитие ще бъде определено от евентуално вторично 

влияние на прилагането на правилата и нормативите за изпълнение на ОУПО 

Ивайловград.  

Спорт и атракции - Спортни съоръжения и имоти с предназначение за спорт и 

атракции има в следните населени места: с. Славеево, с. Плевун и гр. Ивайловград. 

Това предназначение е определено с Подробен устройствен план – ПУП-ПРЗ за града и 

съответно с Кадастрални регулационни планове за другите населени места.  Към 

съоръженията за спорт се включват и училищните дворове. Спортната база в общината 

е недостатъчна. Съществуващите обекти не се поддържат и са в незадоволително 

състояние.  Спортната инфраструктура не е добре развита на територията на общината.  

Съществуващите спортни обекти и съоръжения са в незадоволително физическо 

състояние, което ограничава достъпа до тази услуга.  Спортните съоръжения са 

концентрирани изцяло в общинския център и това създава необходимост от нови 

такива поне във вторичните центрове – с. Свирачи, с. Плевун, с. Железино и с. 

Белополци, и до известна степен в най-близкото населено място до града – с. Славеево, 

с цел от такива обекти да могат да се възползва по-голям дял от населението на 

общината.  

Обекти на концесия: на територията на община Ивайловград се намират доказани 

запаси на ценни находища на скално-облицовачни и инертни материали - гнайс, 

мрамор, туфи, варовик. С най-добри качества са тези, разположени на дълбочина 50-

100 метра. Разработването на тези находища и намирането на пазар за продукцията, ще 

окаже влияние върху икономическото развитие на общината. На концесия се 

обработват залежи от 19 фирми, а проучвания в тази насока се извършват от 48 фирми, 

като 5 от тях работят и в двете направления. Добивната промишленост е развита, но не 

с достатъчен капацитет, предвид това, че общината има голям потенциал от залежи на 

скално-облицовъчни суровини.  

Горско стопанство: Горският фонд в съществуващото състояние заема 523 160 дка 

(63,8 % от общата площ). Горите в района на общината са в преобладаващата си част 

държавна собственост. Държавно лесничейство Ивайловград управлява горите на 

територията на община Ивайловград. Дърводобивът в община Ивайловград възлиза на 

35 000 куб. м. плътна лежаща маса, в т.ч. 6000 куб. м. дърва за огрев на населението. 

Голяма част от дърводобива се изнася за пазара в Гърция.  
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Селско стопанство: като база на преработвателната индустрия е важна съставна част 

от икономиката на общината. В общината са застъпени както растениевъдство, така и 

животновъдство. Земеделските земи на територията на общината имат потенциал за 

развитие като втори по-големина територии след горските масиви и са предпоставка за 

развитието на общината.  

Промишленото производство е концентрирано почти изключително в града. Проблем 

на сектора са преобладаващия дял на дребните производители със заети - под 10 лица. 

Промишленото производство е представено от отраслите на леката и добивната 

промишленост, транспорта, складовата дейност и строителството. Добре е развито и 

производството на хляб и тестени закуски. С тази дейност се занимават няколко частни 

фирми. Винопроизводството е представено от две фирми, които се стремят към 

затваряне на цикъла "Лозарство - винопроизводство - винен и агро туризъм". 

Съществуват множество имоти общинска и частна собственост, които са с 

предназначение за производство или за стопански нужди, които не се използват и не 

функционират като такива, като сградния фонд е в лошо състояние.  

Туризмът е важен сектор, който се развива с бързи темпове на територията на 

общината. Територията разполага с богато археологическо и културно наследство - 

оригинален фолклор и етнография, изключително богатото биологично разнообразие, 

историческите забележителности и екологичната й чистота, общината има отлични 

предпоставки за развитие на културен, религиозен, воден, екологичен и ловен туризъм. 

През последните години броят на местата и средствата за подслон в общината нараства, 

като легловата база се увеличава, като в момента на територията на общината има 7 

хотела и една къща за гости. Това е резултат от частни инвестиции в развитието на 

хотелиерския и ресторантьорски бизнес, който е концентриран в общинския център. 

Обектите на културно-историческото наследство от национално значение са два. 

Съществува и Туристически информационен център разположен в централната част на 

град Ивайловград.  

Таблица 7. Туризъм в Община Ивайловград  /Източник НСИ/ 

 

Показатели  
Мерна 

единица 
2011 2012 2013 2014 2015 

Места за настаняване
1
 Брой 4 3 3 3 3 

Легла Брой 91 61 61 61 61 

Легла денонощия Брой 31 007 17 940 20 676 21 936 21 152 

Стаи Брой 52 28 28 28 28 
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Реализирани нощувки Брой 3 969 2 243 1 689 1 951 2 202 

Пренощували лица Брой 3 167 1 413 1 346 1 581 2 202 

Приходи от нощувки  Левове 78 721 51 651 32 783 32 588 38 598 

Хотели Брой 4 3 3 3 3 

Легла  Брой 91 61 61 61 61 

Легла денонощия Брой 31 007 17 940 20 676 21 936 21 152 

Стаи Брой 52 28 28 28 28 

Реализирани нощувки  Брой 3 969 2 243 1 689 1 951 2 202 

Пренощували лица  Брой 3 167 1 413 1 346 1 581 2 202 

Приходи от нощувки Левове 78 721 51 651 32 783 32 588 38 598 

1 Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година. 

 

Техническа инфраструктура  

Водоснабдяване: Осигуряването на питейна вода за населените места в Община 

Ивайловград е предимно от подземни водоизточници в терасата на р. Арда, като само 

незначителна част от тях имат разрешителни за водоползване. Наличния потенциал на 

подземните водни ресурси е достатъчен да покрие всичките питейни, битови и други 

нужди. Не се налага режим на водоподаването. Промишлените предприятия на 

територията на общината изполват вода предимно за питейно-битови нужди и не 

ползват вода за производствени нужди. Водоснабдяването е предимно помпажно, като 

водата се съхранява в напорни резервоари. Гравитачно се водоснабдява само с. 

Железари. Наложително е да се осигури водоснабдяване за с. Белополци. Водоснабдени 

селища: 26 броя в т.ч. с 24 бр. помпени станции, без водопровод – 24 броя; Частично 

водоснабдени с местни водоизточникци са 4 села - с. Белополци, с. Ботурче, с. 

Долноселци и с. Кобилино; Неводоснабдени са 19 села: Брусино, Бубино, Ветрушка, 

Вис, Глумово, Гнездари, Горско, Казак, Карловско, Конници, Костилково, Нова ливада, 

Пашкул, Планинец, Сив кладенец, Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига. 

Водопроводната мрежа се нуждае от тотална реконструкция и строителство на всички 

водоснабдителни мрежи в гореописаните селища, заедно с подмяната на сградните 

водопроводни отклонения. Довеждащите магистрални водопроводи нямат учредени 

сервитути, попадат в горски фонд, земеделски земи, които вече са частна собственост. 

По време на строителството им терените са били държавни или общински и трасетата 

са определяни изключително по технически и строителни съображения. Това създава 

затруднения при експлоатацията и ограничава достъпа до тях при отстраняване на 

аварии, също така са предмет и на неконтролирано недоброжелателно въздействие. 

Освен това те са изградени предимно от етернитови тръби, амортизирани, опасни и с 
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много аварии по трасетата. На водоизточниците, резервоарите и помпените станции 

създадените санитарно-охранителни зони не са учредени съгласно Наредба 3 от 

16.10.2000 г. Също така те не са в добро състояние - част от СОЗ са без огради и 

информационни табели. Това създава опасност от замърсяване на водите и заразяване 

на водоползвателите. Напорните резервоари са с нарушена конструкция (пукнатини и 

течове), спирателните кранове, тръбни разводки и арматури са корозирали и се 

създават условия за течове и аварии. Съществуващите напорни резервоари са 

проектирани и изградени по стари нормативни изисквания и макар, че регулиращите 

обеми са достатъчни за осигуряване на необходимите водни количества за питейно-

битови нужди, те не отговарят на съвременните изисквания за задължително 

съхранение на противопожарен запас. Помпените станции са също морално и 

физически остарели. Необходима е рехабилитация на сградния фонд, подмяна на 

корозирали метални елементи и арматури – спирателни кранове, възвратни клапи, 

помпени агрегати. Помпените агрегати са стари, трудно се поддържат и ремонтират, 

тъй като на пазара не се поддържат резервни части за стари модели. Освен това те са и 

по-енергоемки от съвременните помпи, които имат същите хидравлични параметри.  

Друга важна предпоставка за чести аварии е наличието на висок свободен напор в 

ниските части на населените места. Когато са проектирани и изграждани 

водоснабдителните системи нормативно определения минимален свободен напор е бил 

8 атм. Към настоящия момент той е определен на 6 атм. Необходимо е да се направи 

индивидуално обследване и да се предприемат мерки за снижаване на свободния напор 

и зониране на водоснабдителните системи посредством облекчителни шахти или 

редуктори на налягане.   

Канализация: На територията на община Ивайловград няма изградени 

канализационни помпени станции и пречиствателни станции за отпадъчни води.  

Развита канализационна мрежа има само в град Ивайловград, която обслужва 60 % от 

населението на общината. От „В и К” ЕООД Хасково се обслужва само 32% (по данни 

от дружеството). Частична канализиция има в други 11 населени места в общината, но 

тя също не се стопанисва от „В и К” ЕООД Хасково и не се води официално в активите 

на дружеството. Всички битово-фекални отпадни води се оттичат или в стари септични 

ями или попивни кладенци, или в реките и деретата на общината и се заустват без 

пречистване, а река Арда се явява техен приемник. Съществуващата канализация в гр. 

Ивайловград е смесена, като само главния клон, отвеждащ отпадните води от 

централната част на града, е изпълняван след 1990 год. Основния колектор е от бетон, 

диаметърът на тръбата е 1000 мм. Той е предвиден да бъде използван като довеждащ 

колектор до бъдещата пречиствателна станция за отпадни води, като в частта си от 
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сегашното заустване до ПСОВ ще бъде доизграден (след като се уточни мястото, 

където тя ще бъде разположена). Към момента канализацията на гр. Ивайловград 

зауства в р. Вришка (Вриш дере), която е десен приток на р. Арда. Поради 

благоприятното географското разположение р. Вришка е избрана за приемник на 

бъдещите пречистени отпадъчни води от гр. Ивайловград. Разширяването на 

канализационната мрежа и изграждането на пречиствателни станции и съоръжения ще 

елиминира замърсяването на повърхностните и подпочвените води, причинено от 

ифилтрация от септични резервоари, нерегламентирано заустване на отпадъчни води 

във водоприемниците или аварийни разливи, ще се ограничат условията за създаване на 

свлачищни процеси. 

Отвеждане на атмосферните води: Основните приемници на атмосферните води са 

съществуващите дерета, оформящи естествените водосборни области. Най-

интензивните валежи, имащи отношение към оразмерителната проводимост на 

деретата и каналите, са дъждовете през пролетта и лятото. За отвеждането им се залага 

на решения, подчинени на природните закони и не изискващи експлоатационни 

енергийни разходи. Това налага задължителни мероприятия за поддръжка, които да се 

извършват поне два пъти годишно. Описаните предложения не засягат задължително 

необходимите мероприятия по овладяване и отвеждане на стихийните води от 

интензивни валежи. Преобладаващо деретата са сухи без постоянен естествен отток. 

Тези, които преминават през населените места частично са облицовани и коригирани, 

но не по цялата си дължина. В периферните зони деретата са основно със земен 

профил. Деретата са важен елемент, както на инфраструктурата, така и на зелената 

среда. Добрата проводимост е от изключителна важност за провеждане на бедствени 

валежи и може да се осигури с увеличаване обхвата на облицованите участъци, 

редовното им почистване и поддържане, включително и растителността в 

необлицованите участъци. Това предполага, че собствеността на деретата не може да 

бъде частна, каквито случаи вече се наблюдават на територията на страната, 

включително и застрояване, в резултат на реституционни процеси. Най-сериозният 

проблем е със замърсяването, което отводнителните съоръжения формират при сух 

отток. Когато няма валежи те провеждат значителни количества вода, която е 

чувствително замърсена, тъй като заедно с постоянния отток на подпочвени води се 

примесват и битови отпадни води от неконтролирани зауствания на обекти в градската 

част.  

Електроснабдяване и телекомуникации -  Всички населени места в общината са 

електрифицирани, преносната мрежа е поддържана и в много добро състояние, не се 
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нуждае от реконструкция, но се предвижда ново строителство за усъвършенстването й. 

Електроенергийната система в общината е оразмерена да поеме много по-голямо 

натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало 

икономическото развитие. В рамките на общината не преминават преносни (400kV и 

220kV) електропроводни мрежи. Изградената електроснабдителна мрежа покрива 

нуждите на населението и съществуващите в общината предприятия. Основен 

доставчик на електроенергия за общината е компанията „EVN” България АД. Мрежите 

ниско напрежение се нуждаят от ремонт и модернизация и най-вече от въвеждане на 

изолираните и усуканите проводници за намаляване на аварийността и запазване на 

короните на дърветата. Уличното осветление в Общината е на средното за страната 

ниво. Нуждае се от модернизация и подобряване на управлението - въвеждане на 

целонощно полунощно осветление и компактни и луминесцентни лампи за малките и 

тесни улици и LED лампи за централните улици. В град Ивайловград има изградена 

подстанция 110/20 kV, съоръжение на "Национална електрическа компания" ЕАД. За 

цялата мрежа на Общината може да се каже, че е в състояние да се поеме увеличените в 

бъдеще товари с малки неголеми реконструкции на мрежовото стопанство.  

Телекомуникации: Телефонната мрежа в община Ивайловград е изградена до 

повечето селища в общината. Телефонизирани са 43 населени места в община 

Ивайловград. Телефоните централи са аналогови с капацитет - 3000 поста, от които са 

заети - 2000 поста. Телефонизацията на общината се нуждае от сериозно развитие и 

модернизация, още повече предвид претенциите за развитието на общината като център 

на туристически услуги. Съобщителната мрежа не е добре развита и трябва да се 

предвиди поетапна цифровизация. Има сериозен проблем с покритието на мобилните 

оператори, което затруднява изключително много комуникацията в общината, особено 

при кризисни ситуации. Най- тежка е ситуацията с обхвата на мобилните оператори в 

селата Белополци; Железари; Железино; Кондово; Плевун. Все още слабо развита е 

интернет мрежата, особено в селските райони. 

Републиканска и междуселищна комуникационно-транспортна система: 

Експлоатационното състояние на отсечките от републиканската пътна мрежа, в 

преобладаващата си част, е много добро. Една част от нея, обаче е в незадоволително 

състояние, което поставя в неравностойно положение голяма част от населението на 

общината и представлява проблем, който предстои да бъде решен в бъдеще. 

Състоянието на транспортната инфраструктура е един от основните проблеми на 

общината и от особено голямо значение, поради ограниченията налагани от релефа за 

ползването на различни видове транспорт: Превози на товари и хора се извършват 
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изключително с автомобилен транспорт. Като най-важен инфраструктурен проблем, 

който се явява пречка за развитие на общината е лошото състояние на общинската 

пътна мрежа. Необходимо е да се разработи мотивирана програма за изграждането и 

развитието на транспортната инфраструктура, като се изявят най-важните и не търпящи 

отлагане за изграждане и реконструкция пътни отсечки; Подобряването на транспортно 

– комуникационен пръстен на територията на общината ще предостави много 

възможности за развитие на целия район и ще подобри стандарта, характерен за 

територията. Достъпността е един от най-важните фактори за развитието на много 

други сектори като например: туризъм, икономика и т.н. При предоставяне на една 

достъпна и годна за експлоатация пътна мрежа на територията на общината, ще бъдат 

предоставени и много други възможности за развитието на цялостния потенциал на 

общината. Бъдещото развитие на извънградската пътна мрежа е обусловено и от 

значимостта на общината в международен аспект поради нейното гранично 

разположение. Подобряването на транспортната структура на територията на общината 

ще способства за оптимизиране на комуникационната мрежа с нашата южна съседка 

Гърция и ще предостави нови възможности за икономически и социален просперитет за 

жителите, населяващи района на общината. От друга страна, също ще благоприятства и 

постигането на хармония в разпределението на вътрешните транспортни потоци и ще 

улесни комуникационния процес между различните населени места, разположени на 

територията и развитието на туристическия сектор, предоставяйки улеснен достъп до 

голяма част от забележителностите на територията на община Ивайловград.  

В изпълнение на управленската програма на Кмета на Общината Диана Овчарова 

Общинския съвет взе решение за създаване на „Общинско горско предприятие 

Ивайловград’’. Предмет на дейност на Общинското предприятие „Общинско горско 

предприятие Ивайловград“ е: Управление на общинските горски територии, устройство 

и отчет на горите, създаване на нови гори и борба с ерозията, провеждане на 

възобновителни, отгледни и санитарни сечи, ползване на дървесината, странични 

ползвания, маркиране, сортиментиране, кубиране, подготовка за провеждане на търгове 

за добив и продажба на дървесина, защита на горите, охрана на горите и контрол, 

разсадниково производство както и стопанисване, ползване и управление на земеделски 

земи и друга собственост върху движимо и недвижимо имущество предоставено от 

Община Ивайловград. Това е второто общинско предприятие, което се създава в 

община Ивайловград. В програмата за управление за мандат 2015 – 2019 г. се 

предвижда  да бъдат създадени още Туристическо търговско дружество – 

Туристическа агенция „ТИЦ Ивайловград“ и Общински бизнес център – 
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осигуряващ пълна логистична подкрепа – счетоводна, данъчна и правна подкрепа за 

инвеститори и предприемачи, които развиват своя бизнес на територията на Общината. 

3. Бюджет на община Ивайловград 

От съществено значение за проследяване на изпълнението на ОПР е отчитането и 

анализа на предвидените за 2016 г. финансови средства в бюджета на общината, 

обезпечаващи реализацията на заложените мерки и цели на плана. 

Бюджетът на община Ивайловград за 2016 година е разработен съобразно утвърдената 

нормативна уредба – Закон за публичните финанси /ЗПФ/. 

Собствените приходи са определени на базата на постигнатите през последните години 

резултати и тенденциите в тяхното развитие. В условията на финансова и икономическа 

криза ще продължим да предоставяме публични услуги при повишаване на качеството 

им. За финансиране на капиталовата програма се разчита освен на собствени приходи и 

на добро усвояване на средствата по оперативните програми на ЕС.  

 

 

 

Бюджет - 2016 г.  

Приходи за делегирани държавни дейности 2 531 600 лв.  

Местни приходи  3 062 200лв. 

ОБЩО   5 593 800лв. 

 

 

Бюджет - 2016 г.  

І. Приходи за делегирани държавни дейности 

- Начален план 2015 г., в т.ч.: 2 373 308 лв. 

- Проект 2016 г.  2 531 600 лв. 

Предвидено увеличение  на общата субсидия от централния бюджет за 2016 год. спрямо предходната в 

размер на 275 622 лв. 

ІІ. Местни приходи: 
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- Начален план 2015 г.  
3 221 703 лв. 

- Проект 2016 г.  3 062 200 лв. 

 

Взаимоотношения на Община Ивайловград с централния  бюджет за 2016 г., 

сравнени с 2015 г. в лева: 

Наименование на  

взаимоотношенията с централния 

бюджет /ЦБ/ 
Параграф  

ЗДБРБ за 

2015 г. 

проект на 

ЗДБРБ за 

2016 г. 

Увеличение/намаление  

к.4-к.3 

А/ Обща субсидия и други  

трансфери за държавни дейности 

от ЦБ § 31-11 2 255 978 2 531 600 12 % 

Б/ Трансфери за местни дейности 

от Централния бюджет, 

включително § 31-12 900 000 951 900 6 % 

•  обща изравнителна 

субсидия     771 700  771 700 0% 

•  трансфер за зимно 

поддържане и 

снегопочистване на 

общински пътища    128  300 180 200 40 % 

В/  Целеви трансфери  от ЦБ за 

капиталови разходи, включително § 31-13  831 300 831 300  0% 

•  за изграждане и основен 

ремонт на общински 

пътища 

 

506 800 506 800 0% 

ВСИЧКО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦБ 

/А+Б+В/:   3 987 278 4 314 800  8 % 

 

Увеличени са  стандартите  за издръжка във функциите  Образование и Култура, по 

прогнозни данни за 2016 г. Община Ивайловград очаква да получи от ЦБ повече 

средства  от утвърдените със ЗДБРБ за 2015 г. Завишени  са трансферите за местни 

дейности  -  зимно поддържане и и снегопочистване . 

 

ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 
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Имуществени и други данъци 
Начален план 

2015 г. 
Проект 
2016 г. 

Процент 
изменение 

Патентен данък 6 000 5 000 - 16% 

Имуществени данъци в т.ч.: 217 100 257 000 18% 

• Данък върху недвижими 

имоти 73 000 105 000 43 % 

• Данък върху превозните 

средства 120 000 120 000 0% 

• Данък при придобиване на 

имущество 22 000 32 000 45% 

Туристически данък 1 600 1 500 -6% 

Други данъци 500 500 0% 

Всичко: 223 100 264 000 18% 

 

НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ 

 

Неданъчни приходи 
Начален план  

2015 г. 
Проект  
2016 г. 

%  
изменение 

Приходи и доходи от собственост, в т.ч.: 428 000 428  000 0 % 

•  приходи от продажба на услуги, 

стоки и продукция 30 000     30 000 0 % 

•  приходи от наеми на имущество 38 000 38 000 0 % 

• приходи от наеми на земя 350 000 350 000  0% 

•  приходи от лихви по тек. банкови 

сметки 10 000 10 000 0% 

Общински такси 424 904 400 000 -6 % 

Глоби, санкции, неустойки 12 000 10 000  -17 % 

Други приходи (§36,§37,§40) 60 000 55 000 - 8 % 
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Помощи, дарения и др. безвъзм. получени 

суми от чужбина 10 000 10 000  0% 

Концесии 107 000 112 000 5 % 

Всичко неданъчни приходи 1 041 904 1 015 000 - 2.5 % 

 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЕДАНЪЧНИТЕ ПРИХОДИ 2016 г. 
 

Основен дял в неданъчните приходи за 2016 год. заемат : 

 Общинските такси 

 І.  Начален план 2015 година – 424 904 лв. 

                   ІІ. Проект 2016 година            – 400 000лв. 

*Процент на изменение         – /-6.00/  %. 

Приходи от разпореждане с активи общинска собственост 

 І.  Начален план 2015 година – 428 000лв. 

                   ІІ. Проект 2016 година            – 428 000лв. 

*Процент на изменение     – 0%. 
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Приходи по бюджета на Община Ивайловград за 
2016 г. Данъчни приходи- 5.00%

Приходи и доходи от собственост 
7.60%

Общински такси 7.00 %

Глоби, санкции и наказателни лихви 
0.2%

Други приходи 1.0%

Помощи, дарения и др. 0.2%

Приходи от концесии 2.00%

Обща субсидия от ЦБ за общините 
45.00%

трансфери за местни дейности от ЦБ 
17.00%

Целеви трансфeри от ЦБ за 
капиталови разходи 15.00%Обща субсидия от ЦБ 

за общините
2 531 600лв.

Трансфери за 
местни дейности 
от ЦБ 951 900лв. 

Целеви трансфери от 
ЦБ за капиталови 
разходи 831 300 лв. Общински такси 

400 000лв.

Приходи и 
доходи от 
собственост 

428 000 лв.

Данъци 
264 000 лв.

 
 

 

РАЗХОДИ 2016 ГОДИНА 

 

При подготовката на разходната част на проекта на бюджета за 2016 година са спазени 

изискванията на Закона за публичните финанси и нормативните документи за 

съставяне, приемане и изпълнение на общинските бюджети, а именно: Решение № 859 

от 3 ноември 2015 г. на МС за приемане на стандартите за делегираните от държавата 

дейности с натурални и стойностни показатели през 2016 г. и БЮ № 3/03.07.2015 г. на 

МФ.  

• Разходи за делегирани държавни дейности     - 2 531 600 лв. 

• Разходи за местни дейности                     - 2 998 500 лв. 

• Дофинансиране             -      63 700 лв.  

 

ОБЩО РАЗХОДИ                                                        -   5 593 800 лв. 
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Справка за разходите в бюджета  на Община Ивайловград по  видове функции 

 

Функции 

Начален бюджет 2015 г. Начален бюджет 2016 г.-без преходен 

остатък  

    общо държавни местни доф-не общо държавни местни доф-не 

Функция І "Общи 

държавни служби" 931 287 494 493 388094 48 700 971 400 534 600 388 100 48 700 

Функция ІІ "Отбрана 

и сигурност" 89 062 89 062     66 600 66 600   

Функция ІІІ 
Образование 1 772 120 1 395 064  355 200 21 856 1 690 600 1 552 700 122900 15 000 

Функция ІV 

"Здравеопазване" 62 045 51 004 11 041  59 800 48 300 11 500  

Функция V 

"Социално 
осигуряване, 

подпомагане и 

грижи" 

397 852 273 852 124 000  389 700 265 700 124 000  

Функция VІ "Жил. 

строителство, БКС и 

опазване на ок.  
среда" 

1 117 708  1 117 708  
  1 322 

200  

789 200 

208 500 

324 500 
 

Функция VІІ " 
Почивно дело, 

култура, религиозни 

дейности" 
298 501 56 127 242374  328 500 63 700 264 800  

Функция VІІІ 
"Икономически 

дейности и услуги" 900 729 13 706 887023  786 000  

 99 000 

180 200 

506 800 
 

Резерв 25 707  25 707  - - - - 

Общ бюджет 
5 595 011  2 373 308 3 151 147 70 556 5 593 800 2 531 600 2 998 500 63 700 
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Функция I „Общи държавни служби“ 

- държавно финансиране 534 600 лв.; 

- общинско финансиране 388 100 лв. 

След приемане на ЗДБРБ за 2016 г., първостепенният разпоредител с бюджетни 

кредити разпределя средствата, получени по единни разходни стандарти, между 

училищата, детските градини и обслужващите звена въз основа на формули за всяка 

отделна дейност. 

На този етап, поради факта, че все още не е приет ЗДБРБ за 2016 г. средства са 

планирани общо за дейност „Общообразователни” и отделно за дейност „Детски 

градини”, съгласно Решение № 859 от 3 ноември 2015 г. на МС за приемане на 

стандартите за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели през 2016 г. Разпределяне на средствата по формула между 

„Общообразователните училища” ще бъде извършено в определения срок след 

публикуване на ЗДБРБ за 2016 г. и постановление за изпълнението му.  

При изчисляване на средствата за финансиране на делегираните от държавата 

дейности са спазвани утвърдените стойностни показатели съгласно Решение № 859 от 3 

ноември 2015 на общината към 30.10.2015 г. В общинска администрация са взети 

предвид броя на населението по постоянен адрес, броя на кметовете на населени места 

и броя на кметските наместници.  

 

Функция II „Отбрана и сигурност“ -държавно финансиране 66 600 лв.  

 

 Във функция «Отбрана и сигурност» стандартите са определени по видове 

разходи – отбрана; вътрешен ред и сигурност и защита на населението, управление и 

дейности при стихийни бедствия и аварии;  

Държавното финансиране осигурява средства за:  

•    Заплати и осигурителни плащания на  щатен персонал 5 бр. денонощно дежурни;  

•   Издръжка на  2 бр. обществените възпитатели и на членовете на Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН ) и 

издръжка.; 

• Издръжка на 2 бр. изпълнители по поддръжка и по охрана на пунктове за 

управление.  

 

Функция III „Образование“- държавно финансиране 1 552 700лв.  

-общинско финансиране  122 900лв. 
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Във функция «Образование» годишният размер на стандартите е завишен спрямо тези 

от 2015година;  

- Предоставените от държавата средства за тази функция осигуряват:  

• Възнаграждения, осигурителни вноски, средства за безопасни и здравословни 

условия на труд на персонала в целодневните детски градини и част от 

издръжката на децата в подготвителните групи.   

• Възнаграждения, осигурителни вноски и издръжка в общообразователните 

училища и общежитие.   

• Осигурени са целево  средства за стипендии, за осигуряване на целодневна 

организация на учебния ден за  ученици от І до ІV клас, добавка за подпомагане 

храненето на децата от подготвителните групи и учениците от І до ІV клас,  

добавка за подобряване на материално-техническата база на училищата, за 

извънучилищни и извънкласни дейности, както и добавка за подпомагане 

храненето на децата от подготвителните групи и на учениците от I-IV клас.  

Общинското финансиране в тази функция е насочено основно за:  

• Издръжка на детските  градини и подготвителни групи към ЦДГ – с.Железино 

и ОДЗ -Ивайловград  

•      Издръжка на извънучилищни дейности; 

- Издръжка на маломерните паралелки в СОУ “Христо Ботев”  

 

Функция IV „Здравеопазване“ 

-държавно финансиране  48 300 лв. 

-общинско финансиране     11 500 лв. 

 

 Единният стандарт за финансиране на дейностите „Детски ясли и ясленски 

групи в ОДЗ” и „Здравен кабинет в училища” е незначително занижен за 2016 г. 

и осигурява средства за заплати и осигурителни вноски, средства за безопасни и 

здравословни условия на труд на персонала в детските ясли и детската млечна 

кухня, за медицинско обслужване в здравен кабинет на деца от целодневните 

детски градини, деца от подготвителни групи в училище и ученици в дневна 

форма на обучение от училищата в общината.  

 

Общинските средства през 2016 година отново са за осигуряване на издръжката на 

детска ясли и детска млечна кухня. 

 

Функция V „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ 

- държавно финансиране   265  700 лв. 
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- общинско финансиране   124 000 лв. 

 

Предоставените държавни средства осигуряват възнаграждения, осигурителни  вноски 

и издръжка на следните специализирани институции за предоставяне на социални 

услуги в общността:  

• Дом  за стари хора  - 20 места; 

• Дневен център за деца с увреждания  - 22 места 

       Общинското финансиране обхваща:  

       • Възнагражденията, осигуровките и издръжката на домашен социален патронаж             

с 9 бр.   щатен персонал; 

        • Средства за подпомагане издръжката на пенсионерските клубове  на територията 

на цялата община, Клуб на хората с увреждания и други 

 

Функция VI „Жилищно строителство, БКС  и опазване на околната среда   

         -общинско финансиране 1 322 200-лв. 

 

Разходите в тази функция се финансират изцяло от общински приходи и 

покриват широк спектър от дейности в комуналната сфера, благоустрояването и 

опазването на околната среда. Тази функция обхваща следните дейности:  

•     Дейност 603 «Водоснабдяване и канализация», където са планирани общо  19 

000 лв.    

•     Дейност 604 «Осветление на улици и площади», където планираните 135 000 

лв., са за  подмяна на осветителни тела на стълбовете за улично осветление, за 

подмяна на консумативи за осветителни тела, както и разходи за ел.енергия на 

уличното осветление.  

•     Дейност 619 ‘’Други дейности по жилищното строителство, 

благоустройството и регионалното развитие’’ са предвидени  98 000 лв., които са 

основно за текущи и аварийни ремонти на общински имоти; 

•     Дейност 622 ‘’Озеленяване е свързана с озеленяването на паркове, градинки и 

междублокови пространства, където сме предвидели сумата от  25 200 лв.  

•     В дейност 623 “Чистота” са планирани  193 000 лв.  

• В тази функция се включва и Общинско предприятие “Спектър”. Предвидените 

за тази дейност средства са в размер на 319 000 лв. 

Разходи за основен ремонт  и придобиване на ДМА 533 000лв. 

 

Функция VII „Почивно дело, култура, религиозни дейности“ 

- държавно финансиране  63 700 лв. 



            

 

 

 

27 

 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 
 ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
гр. Ивайловград, ул. „България” №49, тел.: 03661/60 90,  

факс: 03661/60 22, www.ivaylovgrad.org, e-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg 

 

-общинско финансиране  264 800 лв. 

 

За 2016 година за функция VІІ Почивно дело, култура, религиозни дейности се 

планират средства за следните дейности:  

• Дейност 714 «Спортни бази за спорт за всички» – местна дейност. Планират се 

12 000лв. за подпомагане текущата издръжка на Футболен клуб „Раковски” и за 

други спортни прояви в общината.  

• Дейност 738 «Читалища» – делегирана от държавата дейност . Планират се 63 

700 лева за заплати, осигурителни плащания и издръжка на 9 щатни бройки, 

както и 55 000 лв. общинско финансиране.  

• Дейност 740 «Музеи, художествени галерии и паметници на културата и 

етнографски комплекси с национален и регионален характер» – местна дейност. 

Планират се общо 114 500 лв.  

• Дейност 741 «Радиотранслационни възли» – местна дейност . Планират се 21 

700 лева.  

• Дейност 745 «Обредни домове и зали» – местна дейност. Планират средства са в 

размер на 15 200 лева.  

 

Функция VІІІ „Икономически дейности и услуги“ 

-общинско финансиране   786 000 лв. 

 

За 2016 година за функция VІІІ «Икономически дейности и услуги» се 

планират средства в размер на 786  000 лева за местни дейности.  

По дейности средствата се разпределят за:  

• Дейност 829 «Други дейности по селско и горско стопанство» - местна дейност. 

Планират се 21 000 лв. 

•  Дейност 832 Служби и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на 

пътищата - местна дейност. Планират се 506 800 лева за изграждане и основен 

ремонт на общински пътища. Планираните разходи за зимно поддържане и 

снегопочистване на общински пътища са в размер на 180 200лв.  

• Дейност 898 «Други дейности по икономиката» – местна дейност. Планират се 

78 000 лв.  

Капиталовите разходи на Община Ивайловград за 2016 г. 

І. Собствени  бюджетни  средства-208 500 лв.; 

II. Целева субсидия по ЗДБРБ за 2016 г. - 831 300 лв.; 
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Основен ремонт на общинска пътна мрежа - 506 800 

 
ОБЕКТИ ОТ КАПИТАЛОВИЯ СПИСЪК НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2016 г. 

 

№ 

по 

ред 

Наименование на обекта Целева субсидия 

капиталови разходи 

Капиталови 

разходи от 

собствени 

средства 

Сметки за 

средстава  

от ЕС           

(СЕС) 

  

  Целеви за 

капиталови 

разходи 

Изграждане 

и ремонт на 

местни 

пътища 

Други  

1. 

Основен ремонт и рехабилитация на 

общински пътища  на територията на 

Община Ивайловград, съгласно 

приложен списък 

0 506800 45000 0  

2. 

Инженеринг "Изграждане на детска 

площадка и детски развлекателен 

комплекс в УПИ -ІІ от кв.19 по плана 

на град Ивайловград" 

120000 0 0 0 592 

3. 

Инженеринг: "Изграждане, 

реконструкция и модернизация на 

водопроводна мрежа, ремонт и 

рехабилитация на улична настилка и 

прилежащите пространства на улици: 

"Г.С.Раковски", "Христо Ботев", 

"Св.Св.Кирил и Методий" 

204500 0 0 0  

4. 

Изработване на технически проекти по: 

1. ОП "Региони в растеж"; 

2. Програма за развитие на селските 

райони; 

3. Програма за трансгранично 

сътрудничество България - Турция 

2014-2020"; 

4. Програма за трансгранично 

сътрудничество България - Гърция 

2014 -2020" 

 0 9734 0  

5 
Придобиване на транспортно средство 

- ДЦДУ - гр. Ивайловград 
0 0   

10000 

6 

Придобиване на транспортно средство 

- Общинско горско предприятие - 

Ивайловград 

  15000  

 

7 

Инженеринг "Изграждане на дренажна 

система  на част от общински път  

№НКV2048 ІІ-59 между населени 

места град Ивайловград  и село 

Драбишна" 

0 0 35000  
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8. 

Вертикална планировка на 

междублокови пространства в:  

1. УПИ 1, кв.5 на гр. Ивайловград; 

2. 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.; 

3. 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.; 

4. 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.; 

5. 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.; 

6. 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. 

0 0 40000 0 

 

9 Придобиване на ПП и лицензи за ПП   1000  
600 

10 
Придобиване на стопански инвентар за 

Общинска администрация 
  10000  

 

11 
Оборудване за ОП 

"Спектър"/мотофреза и моторен трион/ 
  3000   

12 
Основен ремонт на  сграда "Общински 

исторически музей " - гр. Ивайловград 
  2200   

13 

ОП "Региони в растеж" - "Енергийна 

ефективност в периферните райони" - 

енергийна ефективност в жилищния 

сектор и обществените сгради 

   4125300  

14 

ТГС I "Подобряване и устойчиво 

развитие на социалната 

инфраструктура в общините 

Ивайловград и Ипсала - Каймакамлък" 

/"Социална младеж"/,  обект 

"Реконструкция и обновяване на 

сградата на бившия Детски комплекс -                   

гр. Ивайловград" 

   484076  
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15 

Придобиване на специализирано 

транспортно средство за хора с 

увреждания по проект "Социална 

подкрепа в домашна среда" по 

Програма за развитие на човешките 

ресурси. 

   94800 15 

 ОБЩО 324500 506800 160934 4704176 11192 

  831300 4876302 

5707602 

  

 

През 2016 г Общински съвет разреши Община Ивайловград да поеме общински дълг, 

чрез ползване на краткосрочен заем от банкова институция за рефинансиране на 

краткосрочен заем, отпуснат по Договор за кредит №2587.0716/02.08.2016 г., при 

следните параметри:  

-  Максимален размер на дълга – до 415 000 (четиристотин и петнадесет хиляди) BGN. -  

Вид на дълга – краткосрочен дълг. Срок на кредита – 12 месеца, считано от датата на 

сключване на договора за кредит, но не по-късно от 25.12.2017 г.  

Източници на погасяване: чрез плащанията – безвъзмездна финансова помощ от 

Управляващия орган по Програмата за трансгранично сътрудничество (ИПП по 

Програма ТГС) България-Турция 2007-2013 Трета покана ССI №2007CB16IPO008, 

съгласно Договор № РД02-29-185/ 18.06.2015 г.; чрез плащанията – безвъзмездна 

финансова помощ от Управляващия орган по Оперативна програма "Региони в растеж 

2014-2020 г.", приоритетна ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в опорни 

центрове в периферните райони"; - собствени приходи.  Начин на обезпечение на 

кредита: Учредяване на особен залог върху настоящи и бъдещи вземания на Община 

Ивайловград, представляващи всички собствени приходи, съгласно чл. 45, ал.1, т.1 от 

Закона за публичните финанси и залог върху вземанията по банковите сметки, по които 

постъпват горецитираните вземания.  

Разходите по кредита (лихви, такси, комисиони) да не надхвърлят 30 000,00 (тридесет 

хиляди) лева.  

 

Анализирайки резултатите се отчита изключително успешна 2016 г.: с преизпълнение 8 

% на местните приходи спрямо плана, равняващо се на 282 391 лева - резултат от 

доброто управление и стопанисване на общинската собственост от една страна, а от 

друга - резултат от ефективната работа на местната администрация; местни данъци, 

които са изпълнени на 100 % - с 261 500 лева;  27 % преизпълнение на плана от наем на 
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имущество - в размер на 16 980 лева; 28% е преизпълнението на плана от наем на земя - 

в размер на 138 126 лева; допълнително привлечени са средства по програми и проекти, 

в размер на 6 540 000 ле ва;  

 

Равносметката за 2016 година - Преизпълнен бюджет. Успешно приключили проекти. 

- Нито лев финансова санкция за общината. 

- Привлечено допълнително външно финансиране за 6 540 000, при бюджет 6 084 156. 

- Нито лев увеличение на данъците от 2011 година до сега. 

 

Стартираме 2017 г., с най-високата до сега финансова рамка на бюджета- - 6 223 380 

лева. Ръст бележи функция образование с 3,6 % - увеличение в размер на 58 746 лева; 

местният фонд "Ин  Витро" отново ще разчита на осигурено финансиране от 20 000 

лева; за безплатен обяд на социално слаби ученици, е заделена сума от 10 000 лева; 

пенсионерските клубове ще получат 6 750 лева;  храноденът в детската кухня е 

увеличен с още един лев. 

В капиталовата програма за строителството са заделени 1 096 562 лева, съгласно 

решение №5/30.01.2017 на Общински съвет Ивайловград. В търсене на генерално 

решение на проблема с непрекъснатите аварии по водопреносната истема, е изготвен 

технически проект, с който ще кандидатстваме пред ПУДОС. Издадено е разрешение за 

строителство на обект: водопровод ул. "Ив. Вазов", Ивайловград; водопровод и канал 

на ул. "Армира", Свирачи, "Възрожденска" и "Орфей", Ивайловград; три спортни 

площадки предстои да бъдат изградени в селата Славеево, Свирачи и Кондово; 

издадено е строително разрешение за изграждане на открит Детски развлекателен 

комплекс в квартал "Дружба", в който след създаването му ще бъдат назначени от 

общината аниматори, които ще се грижат за децата ни;  предвидени са средства за 

изграждане на сондажен кладенец в с. Покрован;  ще се закупят климатици за антична 

вила "Армира", които ще гарантират целогодишна посещаемост; приоритетно ще бъдат 

асфалтирани улиците, по които през изминалата година е подменен водопровода, а 

именно: ул. "Г. С. Раковски"и отклоненията към нея по ул. "Св. Кл. Охридски", 

"Волгоград", "Граничар" и "Дунав"; ул. "Св. Св. Кирил и Методий"и отклоненията по 

нея към ул. "Г. Милев" и "Н. Вапцаров"; предвидено е асфалтиране на улици, както 

следва: "Любимец", паркинг пред блока на улица "Армира"4, "Хр.Ботев", 

"Първомайска","Витоша", "Осми март", "Ел. Пелин", "Дунав", "В.Левски"; в Славеево 

ще се асфалтира улица "Осма", в Плевун - "Л. Димитрова", в Железино - "Пролет"; 

предстои обновяване на общинските пътища, водещи до селата Покрован, Камилски 

дол, Кондово, Долно Луково, Ламбух, Нова ливада, Костилково и Пъстроок. 
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4. Оперативни програми на ЕС – източник на финансиране на проекти, включени 

в ОПР 2014-2020  

И през програмния период 2014-2020 г., като член на ЕС, България има възможност да 

ползва сериозен финансов ресурс по линия на Европейските структурни фондове и 

Кохезионния фонд, който е договорен чрез подписване на Споразумение за 

партньорство с ЕК, и в момента тече процес на одобряване на отделните оперативни 

програми.  

Със средствата, получени от ЕС плюс тези, осигурени като национално съфинансиране, 

и средствата, осигурени от бюджета на община Ивайловград, ще се постигнат и 

изпълнят заложените в различните по йерархия стратегически документи – мерки и 

цели, които ще допринесат за цялостното социално-икономическо развитие на 

общината и региона. 

Обща стойност на реализираните приходи от изпълнявани проекти по оперативните 

програми към 31.12.2016 година e 830 440  лв., а стойността на извършените разходи е 

743 761 лв.  

 

ИЗПЪЛНЕНИ 

 

1)  „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 ще спомогне за улесняването на прехода 

от образование към заетост за безработни младежи, които щe получат първи или нов 

шанс за работа, нови или усъвършенствани професионални знания и умения, 

придобити на работното място, както и придобиването на професионална 
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квалификация и ключови компетентности по чужд език и дигитална компетентност 

(ако са необходими за конкретния работодател). 

 

2) 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. 

 

3) „Подобряване и устойчиво развитие на социалната инфраструктура на 

общините Ивайловград и Ипсала”. Финансиране: Програма ИПП ТГС България 

- Турция, 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 е да 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 ще помогне 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. Експерти от ДК- Ивайловград ще 

разработят програмни мерки за младежите от Ипсала и експерти от Младежки център- 

Балабанджък  също ще предложат план за активно развитие на центъра в Ивайловград. 
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4)  „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 предвижда предоставяне на подкрепа за разширяване на 

дейността на съществуващо звено за услуги за социално включване в общността и в 

домашна среда в Община Ивайловград. Възрастните хора и лицата с увреждания ще 

имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат 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. Центърът ще 

предоставя следните интегрирани социални услуги - „Личен асистент”; „Социален 

асистент”; „Домашен помощник” и „Здравен асистент”. Проектът предвижда 

включване на 80 представители на двете целеви групи. Освен основните услуги ще им 

бъде предоставена и мотивационна , психологическа и друг вид подкрепа. 

5) „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: 24 месеца  

Бюджет: 746 731.73 лв. 

 

Цели на проекта: Основната цел на проектното предложение отговаря на целта на 

приоритетната ос , а именно, повишаване на енергийната ефективност в жилищния 

сектор в опорните центрове от четвърто ниво на националната полицентрична система. 

Чрез изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в жилищния 

сектор в град Ивайловград ще се създадат по-добри условия на живот, по-чист въздух и 

намаляване на миграцията към по-големите градове. Конкретните цели се определят от 

ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в следните основни 

направления:  

- намаляване на енергийното потребление на конкретните домакинствата;  
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- повишаване живота на сградите и намаляване на разходите за тяхната поддръжка;  

- подобряване на микроклимата в домовете и качеството на живот. Подобряване на 

жилищния фонд в целевата територия ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще 

подобри условията за живот в Ивайловград. Обновените по програмата сгради ще 

допринесат за повишаване на атрактивността на града. Те ще служат като пример за 

добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, 

финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

В ПРОЦЕС НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1) 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: 

09.12.2015г.;Срок на договора: 20 месеца;  

Обща сума на допустимите разходи: 499 639.20 лв. 

Цели на проекта: Проектът предвижда предоставяне на подкрепа за разширяване на 

дейността на съществуващо звено за услуги за социално включване в общността и в 

домашна среда в Община Ивайловград. Възрастните хора и лицата с увреждания ще 

имат гарантирана възможност за избор на услуги и ще бъдат 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. Центърът ще 

предоставя следните интегрирани социални услуги - „Личен асистент”; „Социален 

асистент”; „Домашен помощник” и „Здравен асистент”. Проектът предвижда 

включване на 80 представители на двете целеви групи. Освен основните услуги ще им 

бъде предоставена и мотивационна , психологическа и друг вид подкрепа. 

 
2)  „Национална програма за енергийна ефективност на 

многофамилните жилищни сгради 2015 г.”Условията и реда за предоставяне на 
безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, 
отговорни за реализацията й, е приета с Постановление № 18 на Министерския съвет 
от 2015 г., изменена с Постановление № 114 от 8 май 2015 г. за изменение и 
допълнение.  

Срок на договора: До 31.12.2016 г. ; 

 Обща сума на допустимите разходи: 4 761 453,65 лв. 

 

Цели на проекта: 
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- Да се направи цялостен ремонт на покрива, в т.ч. хидризолация, топлоизолация, 

обшивка, Да се извърши ремонт на олуците 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 достъпа- задължителна 

мярка – осигуряване комфортна среда на обитаване и сигурност; 

 

3) „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: 24 месеца; 

Бюджет: 213 076.16 лв. 

Цели на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение: Подобряване 

качеството на услугите в общността, чрез прилагане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на обществената инфраструктура. Целите са адекватно 
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адресирани към проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните 

градове, по-добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на 

социалната инфраструктура в периферните райони на страната. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления:  

- Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районна служба "Пожарна 

безопасност и защита на населението";  

- Оптимизиране на разходите за поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна 

ефективност. Вложените нови материали с голям гаранционен срок ще намалят 

разходите за поддръжка в близките години. Намаляване на разходите за енергия на 

сградата;  

- Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия на труд и по-добро 

качество на предлаганите социални услуги.; 

- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. Проектът ще има социален и икономически ефект. Неговото изпълнение 

ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, чрез подобряване на 

социалната инфраструктура и създаване на предпоставки за подобряване на качеството 

на живот и работа на територията на общината.С реализация на проекта ще приключи 

обновяването на сградата на Районна служба "Пожарна безопасност и защита на 

населението". Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще 

допринесат за намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат 

като пример за добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни 

мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

4) „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: 24 месеца ; 

Бюджет: 290 022.08 лв. 

 

Цели на проекта:Общата цел на проектното предложение следва да бъде в 

съответствие с целта на приоритетната ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в 

опорни центрове в периферните райони" на настоящата схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Целите са адекватно адресирани към проблемите, 

свързани с повишената миграция към големите и средните градове, по-добро качество 

на живот и на предлаганите услуги и модернизация на публичната инфраструктура в 

периферните райони на страната, както и стимулиране на градско-селските връзки. 

Община Ивайловград кандидатства с проект по приоритетната ос 2 "Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" с проект "Прилагане 
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мерки за енергийна ефективност на общинската инфраструктура ,сграда на общежитие 

СОУ „Христо Ботев град Ивайловград". Основната целта на проектното предложение е 

подобряване качеството на живот в града, модернизация на публичната 

инфраструктура и създаване на условия за по-качествени услуги в публичния сектор на 

община Ивайловград. Конкретните ползи от реализацията на проекта могат да се 

систематизират в следните основни направления:  

- Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Община Ивайловград; 

- Оптимизиране на разходите за поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна 

ефективност. Вложените нови материали с голям гаранционен срок ще намалят 

разходите за поддръжка в близките години. Намаляване на разходите за енергия на 

сградата; 

 - Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добра работна среда; 

 - Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения 

цикъл на сградите. С реализация на проекта ще приключи обновяването на сградата на 

сграда на общежитие СОУ „Христо Ботев, гр. Ивайловград, което ще даде по-добър 

облик на града, ще се създаде привлекателна градска среда и допълнително развитие на 

града. Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще допринесат за 

намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат като пример за 

добра практика местно на ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, 

финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

5) „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: 24 месеца  

Бюджет: 245 488. 90 лв. 

Цели на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение: Подобряване 

качеството на услугите в общността, чрез прилагане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на социалната инфраструктура. Целите са адекватно 

адресирани към проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните 

градове, по-добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на 

социалната инфраструктура в периферните райони на страната. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления: 

 - Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Дневния център за деца с 

увреждания; 

 - Оптимизиране на разходите за поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна 

ефективност. Вложените нови материали с голям гаранционен срок ще намалят 
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разходите за поддръжка в близките години. Намаляване на разходите за енергия на 

сградата; 

 - Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия на труд и по-добро 

качество на предлаганите социални услуги;  

- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. Проектът ще има социален и икономически ефект. Неговото изпълнение 

ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, чрез подобряване на 

социалната инфраструктура и създаване на предпоставки за подобряване на качеството 

на живот и работа на територията на общината. С реализация на проекта ще приключи 

обновяването на сградата на Дневен център за деца с увреждания в Ивайловград. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще допринесат за 

намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат като пример за 

добра практика местно на ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, 

финансирани както от националния бюджет, така и от други източници.  
 

6) „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: 24 месеца  

Бюджет: 82 814.88 лв. 

Цели на проекта: Общата цел на проектното предложение следва да бъде в 

съответствие с целта на приоритетната ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в 

опорни центрове в периферните райони" на настоящата схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Целите са адекватно адресирани към проблемите, 

свързани с повишената миграция към големите и средните градове, по-добро качество 

на живот и на предлаганите услуги и модернизация на публичната инфраструктура в 

периферните райони на страната, както и стимулиране на градско-селските връзки. 

Община Ивайловград кандидатства с проект по приоритетната ос 2 "Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" с проект "Прилагане 

мерки за енергийна ефективност на публична инфраструктура , сграда на Общински 

исторически музей, град Ивайловград". Основната цел на проектното предложение е 

подобряване качеството на живот в града, модернизация на публичната 

инфраструктура и създаване на условия за по-качествени услуги в публичния сектор на 

община Ивайловград. Конкретните ползи от реализацията на проекта могат да се 

систематизират в следните основни направления:  

- Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Общински исторически музей 

- град Ивайловград;  
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- Оптимизиране на разходите за поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна 

ефективност. Вложените нови материали с голям гаранционен срок ще намалят 

разходите за поддръжка в близките години. Намаляване на разходите за енергия на 

сградата; 

 - Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добра работна среда;  

- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. С реализация на проекта ще приключи обновяването на сградата на 

Общински исторически музей - град Ивайловград, което ще даде по-добър облик на 

града, ще се създаде привлекателна градска среда и допълнително развитие на града. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще допринесат за 

намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат като пример за 

добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, 

финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

7) „Прилагане мерки за енергийна ефективност на обществената 

инфраструктура, сграда на Общинска администрация, град Ивайловград”.  

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: 24; 

Бюджет: 286 386.60 лв. 

Цели на проекта: Общата цел на проектното предложение следва да бъде в 

съответствие с целта на приоритетната ос 2 "Подкрепа за енергийна ефективност в 

опорни центрове в периферните райони" на настоящата схема за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ. Целите са адекватно адресирани към проблемите, 

свързани с повишената миграция към големите и средните градове, по-добро качество 

на живот и на предлаганите услуги и модернизация на публичната инфраструктура в 

периферните райони на страната, както и стимулиране на градско-селските връзки. 

Община Ивайловград кандидатства с проект по приоритетната ос 2 "Подкрепа за 

енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони" с проект "Прилагане 

мерки за енергийна ефективност на публична инфраструктура , сграда на Общинска 

администрация, град Ивайловград". Основната целта на проектното предложение е 

подобряване качеството на живот в града, модернизация на публичната 

инфраструктура и създаване на условия за по-качествени услуги в публичния сектор на 

община Ивайловград. Конкретните ползи от реализацията на проекта могат да се 

систематизират в следните основни направления: - Повишаване на енергийната 

ефективност в сградата на Община Ивайловград; - Оптимизиране на разходите за 

поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна ефективност. Вложените нови 

материали с голям гаранционен срок ще намалят разходите за поддръжка в близките 
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години. Намаляване на разходите за енергия на сградата; - Осигуряване на по-добро 

качество на въздуха и по-добра работна среда; - Подобряване на експлоатационните 

характеристики за удължаване на жизнения цикъл на сградите. С реализация на проекта 

ще приключи обновяването на сградата на централната общинска администрация на гр. 

Ивайловград, което ще даде по-добър облик на града, ще се създаде привлекателна 

градска среда и допълнително развитие на града. Мерките за повишаване на 

енергийната ефективност косвено ще допринесат за намаляване на емисиите на 

парниковите газове в града. Те ще служат като пример за добра практика местно на 

ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от националния 

бюджет, така и от други източници. 

 

8) “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”.  

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 Проекта 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. Проектът предвижда обновяване на 

материалната база в детските градини- доставка 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. 

 

9) “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.; 
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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. 

 

10) „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: 24 месеца 

Бюджет: 237 853.30 лв. 

 

Цели на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение: Подобряване 

качеството на живот и услугите в общността, чрез прилагане на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност на обществената инфраструктура. Целите са адекватно 

адресирани към проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните 

градове, по-добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на 

социалната инфраструктура в периферните райони на страната. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления: 

 - Повишаване на енергийната ефективност в сградата на Районно управление на МВР -

Ивайловград”; 

- Оптимизиране на разходите за поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна 

ефективност. Вложените нови материали с голям гаранционен срок ще намалят 
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разходите за поддръжка в близките години. Намаляване на разходите за енергия на 

сградата;  

- Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия на труд и по-добро 

качество на предлаганите услуги;  

- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. Проектът ще има социален и икономически ефект. Неговото изпълнение 

ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, чрез подобряване на 

публичната инфраструктура и създаване на предпоставки за подобряване на качеството 

на живот и работа на територията на общината .С реализация на проекта ще приключи 

обновяването на сградата на Районно управление на МВР -Ивайловград. Мерките за 

повишаване на енергийната ефективност косвено ще допринесат за намаляване на 

емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат като пример за добра практика 

на месно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, финансирани както от 

националния бюджет, така и от други източници.  

 

11) „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: 24 месеца; Бюджет: 149 852.83 лв. 

Цели на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение: Подобряване 

качеството на живот и услугите в общността, чрез прилагане на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност на обществената инфраструктура. Целите са адекватно 

адресирани към проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните 

градове, по-добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на 

социалната инфраструктура в периферните райони на страната. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления:  

- Повишаване на енергийната ефективност в сградата на сграда на Гранично 

полицейско управление -Ивайловград, град Ивайловград”;  

- Оптимизиране на разходите за поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна 

ефективност. Вложените нови материали с голям гаранционен срок ще намалят 

разходите за поддръжка в близките години. Намаляване на разходите за енергия на 

сградата; 
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- Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия на труд и по-добро 

качество на предлаганите услуги.  

- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. Проектът ще има социален и икономически ефект. Неговото изпълнение 

ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, чрез подобряване на 

социалната инфраструктура и създаване на предпоставки за подобряване на качеството 

на живот и работа на територията на общината .С реализация на проекта ще приключи 

обновяването на сградата на сграда на Гранично полицейско управление -Ивайловград, 

град Ивайловград. Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще 

допринесат за намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат 

като пример за добра практика местно на ниво и ще насърчат прилагането на подобни 

мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

12) „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 

Срок на изпълнение: 24 месеца  

Бюджет: 149 319.57 лв. 

 

Цели на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение: Подобряване 

качеството на живот и услугите в общността, чрез прилагане на мерки за повишаване 

на енергийната ефективност на обществената инфраструктура. Целите са адекватно 

адресирани към проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните 

градове, по-добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на 

социалната инфраструктура в периферните райони на страната. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления: - Повишаване на енергийната ефективност в сградата 

на сградата на Районен съд Ивайловград”. ; - Оптимизиране на разходите за 

поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна ефективност. Вложените нови 

материали с голям гаранционен срок ще намалят разходите за поддръжка в близките 

години. Намаляване на разходите за енергия на сградата; - Осигуряване на по-добро 

качество на въздуха и по-добри условия на труд и по-добро качество на предлаганите 

услуги. - Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на 

жизнения цикъл на сградите. Проектът ще има социален и икономически ефект. 

Неговото изпълнение ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, 
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чрез подобряване на социалната инфраструктура и създаване на предпоставки за 

подобряване на качеството на живот и работа на територията на общината .С 

реализация на проекта ще приключи обновяването на сградата на сградата на Районен 

съд Ивайловград. Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще 

допринесат за намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат 

като пример за добра практика местно на ниво и ще насърчат прилагането на подобни 

мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

13) „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. 

 

Цели на проекта: Основната цел на проектното предложение отговаря на целта на 

приоритетната ос , а именно, повишаване на енергийната ефективност в жилищния 

сектор в опорните центрове от четвърто ниво на националната полицентрична система. 

Чрез изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Ивайловград ще се създадат по-добри условия на живот, по-

чист въздух и намаляване на миграцията към по-големите градове. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления:  

- намаляване на енергийното потребление на конкретните домакинствата;  

- повишаване живота на сградите и намаляване на разходите за тяхната поддръжка;  

- подобряване на микроклимата в домовете и качеството на живот. Подобряване на 

жилищния фонд в целевата територия ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще 

подобри условията за живот в Ивайловград. Обновените по програмата сгради ще 

допринесат за повишаване на атрактивността на града. Те ще служат като пример за 

добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, 

финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

14) „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.  
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Договор – BG16RFOP001-2.001-0165; Срок на изпълнение: 24 месеца  

Бюджет: 746 731.73 лв. 

 

Цели на проекта:Основната цел на проектното предложение отговаря на целта на 

приоритетната ос , а именно, повишаване на енергийната ефективност в жилищния 

сектор в опорните центрове от четвърто ниво на националната полицентрична 

система.Чрез изпълнение на мерки за повишаване на енергийната ефективност в 

жилищния сектор в град Ивайловград ще се създадат по-добри условия на живот, по-

чист въздух и намаляване на миграцията към по-големите градове. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления:  

- намаляване на енергийното потребление на конкретните домакинствата;  

- повишаване живота на сградите и намаляване на разходите за тяхната поддръжка;  

- подобряване на микроклимата в домовете и качеството на живот. Подобряване на 

жилищния фонд в целевата територия ще доведе до по-добро качество на въздуха и ще 

подобри условията за живот в Ивайловград. Обновените по програмата сгради ще 

допринесат за повишаване на атрактивността на града. Те ще служат като пример за 

добра практика на местно ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, 

финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

ДЕПОЗИРАНИ 
 

1)  „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.  

 

Цели на проекта: Чрез подкрепата по приоритетната ос се цели адекватно адресиране 

на проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните градове, по-

добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на публичната 

инфраструктура в периферните райони на страната, както и стимулиране на градско-

селските връзки. Основната целта на проектното предложение е подобряване 

качеството на живот, модернизация на публичната инфраструктура и създаване на 

условия за по-качествени услуги в публичния сектор на община Ивайловград. 

Конкретни цели:  

- Повишаване на енергийната ефективност в сградите на ВИК Ивайловград;  

- Намаляване на разходите за енергия на сградите;  
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- Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добра работна среда;  

- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще 

допринесат за намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат 

като пример за добра практика местно на ниво и ще насърчат прилагането на подобни 

мерки, финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

2) „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. 

Цели на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение: Подобряване 

качеството на услугите в общността, чрез прилагане на мерки за повишаване на 

енергийната ефективност на обществената инфраструктура. Целите са адекватно 

адресирани към проблемите, свързани с повишената миграция към големите и средните 

градове, по-добро качество на живот и на предлаганите услуги и модернизация на 

социалната инфраструктура в периферните райони на страната. Конкретните цели се 

определят от ползите от реализацията на проекта. Те могат да се систематизират в 

следните основни направления: 

- Повишаване на енергийната ефективност в сградата на ТП „Държавно горско 

стопанство”. ;  

- Оптимизиране на разходите за поддържане, чрез постигане на по-висока енергийна 

ефективност. Вложените нови материали с голям гаранционен срок ще намалят 

разходите за поддръжка в близките години. Намаляване на разходите за енергия на 

сградата;  

- Осигуряване на по-добро качество на въздуха и по-добри условия на труд и по-добро 

качество на предлаганите услуги;  

- Подобряване на експлоатационните характеристики за удължаване на жизнения цикъл 

на сградите. Проектът ще има социален и икономически ефект. Неговото изпълнение 

ще допринесе за повишаване конкурентоспособността на района, чрез подобряване на 

социалната инфраструктура и създаване на предпоставки за подобряване на качеството 

на живот и работа на територията на общината .С реализация на проекта ще приключи 

обновяването на сградата на ТП „Държавно горско стопанство”. в Ивайловград. 

Мерките за повишаване на енергийната ефективност косвено ще допринесат за 

намаляване на емисиите на парниковите газове в града. Те ще служат като пример за 
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добра практика местно на ниво и ще насърчат прилагането на подобни мерки, 

финансирани както от националния бюджет, така и от други източници. 

 

3) "Agricultural Advance Warning System" - "Системи за ранно оповестяване в 

земеделието". Финансиране: по програмата Интеррег за трансгранично 

сътрудничество България-Турция, приоритетна ос "Околна среда",  превенция и 

намаляване на последствията от природни и причинени от човека бедствия в 

трансграничния регион. 

Договор – в процес на оценка на проектното предложение 

Срок на договора: 24 месеца 

Обща сума на допустимите разходи: 582 664.20 евро 

 

Цели на проекта: 

- Институции и организации ще си сътрудничат в управлението на водите и по-

специално по последствията и вредите, причинени от наводнения; 

- Ще бъдат споделени опит, знания и различни технологии, ще бъде намалена 

миграцията към Истанбул и ще бъде редуцирана безработицата; 

- Ще бъдат започнати публични кампании, насочени към младите, доброволчеството и 

други социални общности и ще бъде установено социалното съзнание; 

-  Ще бъде осъществено териториално планиране в трансграничния регион; 

- Ще бъдат защитени природните ресурси, ше бъде създадена жива и устойчива околна 

среда. Ще се осъществи превенция на бедствията и околната среда ще бъде защитена 

чрез екологични и природосъобразни инвестиции; 

- Съвместни обучения са предвидени за целевите групи и преки бенефициенти, 

местните общности ще бъдат запознати с природно-екологичната насоченост на 

проекта. 

4) „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 България-Турция, 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. 

 

Договор – в процес на оценка на проектното предложение 

Срок на договора: 15 месеца 

Обща сума на допустимите разходи: 499 890.51  евро 
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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.  

 

5) ”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 
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екологичен потенциал на региона ще бъде подобрена чрез съвместни образователни 

дейности за обучение, както и споделяне на изграждане. 

 

 

III. ПОСТИГНАТ НАПРЕДЪК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ И   

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ОПР 2014-2020 
 

В тази част на доклада са обобщени резултатите от изпълнението на мерките, 

предвидени в Общинския план за развитие на община Ивайловград за периода 

01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. Следвана е структурата на ОПР - приоритети и 

специфични цели, като резултатите за изпълнението на конкретните мерки и цели са 

въз основа на информацията, предоставена от дирекциите и отделите в Община 

Ивайловград, външни институции и организации. 

 

1. Резултати от изпълнението на приоритетити и целите на ОПР 

 

Приоритет 1: Изграждане  и обновяване на инфраструктурата за интегрирано 

пространствено развитие и опазване на околната среда 

Специфична цел: СЦ1.1: Изграждане и подобряване на техническата 

инфраструктура 

Мярка 1.1.1: Разширяване и модернизация на местната транспортна 

инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт 

Проекти: 

- Обновяване на уличната мрежа във всички населени места в Община 

Ивайловград; 

Започна 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", Ивайловград и улица "Армира", село Свирачи; 

подмяна на водопроводно отклонение на санирана жилищна сграда улица "Армира"  

Ивайловград; Проектиране на улици "Възрожденска" и "Орфей", Ивайловград". 

Заложната 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 водопроводната мрежа на 
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основния водопровод. След извършените ремонти на първите две улици, аварии по 

новоизградените трасета няма. В бюджета за 2017 се залагат обновяване на пътната 

настилка върху така изградената водопреносна мрежа и на свързаните с нея 

отклнения 

- Подобряване на експлоатационното състояние и нивото на изграденост на 

общинската пътна мрежа;  

Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища  на територията на Община 

Ивайловград, съгласно приложен списък 

Специфична цел СЦ 1.2: Изграждане и подобряване на социалната 

инфраструктура 

Мярка 1.2.1: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната, 

социалната, културната инфраструктура в общината 

Проекти: 

- 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;  

- Ремонт и обновяване на оборудването на здравните заведения в общината – 

саниране и обновяване на сградите на здравните служби в селата;  

- Подобряване на МТБ на социалните заведения ; 

Два от проектите, получили финансиране по ОП "Наука и интелигентен растеж" са 

свързани с образованието. За изпълнение на дейностите ще бъдат ангажирани учители 

от училищата и детските градини, които ще работят, с около 300 деца и техните 

родители; 

Първият проект "Заедно сме по-добри" е на стойност 499 831 лв. Вторият 

"Образователна интеграция на учениците в община Ивайловград" – 462 880 лв. 

В резултат на изпълнението на проект „Заедно сме по-добри“ ще бъде обновена 

материалната база във всички детски градини и ще бъдат предоставени безплатни 

допълнителни образователно-възпитателни занимания- екскурзии, сини и зелени 

училища, спортни празници и др. 

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, която осигурява топла храна на 
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117 човека;по програма на КНСБ се изхранват 17 човека към "Обществена трапезария" 

на стойност 9 814 лева;още 20 човека получаваха "Топъл обяд" към Социалния фонд в 

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 получават и още 22 деца от 

Дневния център за деца с увреждания - 9 600 лева.; 

Проплака и първото родено бебе по процедура "Ин Витро" в община Ивайловград; още 

20 000 лева, собствени бюджетни средства са заделени в Общинския фонд "Ин Витро"; 

осигурихме помещение на "Ин Витро център Бора", който по график провежда 

акушеро-гинекологични консултации в Ивайловград; 

Продължава добрата практика лекари от Свиленград, всяка сряда да извършват в града 

специализирани прегледи, лабораторни изследвания като предоставят здрави услуги, 

без за това да заплащаме нито един лев от общинския бюджет; 

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 най-отдалечените места 

на общината. 91 са лицата, които от началото на проекта до края на 2016 г. са ползвали 

услугите на Центъра. 90 са лицата, на които им е осигурена трудова заетост. Така този 

център, след своето приключване, би могъл да продължи дейността си като делегирана 

от държавата дейност. 

Закупено е ново специализирано транспортно средство за хора с увреждания, по проект 

"Социална подкрепа в домашна среда", в размер на 94 800 лева; 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.  

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.  

 

Специфична цел СЦ1.4: Опазване на околната среда, превенция на природни 

рискове и климатична сигурност  

Мярка 1.4.1: Подобряване на водоснабдяването и канализацията  

Проекти: 

- Рехабилитация на водопроводната мрежа за намаляване на загубите на вода – 

реконструкция на съществуващите съоръжения и изграждане на нови, 
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вкл.изготвяне на работни проекти за рехабилитация на водопроводната мрежа с 

обхват всички населени места на територията на община Ивайловград; 

За 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" 

4. „Реконструкция на уличен водопровод в с. Свирачи, община Ивайловград" 

5. Подобект: „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.  

Също така е одобрен проект с Протокол №12, Решение №1/15.12.2016 г. на 

ОЕСУТ: „Изграждане, реконструкция и модрнизация 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“ 

Подобекти: 

 Реконструкция на водопровод и канал по ул. „Иван Вазов“ 

 Реконструкция на водопровод по ул. „Орфей“ 

 Реконструкция на водопровод по ул. „Възрожденска“  

За който е издадена Заповед №03/15.12.2016 г. за допълнение на Разрешение за строеж 

№11/27.10.2016 г. 

 

Мярка 1.4.3.: Подобряване на енергийната ефективност и въвеждането използване 

на ВЕИ 



            

 

 

 

54 

 

ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 
 ХАСКОВСКА ОБЛАСТ 

 
гр. Ивайловград, ул. „България” №49, тел.: 03661/60 90,  

факс: 03661/60 22, www.ivaylovgrad.org, e-mail: oba_ivaylovgrad@abv.bg 

 

Енергийната ефективност (ЕЕ) е средство за повишаване качеството на енергийните 

услуги при приемлива цена за обществото и възможност за намаляване на 

енергопотреблението чрез внедряване на конкретни мерки за икономия на енергия. 

Мярката включва дейности свързани с подобряване средата за живот и труд в 

общината, чрез ефективно използване на енергийните източници, създаване на условия 

за активизиране на икономическия живот, намаляване нивата на замърсителите и 

достигане на установените норми за вредни вещества в атмосферата, чрез 

подобряването енергийните характеристики на обществените и жилищните сгради 

/подобряване на топлоицзолацията, повишаване енергийната ефективност на 

осветлението, въвеждане на енергийно ефективни уреди, което ще доведе до 

намаляване на енергопотреблението, подмяна на остарелите прозорци и врати и 

подобряване на топлотехническите характеристики главно на обществените сгради 

/училища, детски градини, здравни и социални заведения и др./. Извършване 

обследване за енергийна ефективност на обществени сгради над 1000 м2. Подкрепата 

на инвестиции насочени към използване на алтернативни и възобновяеми енергийни 

източници (биомаса, слънчева енергия). 

Общо приложимите действия за постигане на енергийна ефективност са замяна на ел. 

енергия и течни горива с газификация на бита и предприятията. Мярката включва 

подкрепа за увеличаване дела на газифицираните жилища, стимулиране ползването на 

енергоспестяващи лампи в бита съпроводено с подобряване на топлоизолацията на 

дограми, стени, подове и тавани, за сградите и промишлените цехове с голяма 

осветителна мощност внедряване на енергоефективни системи на осветление, 

включващи както осветителни тела с добри показатели, така и системи за 

автоматизирано включване и изключване съобразно нуждите, за отоплителните 

системи с по-голяма мощност въвеждане на терморегулиращи устройства, с цел 

оптимизиране на отоплителните режими. 

Проекти: 

- Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на обществени сгради – 

продължаване на програмата за саниране на големите обществени сгради;  

- Изработване, приемане на общинска програма за обновяване на 

многофамилните жилища, включително с топлинна изолация и подкрепа на 

жителите за участие в нея; 
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- Внедряване на модели за ползване на алтернативни източници на енергия в 

общинските сгради – училища, детски заведения, сгради на общината и др.; 

Стимулиране въвеждането на ВЕИ в частния сектор – производствен и битов, 

чрез масово информиране за предимствата и възможности. 

През 2016 г. като 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 извършените 

дейности. 

В изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие през 2016 г. 

бяха подготвени и одобрени проекти и  започна обновяване и саниране на 17 броя 

сгради, на стойност 3 412 341 лева, а именно: 8 /осем/ броя обществено – 

административни сгради, в т.ч.: Дневен център за деца с увреждания - безвъзмездна 

помощ в размер на 85 088.90 лева; Гранично полицейско управление - 144 971.66 лева; 

Общински исторически музей - вътрешно саниране в размер на 82 814.88 лева; Сграда 

общежитие на училището - 290 022.08 лева; Сграда общинска администрация – 272 

386.60 лева; Сграда на Районна служба Пожарна безопасност - 213 076.16 лева; Сграда 

на Районно полицейско управление -232 318.94 лева; Сграда на Районен съд - 144 

552.92 лева, както и още 9 /девет/ броя жилищни сгради, на обща стойност 1 947 109.00 

лева- обект на улица "Армира" 6; обект на улица "Христо Ботев" 10; обект на улица 

"Волгоград" 8;обект на улица "Съединение" 19; обект улица "Шести септември" 3; 

обект на улица "Гео Милев" 18, обект на улица "Христо Ботев" 6; обект на улица 

"Христо Ботев" 7; обект на улица "Първомайска" 11. 

 

Мярка 1.4.4: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците 

чрез предотвратяване или ограничаване на тяхното вредно въздействие върху 

човешкото здраве и околната среда 

Проекти: 

- Изготвяне на морфологичен анализ на отпадъците;  
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- Засилване на контрола по прилагане на системата за разделно събиране на 

отпадъци от опаковки – хартия/пластмаса/стъкло; 

- Утвърждаване и усъвършенстване на разрешителен режим за събиране и 

транспортиране на строителни и производствени отпадъци; 

- Въвеждане на система за разделно събиране на опасни масово разпространени 

отпадъци; 

Мярка 1.4.5: Опазване и популяризиране на биоразнообразието  

Проекти: 

Изготвен е проект и е подаден за финансиране по ТГС България- Турция за 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; - За проекта „Създаване на зона за отдих и 

туризъм и приключенски парк в местност „Дупката“ Ивайловград (реконструкция и 

рехабилитация)“ 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 1.4.6: Развитие на зелената система на общината и възстановяване и 

опазване на зелените площи в населените места и междублоковите пространства 

на кварталите 

Проекти: 

- Поддържане и актуализиране на регистър на зелените площи на територията на 

общината; 

- Въвеждане на системност в провеждането на основните дейности по поддържане 

на зелената система: 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;  

- Изграждане на нови съвременни поливни инсталации и ремонт на съществуващи 

поливни водопроводи за поддържане на зелените площи. 

Инженеринг "Изграждане на дренажна система  на част от общински път  №НКV2048 

ІІ-59 между населени места град Ивайловград  и село Драбишна";  
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Вертикална планировка на междублокови пространства в: 1. УПИ 1, кв.5 на гр. 

Ивайловград; 2. 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.; 3. 

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.; 4. 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.; 5. 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.; 6. 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. 

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; 

Мярка 1.4.7.: Повишаване на информираността и екологичната култура на 

населението 

Проекти: 

- Поддържане на Интернет-страница на Община Ивайловград, посветена на 

актуална информация за околната среда; 

- Информиране на населението за състоянието на околната среда съгласно 

изискванията на Закона за опазване на околната среда; 

- Участие на обществеността в обществени обсъждания на инвестиционните 

предложения за изграждане на нови обекти. 

Изготвен е Доклад за оценка на съвместимостта на общия устройствен план на Община 

Ивайловград. Предмет на оценката за съвместимост е Общият устройствен план на 

община Ивайловград – предварителен проект и в частност онези негови предвиждания, 

които биха засегнали в по- голяма или по-малка степен територии, намиращи се в 

границите на защитени зони по Натура 2000. Оценката бе приета от РИОСВ Хасково и 

предстои провеждане на обществени консултации и одобрение на Доклад за 

Екологична оценка на Плана. 
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Приоритет 2.Развитие на човешките ресурси и подобряване достъпа до заетост и 

качествени работни места 

Специфична цел СЦ 2.1: Подобряване качеството на образованието и създаване на 

благоприятна среда за реализация на младото поколение  

Мярка 2.1.2: Подкрепа и разширяване на извънкласни и извънучилищни форми 

на заниманията на деца и младежи 

Проекти: 

- Създаване на клубове по интереси в училищата и детските градини; 

- Ежегодно провеждане на Месец на талантите – „Фестивал на детското 

творчество“ и състезание „Знам и мога“ за различни възрастови групи; 

ОП “„Наука и образование за интелигентен растеж” - “Заедно сме по –добри”  

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 Проекта 

ще бъдат включени 150 деца и техните родители.  

 

Мярка 2.1.6: Насърчаване участието на младите хора в живота на общината. 

- оптимизиране и подпомагане на работата и дейностите на младежките и 

детските организации, школи, клубове, образователни програми; 

-  създаване и подпомагане на дейността на читалищни и училищни клубове и 

секции, като алтернатива на асоциални прояви сред деца и младежи;  

- приобщаване и интегриране на децата и младите хора в неравностойно 

положение чрез изкуство и спорт;  

- превантивна работа с децата по безопасност на движението; 

-  подобряване и активизиране на физическото възпитание и спорта в училищата, 

чрез модернизация на спортните съоръжения, подобряване на качеството на 
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съществуващата и разширяване на училищната спортна база, публично-частни 

партньорства при ползване на спортните обекти и др.  

Изготвяне и приемане на Стратегия и програма за работа с младежта от Общината. 

Специфична цел 2.2: Осигуряване на висококачествени социални и здравни услуги за 

повишаване качеството на живот  

Мярка 2.2.1: Подобряване качеството на социалните услуги и създаване на нови 

Проекти: 

- Оценка на потребностите от определени видове социални услуги и оценка по 

отношение на нуждаещите се целеви групи на територията на общината; 

- Разработване/актуализиране на програми за интегриране на групи в социална 

изолация и малцинствени групи 

- Създаване на нови социални услуги, насочени към предоставяне на дневна 

грижа за децата, свързана с превенция от изоставяне, превенция на насилието и 

отпадането от училище; 

- Създаване на социални услуги от резидентен тип; 

- Домашни грижи и социални услуги в домашна среда; 

- Увеличаване на капацитета на услугите в общността. 

ОП РЧР – “Социална подкрепа в домашна среда”- Проектът предоставя подкрепа за 

разширяване на дейността на съществуващо звено за услуги за социално включване в 

общността и в домашна среда в Община Ивайловград. Възрастните хора и лицата с 

увреждания имат гарантирана възможност за избор на услуги и са подпомагани при 

вземане на решение коя е услугата, която в максимална степен отговаря на техните 

потребности  

 

Специфична цел 6: Отдих и  развитие на спорта  

Мярка 2.6.1: Развитие на спорта 

Проекти: 
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- Насърчаване на практикуването на различни видове спорт при децата; 

- Проектиране и изграждане на детски площадки, възстановяване и модернизация 

на съществуващите спортни съоръжения; 

- Въвеждане на Програма “Ваканция”- за информираност и достъпност за 

възможности за практикуване на спорт в свободното време; 

- 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. 

- Организиране на спортни празници за насърчаване изявата на младежи (Спортна 

панорама, Меджународен футболен турнир за деца). 

Инженеринг "Изграждане на детска площадка и детски развлекателен комплекс в УПИ 

-ІІ от кв.19 по плана на град Ивайловград" 

ОП “„Наука и образование за интелигентен растеж” - “Заедно сме по –добри”  

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 Проекта 

ще бъдат включени 150 деца и техните родители.  

 

Мярка 2.6.2: Създаване на условия за отдих 

Проекти: 

- Изграждане на еко-селище на територията на Община Ивайловград; 

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на местната икономика 

- Подкрепа на традиционни и нови производства, чрез префенциално 

финансиране; 
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- Поощряване отглеждането на нови видове култури, пригодни за 

агрометеорологичните условия на общината (ягоди, малини, касис, билки и др.), 

През 2016 г. в землището на село Плевун се реализира най-големия частен 

инвестиционен проект по Програмата за развитие на селските райони, в размер на 2 000 

000 лв. от фирма "Интертаб" ООД, който включва създаване 416 дка бадемови био 

насаждения с  разкрити нови 6 работни места. 

 

Мярка 3.1.6.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със 

стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места 

Проекти: 

- Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при 

регистриране, строителство и стартиране на дейността; 

- Предоставяне на услуги от бизнес подкрепящи организации; 

Приоритет 4: Използване на местния природен и културно-исторически 

потенциал за развитие на туризма 

Специфична цел 4.1: Балансирано развитие на туристическия продукт по цялата 

верига на туристическото обслужване 

Мярка 4.1.1.: Развитие на различните форми на туризъм – еко, планински, ловен и 

риболовен, културен, конгресен, бизнес, селски и религиозен 

Проекти: 

- Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура; 

- Създаване и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура; 

- Създаване на туристически културно – информационен център; 

- Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите, 

атракциите и възможностите за алтернативен туризъм в общината; 

- Развитие на алтернативни форми на туризъм. 
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Изготвен е проект "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" и е подаден за финансиране  по програма 

Интеррег за трансгранично сътрудничество България-Турция, 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. 

 

Специфична цел 4.2: Провеждане на активна маркетингова политика за 

популяризиране и утвърждаване имиджа на община Ивайловград на 

туристическия пазар 

Мярка 4.2.1: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на 

Ивайловград като национална и международна дестинация 

Проекти: 

- Създаване на регионален туристически продукт; 

- Привличане на чужди инвеститори за развитие на туристическата 

инфраструктура; 

- 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;  

- Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в община 

Ивайловград;  

- Представяне на туристически борси;  

- Организиране на информационни турове; 

Изготвен е проект ”Създаване на транснационален продукт за алтернативен туризъм”, 

с  акроним Бал Мед Тур и е подаден за финансиране  по Програмата за 

транснационално сътрудничесто Интеррег-V-Б „Балкани-Средиземно море“ 2014-2020 

г. Приоритетна ос 2 „Околна среда“, специфична цел 2.1 Биоразнообразие.  

Цели на проекта: Разработване и прилагане на обща стратегия и подход за опазване и 

устойчиво използване на природното и културното наследство в региона;  Разработване 
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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, 

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. 

 

Специфична цел 4.3: Опазване и социализиране на природното и културно 

богатство на общината 

Мярка 4.3.1: Опазване и популяризиране на културното наследство 

Проекти: 

- Опазване, реставриране и социализиране на паметниците на културата на 

територията на общината; 

- Изготвяне на рекламни материали за популяризиране на културното наследство 

в общината; 

Мярка 4.3.2: Подкрепа за провеждането на вече утвърдени фестивали и 

стимулиране появата на нови фестивали и културни мероприятия 

Дейности: 

- Превръщане на традиционните фестивали в международни и и реализиране на 

иновативни културни събития. 

Приоритет 5: Добро управление в полза на местната общност и бизнеса 

Специфична цел 5. 1: Укрепване на административния капацитет за подобряване 

на процесите на управление в общината 
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Подобряването на административния капацитет се свързва с натрупване на практически 

опит, чрез участие на експертни мрежи за сътрудничество както на регионално, така и 

на национално, международно и транснационално ниво. Добрата координация и 

партньорство с неправителствения сектор и бизнеса са предпоставки за повишаване 

атрактивността на общината, а добрият проектен капацитет способства за постигане 

целите на плана и подобряване качеството на живот. Делегирането на публични услуги 

е свързано с подкрепа за изграждане на капацитет и подобряване на взаимодействието с 

частния и неправителствения сектор и възможност за постигане на по-голяма 

прозрачност. 

Мярка 5.1.1: Усъвършенстване организацията на управление и работа в 

общинската администрация 

Проекти: 

- Увеличаване на дела на собствените приходи и местните правомощия за 

предоставяне на услуги, поемане на по-големи отговорности към населението за 

предоставяните услуги от общината; 

- Прехвърляне на услуги, ресурси и правомощия от общината към кметствата и 

заведенията за услуги. 

 

Мярка 5.1.2: Усилване на капацитета и подобряване координацията за 

управление на средства от структурните фондове на ЕС на местно ниво и 

изграждане на партньорство 

Мярката съответства на очакванията на гражданите и бизнеса за модерно и отговарящо 

на изискванията им административно обслужване, чрез провеждане на обучения, 

семинари, обмяна на опит и други на служителите на общинска администрация. 

Изпълнението на мярката кореспондира пряко с европейските принципи за добро 

управление – елемент на Лисабонската стратегия, и съдържа като основен компонент 

идеята, че формирането и осъществяването на политики, насочени към по-висок 

икономически растеж, заетост, социално сближаване и т.н. е трудно без наличието на 

ефективна и компетентна администрация с адекватен административен капацитет. 

Развитието и укрепването на професионалните компетентности, чрез обучение ще 

повиши мотивацията на служителите в общинската администрация и ще допринесе за 

по-ефективно и по-ефикасно изпълняване на служебните им задължения за реализиране 
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на ефективни политики, качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване 

на условия за устойчив икономически растеж и заетост. 

Проекти: 

- Обучения на служители за подготовка и управление на проекти; 

- Подготовка на подходящи проекти за кандидатстване за финансиране; 

- Проучване на добрите практики от други български общини; 

- Търсене на стимули за служителите на общинската администрация да участват 

активно в изпълнението на проектите; 

- Участие на представители на общините в мониторинга за използване на 

средствата от структурните фондове на ЕС; 

- Фокус на подготвяните проекти върху приоритетите на ОПР и ИПГВР; 

Мярка 5.1.3.: Повишаване квалификацията и уменията на общинската 

администрация 

Устойчивото прилагане на политики изисква разработване и усъвършенстване на 

стратегии, подкрепени от целенасочено развитие на човешкия потенциал, както в 

общинската администрация, така и в стопанския и неправителствения сектор. 

Поддържането на структуриран диалог с икономическите и социалните партньори, с 

представители на гражданския сектор – на централно и областно ниво, при 

разработване на местни политики и съответното законодателство, допринася за 

ефективно осъществяване на принципа на “участие”; по този начин се създават 

благоприятни условия за укрепване на ново-създаващата се култура на консултации и 

диалог, в духа на управленческите подходи. В този смисъл се задълбочават и формите 

на сътрудничество между структурите на гражданското общество (СГО), местния 

бизнес, медиите, неправителствените организации, професионални сдружения, 

съсловни и бизнес организации, училищни настоятелства, родители, учители, музеи, 

читалища и т. н и администрацията в процеса на планиране и изпълнение на плановете 

за местно развитие. 

Мярката е насочена към осигуряване на условия за прилагане на качествени, 

съгласувани и ефективни политики в община Ивайловград чрез обобщаване на 

досегашния опит и изработване на препоръки за успешни партньорства с всички 
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заинтересовани страни; укрепване на съществуващите и създаване на нови отношения 

на хоризонтално взаимодействие между всички заинтересовани страни и повишаване 

на капацитета на участниците по отношение на партньорство за формулиране и 

реализиране на качествени политики. 

Проекти: 

- Укрепване на капацитета на общинската администрация за разработване, 

съфинансиране и управление на инвестиционни проекти; 

- Провеждане на езикови курсове за служителите; 

- Укрепване на финансовия, административния и програмния капацитет на 

общината за разработване, съфинансиране и управление, мониторинг и оценка 

на проекти, мониторинг и оценка на стратегическите документи на общината. 

Специфична цел 5.2: Развитие на партньорство за подобряване на социално-

икономическото развитие  

Мярка 5.2.1: Създаване и утвърждаване на трайни връзки със съседните общини 

за съвместна работа и участие в проекти и развитие на трансграничното и 

международно сътрудничество 

Мярката акцентира върху установяване на контакти и развитие на партньорства за 

сътрудничество, с цел разпространяване и обмен на информация, знания, умения и най-

добри практики за създаване на нови и/или иновационни подходи и решения в 

конкретни области, в които процесът на регионално развитие изисква ново и с 

разширен обхват ноу-хау и най-добри практики. Мярката включва дейности за 

насърчаване на предприемачеството, по-конкретно развитие на МСП, туризъм, култура 

и трансгранична търговия; насърчаване и подобряване на съвместното опазване и 

управление на природните и културни ресурси, както и предотвратяване на природни и 

технологични рискове; подкрепа за връзките между градските и селските райони; 

намаляване на изолацията, чрез подобрен достъп до транспортни, информационни и 

комуникационни мрежи и услуги, и трансгранични системи и съоръжения за вода, 

отпадъци и енергия; развитие на сътрудничество, капацитет и съвместно използване на 

инфраструктури, по-конкретно в сектори като здравеопазване, култура, туризъм и 

образование; стимулиране развитието на трансгранични пазари на труда, местни 

инициативи за заетост, равенство на половете и равни възможности, обучение и 

социално включване; развитие на институционален и административен капацитет на 
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регионално и местно ниво и предоставяне на техническа помощ за подготовка на нови 

проекти.   

Транснационално сътрудничество е свързано с предприемане на съвместни проекти за 

развитие на селските райони с поне един район в друга страна за привличане на 

достатъчно хора в дадена дейност, за да бъде тя жизнеспособна, или средство за 

насърчаване на допълнителни действия, като съвместен маркетинг на местни продукти 

или услуги като храна или туристически инициативи от страна на бизнес организации 

от различни селски региони. Взаимното учене е полезен резултат от проектите за 

транснационално сътрудничество. 

В тази връзка, транснационално сътрудничество се явява алтернатива на Местната 

инициативна група за дългосрочно устойчиво развитие в селските райони чрез 

прилагането на подхода "отдолу - нагоре" и насърчаване "ученето чрез правене" в 

местните общности, повишавайки техния капацитет за планиране, създаване на 

възможности за дългосрочна заетост и повишаване на доходите в селските райони, чрез 

разнообразяване на икономическите дейности, подобряване на конкурентоспособността 

на местните продукти, опазване на природните ресурси и околната среда и развитие на 

по-качествени услуги в съответствие с нуждите и очакванията на селското население, 

стимулиране на интегрирани и устойчиви практики.   

Транснационално сътрудничество е също и добра възможност за създаване на мрежи 

между местни инициативни групи от различни страни, членки на ЕС или трети страни. 

Чрез него, местните инициативни групи могат да предприемат дейности, който водят 

до повишаване на потенциала на селските райони, в който те живеят, използвайки 

опита на своите партньори. 

Мярката включва подкрепа и стимулиране на местния бизнес за кандидатстване за 

финансиране на проекти, свързани с транснационално сътрудничество, насочени към 

предприемачество за развитие на собствен бизнес, социални услуги за млади хора и 

хора в отдалечени места, създаване на услуги за селски, еко и културен туризъм, 

включително свързани със зони от европейската екологична мрежа Натура 2000, 

дейности за оживяване на селата и осмисляне отдиха на населението. 

Проекти: 

- Създаване на условия за междуобщинско коопериране с цел кандидатстване и 

управление на проекти от фондовете на ЕС и предоставяне на услуги от общ 

интерес на участващите общини; 

http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/bg/local-action-groups_bg.cfm
http://enrd.ec.europa.eu/leader/local-action-groups/bg/local-action-groups_bg.cfm
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- Създаване на МИГ; 

- Участие/ организиране на форуми за обмяна на опит и добри практики между 

общините; 

- Създаване на условия за сътрудничеството с подходящи общини членки на ЕС и 

- общини извън ЕС; 

- Участие в съвместни проекти за обмяна на опит и добри практики. 

Специфична цел 5.3: Достъп до качествени обществени услуги; 

Мярка 5.3.1. Разработване на ОУП на Община Ивайловград; 

Мярка 5.3.2. Разработване на подробни устройствени планове на районите с установени 

находища на мрамор и гнайс, необходими за изграждането на пътна мрежа за 

транспортирането на добитите материали; 

Мярка 5.3.3. Създаване на цифрови модели на град Ивайловград и вторичните 

общински центрове 

Мярка 5.3.4. Актуализиране и разработване на нови планове за управление на защитени 

територии в рамките на Община Ивайловград. 

 

 

IV. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020  

 

1. Мерки за наблюдение и механизми за събиране, обработване и анализ на данни  

В Общинския план за развитие на община Ивайловград за периода 2014-2020 г., с цел 

осигуряване на ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, 

програмиране, управление и ресурсното осигуряване на местното развитие е заложено 

да се създаде система за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР. Предмет на 

системата за наблюдение и оценка:  

- изпълнението на целите и приоритетите на Общинския план за развитие, 

съгласно определени физически и финансови индикатори;  

-  организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление;  

-  предприетите мерки за осигуряване на информация и публичност за резултатите 

от изпълнението на плана за развитие.  
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Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР 2014-2020 съдържа 

следните елементи: 

 

1) Източници, начини и периодичност за събиране, обработка и анализиране на 

информация;  

2) Индикатори за наблюдение и оценка:  

- ндикатори за ресурси;  

- индикатори за продукта от заложените мерки и дейности;  

- индикатори за резултат;  

- индикатори за въздействие;  

- индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР.  

3) Органи за наблюдение на ОПР, организация и методи на тяхната работа:  

Орган за наблюдение на Общинския план за развитие на Община Ивайловград е 

Общинският съвет на Община Ивайловград. В процеса на наблюдение на изпълнението 

на ОПР, общинският съвет осигурява участието на заинтересуваните органи, 

организации, физически и юридически лица при спазване на принципа за партньорство, 

публичност и прозрачност при изпълнението на Общинския план за развитие. 

Функциите на органа за наблюдение на изпълнението на Общинския план развитие, 

съгласно чл. 81 от ППЗРР, включват: 

 

1. осигуряване на информация и данни и прилагане на система от индикатори за 

наблюдение по отношение на реализацията на целите и приоритетите за местно 

развитие;  

2. координация на дейностите по наблюдението между централните и местните 

органи на изпълнителната власт, други заинтересувани органи, организации и 

юридически лица на основата на принципа за партньорство;  

3. осигуряване съответствие на действията по наблюдението с условията и 

правилата в областта на защитата на конкуренцията, държавните помощи, 

обществените поръчки, опазването на околната среда и насърчаването на 

равните възможности и социалното включване;  
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4. обсъждане и одобряване на доклади за наблюдението на Общинския план за 

развитие;  

5. осигуряване на комуникация и взаимодействие с административните структури, 

участващи в процеса на изпълнение на Регионалния план за развитие и на 

Общинския план за развитие;  

6. разглеждане на предложения и вземане на решения за повишаване 

ефективността на процеса на наблюдение в случай на установяване на проблеми 

и пропуски;  

7. определяне и изпълнение на мерки за осигуряване на информация и публичност 

относно постигнатите резултати от наблюдението с цел да се гарантира 

прозрачност при изпълнението на документите за стратегическо планиране на 

регионалното и местното развитие.  

 

4) Система на докладване и осигуряване на информация и публичност.  

В ОПР на община Ивайловград за периода 2014-2020 г. е заложено Кметът да 

организира наблюдението и изпълнението на Общинския план за развитие и да издаде 

заповед за създаването на Оперативна група за наблюдение и оценка на 

изпълнението на ОПР. Кметът определя и конкретния състав на Групата, като 

представителите на ОбС в групата се определят на заседание на ОбС-Ивайловград. 

Групата за наблюдение следва да включва следните представители:  

- Заместник-кмет на Общината;  

- 2 общински специалисти;  

- 3 общински съветници;  

- 3 представители на НПО;  

- 3 представители на бизнеса и/или на браншови организации;  

- (експерт по регионално или местно развитие).  

 

Оперативната работна група изпълнява следните задачи:  

- Разглежда и утвърждава индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана;  

- Извършва периодичен преглед на постигнатия напредък в изпълнението на 

Плана;  
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- Разглежда резултатите от изпълнението на мерките и степента на постигане на 

целите, както и резултатите от направената междинна оценка;  

- Разглежда предложения за преразпределение на средствата по заложените 

мерки;  

- Прави предложения за изменение на Плана, с цел неговото подобряване.  

 

Графикът за наблюдение на плана предвижда:  

- извършване на ежегодни наблюдения за изпълнението и напредъка по 

реализацията на ОПР и изготвянето на годишни доклади за резултатите от 

наблюдението на изпълнението на ОПР;  

- извършване на наблюдения при необходимост и изготвяне на съответния 

документ в зависимост от поставената задача и възникналата извънредна 

ситуация;  

- извършване на наблюдения в края на периода и изготвяне на доклад за 

цялостното изпълнение на Общинския план за развитие.  

След приемане на ОПР 2014-2020г. не е издавана заповед за създаването на Оперативна 

група за наблюдение и оценка на изпълнението на ОПР, като за периода 01.01.2014 г. - 

31.12.2014 г. текущото управление на изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Ивайловград се осъществява от общинската администрация и кмета, но без да 

се прилага предвидените в ОПР мерки за наблюдение и механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни.  

В ОПР 2014-2020 г. на община Ивайловград е регламентирана „Система от индикатори 

за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие за периода 2014 – 2020 

година“, която съдържа общи индикатори, измерващи глобалния ефект от ОПР и 

специфични индикатори, проследяващи изпълнението на приоритетите и специфични 

цели на Общинския план за развитие на Община Ивайловград (индикатори за 

въздействие; индикатори за резултат, в т.ч. индикатори за ресурси и индикатори за 

продукта от заложените мерки и дейности.). По проект финансиран по ОПАК са 

разработени Вътрешни правила за дейностите, свързани с набиране на 

информация за подготовката и отчитането на изпълнението на Общинския план 

за развитие на Община Ивайловград и Вътрешни правила за мониторинг при 

изпълнение на конкретни политики за развитие на община Ивайловград 
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2. Проблеми, възникнали при прилагане на ОПР 2014-2020  

През третата година от периода на изпълнение на ОПР се наблюдават следните проблеми, 

които пряко и/или косвено са оказали влияние върху изпълнението на плана:  

- Липса на свободни финансови средства за междинни плащания и за успоредно 

изпълнение на проекти, забавяне във възстановяването на средства от оперативните 

програми, което води до необходимост от търсене на алтернативни източници на 

финансови средства;  

- Липса на механизъм за набиране на актуална статистическа информация за всички 

области на социално-икономическия живот на територията на общината, поради което 

анализите се извършват на база налична информация за предходни години, 

предоставена от НСИ;  

- Липса на механизъм за набиране на информация за реализираните проекти на НПО и 

стопанските субекти на територията на общината → чрез информация, предоставена от 

съответните регионални структури;  

- Малко на брой активно действащи НПО;  

 

- Липса на стопански субекти, отворени към създаване на ПЧП при реализация на 

проекти;  

- Недостатъчен административен капацитет в публичния и частния сектор;  

- Приемане на нормативни актове, задължаващи общините да извършват дейности, без да 

е предвидено ресурсно обезпечение;  

- Забавяне стартирането на оперативните програми и ПРСР за периода 2014-2020 г.  

 

3. Осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

ОПР 2014-2020  

Съгласно Закона за регионално развитие и Правилника за неговото прилагане, кметът 

на общината и общинският съвет осигуряват информация и публичност на Общинския 

план за развитие в съответствие със своите компетенции.  

Главната цел на действията за прилагане на принципа за информация и публичност и 

на принципа за партньорство е да се осигури прозрачност и да се информират 

заинтересованите страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на 

местната политика за устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за 

местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за 

активно участие в процеса на реализация.  
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Мерките за популяризиране политиката на социално-икономическо, в частност 

регионално развитие на общината, и по-широката публичност на изпълняваните 

политики /програми, стратегии, проекти и дейности/, с обществено значим интерес, ще 

се осигурят чрез:  

- обновяване на панела за информация на официалния интернет сайт на община 

Ивайловград и включване на информация за: всички стратегически документи в 

процес на подготовка за обсъждане и приемане, всички приети и действащи 

стратегически документи – стратегии, концепции, планове, програми; списъци с 

изпълнени проекти, проекти в процес на изпълнение, планирани проекти;  

- повишаване на публичността по отношение отчетността на изпълнение на ОПР чрез 

публикуване на годишните доклади от изпълнението на ОПР, актуализациите му, 

междинна и последваща оценка; доклади за изпълнението на отделните 

стратегически документи и извършени техни оценки;  

- фокусиране вниманието върху възможностите за изграждане на публично-частни 

партньорства и реализацията на проекти, насочени към подобряване на услугите, 

предоставяни на гражданите и бизнеса чрез извеждане на сайта на общината на 

отделен панел за „Възможности за публично-частно партньорство на територията 

на община Ивайловград”;  

- засилване на сътрудничеството с местните, областни и регионални медии.  

Сайтът на общината трябва да се актуализира непрекъснато, тъй като той е основен 

източник за информация за развитието на общината и дейностите на общинската 

администрация, свързани с изпълнение и отчитане на стратегическите политики, както 

и документите, свързани с това изпълнение.  

Ефективен канал за информация са и презентационните материали и брошури, като се 

препоръчва такива да бъдат залагани като средство за информация и публичност във 

всички проекти, които ще се изпълняват и са включени в плана за реализация. 

 

4. Съответствие на ОПР 2014-2020 със секторни политики, планове и програми на 

територията на община Ивайловград  

За постигане съответствие на ОПР със секторните политики, планове и програми на 

територията на общината, мерките, които се предприемат са:  

- провеждане на коригиращи действия, на базата на предложения от 

заинтересованите страни;  

- разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии 

на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;  
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- актуализиране на приетите от Общинския съвет – Ивайловград – наредби, 

стратегии, концепции, програми, планове и др. в съответствие с целете и 

мерките предидени в ОПР.  

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите 

/стратегиите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с прилагането, 

изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията 

на органите на местно самоуправление. 

 

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези 

резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за 

останалия срок от действието му. 

 

5. Приложение на принципа на партньорство  

Партньорският модел на управление е необходим за бъдещото развитие на община 

Ивайловград. Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира 

процеса съвместно, комуникирано с партньорите, при вземането на решения и 

координирането на техните изпълнения. В процеса на управление на политиките за 

регионално развитие са въвлечени разнородни по своите интереси и функции 

заинтересовани страни - институции, организации, административни звена, общности 

(групи) от различни юридически и физически лица, които имат конкретен интерес във 

връзка с реализацията на публична политика/план и са нейни поддръжници или 

противници. С помощта на партньорството може да се осъществи целенасочено 

взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на дейността.  

Работата в партньорство не означава само информиране или консултиране. Преди 

всичко означава съвместно вземане на решения и съвместни действия за изпълнение на 

тези решения. Решения, които първоначално са общоприети от мнозинството 

партньори имат висока обществена подкрепа в процеса на реализацията  

В допълнение, за прилагане на принципа на партньорство е препоръчително засилване 

на сътрудничеството с местни сдружения, с цел увеличаване на гражданското участие в 

процеса по реализация на ОПР и останалите стратегически документи и включване на 

всички заинтересовани страни, чрез организиране на обществени обсъждания, кръгли 

маси, форуми и други походящи форми на участие. 

 

6. Резултати от извършени оценки  
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През 2016 г., която е и първата година от новия програмен период, не са извършвани 

експертни оценки за изпълнението на ОПР. Оценка на изпълнението е представена 

единствено с този доклад чрез проследяване на системата от целеви индикатори и 

отчета за изпълнените проекти на територията на общината.  

Напредъкът в отделните сектори е очевиден от изложените факти и данни. Ползвайки 

данните за индикаторите за оценка на ОПР от предходния период, е видно, че в 

различни сектори и направления, се очертават трайни тенденции на изменение в 

положителна насока, свързани с подобряване на инфраструктурата, подобряване на 

предоставяните социални услуги и развитие на информационните и комуникационни 

технологии.  

Увеличен е делът на населението, ползващ подобрена инфраструктура, увеличен е броя 

на предоставяните социални услуги, в резултат на повишената квалификация на 

служителите от администрацията е съкратено времето за предоставяне на 

административни услуги на гражданите, подобрено е оборудването в училищата и са 

въведени съвременни методи на преподаване. В обобщение, може да бъде направен 

извод, че в голяма степен са постигнати планираните за 2016 г. цели. Напредъкът при 

изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2016 г. се дължи на 

ползването на различни източници на финансиране – ЕЗФ, ЕФР, ДБ, собствени 

средства и др.  

В резултат на доброто планиране, организация и координация при управлението на 

всеки от проектите, заявения интерес от страна на общността преди и по време на 

изпълнението им, както и оказаната подкрепа от ОбС – Ивайловград са постигнати 

много добри резултати при изпълнение на ОПР 2014-2020 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР 2014-2020  

Върху изпълнението на Общинския план за развитие оказват влияние пряко и непряко 

и някои от следните фактори:  

 

вътрешни фактори:  

- Изменение на икономическите характеристики на общината, в частност поява на нови 

икономически субекти и прекратяване дейността на съществуващи;  

- Подобряване на образователната инфраструктура;  

- Запазване на отрицателните тенденции в демографските показатели.  

външни фактори:  
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- Смяна на правителството след проведените предсрочни парламентарни избори;  

- Промяна на критериите и стандартите за планиране и програмиране на регионалното 

развитие;  

- Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014-2020 се бавят, което води до невъзможност за планиране на финансов ресурс за 

реализация на проекти със средства от ЕС.  

Мониторингът и оценката предполагат изследване на текущото изходно състояние и 

проследяване във времето на промените, до които довеждат прилагането на Общинския 

план или на съответния друг стратегически докмунт. По тази причина е важно да се 

обезпечат надеждни данни за изходното състояние на съответните индикатори, чрез 

които се описва проблемът или ситуацията преди изпълнението на заложените проект, 

мярка и приоритет. Ако изходните данни не са налични, за измерител на промените във 

времето ще се използват целеви въпросници и анкетиране на експерти в съответната 

област и/или граждани на общината. Ако не може да се установи конкретна промяна, 

чрез използването на въпросник, следва да се формулира измерител на текущото 

състояние, който да се използва при бъдещи справки.  

Мониторингът на общинските политики е предвидено да се реализира на две нива. 

Първото ниво се осъществява от общинската администрация и включва следене на 

графиците за изпълнение на програмата и спазването на сроковете, както и оценка на 

степента на постигане на целите, финансовите ресурси (планирани и изразходвани) и 

управлението. Второто ниво се осъществява от Общинския съвет, който приема 

решения по изпълнението на програмата или по възникнали проблеми. Една от 

основните задачи на мониторинга по отношение на публичните политики е да следи за 

степента на постигане на заложените цели и ефективност по време на тяхното 

прилагане. Реализирането на Общинския план за развитие представлява етапен процес, 

при който всяка финансова година може да се разглежда като отделна фаза. Именно 

поради това, мониторингът завършва с годишни оценки и доклади, които да послужат 

на корективните действия във следваща фаза/година.  

Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на Общинския план за развитие 

цели осигуряването на ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за 

интегрирано устойчиво местно развитие и ефикасно разходване на ресурсите за 

реализация на планираните дейности и проекти.  

Всеки индикатор трябва да е с посочени мерни единици, източници на информация, 

периодичност на събирането на информация, базова стойност за отчитане изменението, 

както и междинна и целева стойност, която се очаква да бъде достигната до края на 

периода на действие на Общинския план за развитие.  
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Системата за наблюдение и оценка на изпълнението на плана обхваща и Програмата за 

неговата реализация – Приложение 3 към ОПР трябва да се актуализира като се посочат 

индикативни периоди за реализация и като се отчетат следните обстоятелства: забавяне 

в стартирането на Оперативните програми, проектната готовност и предвижданията на 

финансови средства от общината в приетата тригодишна финансова рамка.  

Предмет на наблюдението и оценката е изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие на основата на резултатите от подготовката и 

изпълнението на мерките и проектите, включени в Програмата за реализация на плана.  

За целите на наблюдението и оценката трябва практически да се прилага системата, 

която включва формите и начините за събиране на информация, индикаторите за 

наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и 

оценката, както и системата на докладване и осигуряване на информация и публичност. 

В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване принципа за партньорство 

трябва да участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските 

наместници, общинската администрация, общинския съвет, социалните и 

икономическите партньори, неправителствените организации и представителите на 

гражданското общество в общината.  

Необходимо е със Заповед на Кмета на Община Ивайловград да се определят 

конкретните звена /дирекции, отдели/ и служителите, които участват в процеса, да се 

разработят конкретни бланки и образци, които да се попълват периодично с 

информация, да се регламентира ясно и конкретно периодичността и механизма за 

събиране, обобщаване и анализиране на информацията, с цел да се избегнат неяснотите 

и разминаванията, които значително затрудняват работата на администрацията по 

наблюдение и отчитане на изпълнението на ОПР и ще създават пречки за обективното, 

ефективно и ефикасно проследяване и оценка на изпълнението на плана през 

оставащите 4 години от действието му.  

Необходимо е да се направи преглед и се изготвят и/или актуализират документите 

/стратегиите, програми, планове, наредби, правила/, които са свързани с прилагането, 

изпълнението и отчитането на отделните секторни политики, които са в правомощията 

на органите на местно самоуправление.  

Необходимо е и по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на 

мониторинг, контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези 

резултати намират отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ОПР за 

останалия срок от действието му.  

С оглед на направените изводи и препоръки е необходимо да се направи актуализация 

на ОПР 2014-2020г. за което са налице предпоставките на чл. 38, ал. 1 и ал. 4 от 

Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, като се разработи 
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актуализиран документ за изпълнение за остатъка от периода на неговото действие, 

което разработване се организира от Кметът на общината съгласно чл. 35 от ППЗОП и 

се приема при условията и по реда за изработване и приемане на общинския план за 

развитие. 

 

VI. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 


