Отчет за изпълнение на Програмата за управление за втората година от мандат 2011-2015.

На основание чл.44, ал.5 от ЗМСМА, с решение №16 от 17.02.2012 на Общинския съвет Ивайловград беше приета Програмата за управление за срока на мандат 2011 - 2015 г.
За постигане приоритетите визирани в програмата, беше извършено следното:
I. Изграждане на нова н реконструкция на съществуващата инфраструктура.
Специфична цел 1: «Реконструкция подземна инфраструктура»
Разработеният проект за „Воден цикъл” на Ивайловград е приет без забележки и чака
финансиране в новия програмен период
Специфична цел 2: «Обновяване на надземната инфраструктура»
■Разработено и внесено проектно предложение по мярка 322 от ПРСР „Основни услуги за

населението и икономиката в селските райони" за лед осветление;
■Разработване и провеждане на тръжни процедури по мярка 321 от ПРСР „Основни услуги

за населението и икономиката в селските райони пътища" ;
■разработване и провеждане на тръжни процедури по мярка 321 от ПРСР „Основни услуги
за населението и икономиката в селските райони" - читалища;
■детайлно обследване енергийната ефективност на административна сграда на община
Ивайловград;
■изработен технически проект за прилагане на мерки за енергийна ефективност на
административна сграда на община Ивайловград;
■проектиране и внасяне за одобрение на проект „Многофункционална площадка за
свободното време и спорта" в кв. Лъджа, изцяло съгласуван с всички инстанции проект, с
решение за строителство,
■„Обновяване и модернизация на сградата на ОДЗ „Ивайловград" по ОПРР-успешно
приключил проект, приет от ДНСК и УО;
■проект „Антична вила Армира" – успешно приключил проект, приет от ДНСК, предстои
верифициране на разходите по проекта;
■успешно реализиран "Основен ремонт и рехабилитация на общинска и улична пътна мрежа
през 2013 г" - 600 т. асфалт;
■извършено благоустрояване улична мрежа и междублокови пространства в новия квартал;
■одобрено предложение с вх. № BG 161РООО 1-5.3-0001 „Изготвяне на ИПГВР (Интегриран
план за градско възстановяване и развитие) и в процес на реализация на дейностите по
проекта;
■възстановяване на тротоари, изграждане на нови, поставяне на бордюри и озеленяване на
междублокови и паркови пространства;
■изграждане на подпорна стена;
■изграждане на детски площадки в кметствата и в града;
■изграждане на стрийт фитнес площадка в квартал „Дружба”
II. Култура и туризъм.
Специфична цел 1: «Изграждане и обновяване на туристическа и културна
инфраструктура».
Специфична цел 2: «Превръщане на Ивайловград в трансграничен културен център»
■Реализация на одобрения проект за постоянна изложба на етнографско наследство и
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природните забележителности на Ивайловград с прилагането на аудиовизуални
компютърни технологии по ПРСР, мярка 313;
■Реализация на одобрения проект за туристически информационен център. ПРСР, мярка 313;
■Реализация на одобрен проект за закупуване на оборудване на читалищата - осветителна и
озвучителна техника по ПРСР. мярка 321;
■Реализация на одобрен проект и осигурена доставка на оборудване, съоръжения и
обзавеждане във връзка с изпълнение на договор „Подкрепа за развитието на природни,
културни и исторически атракции", ОПРР, по проект „Антична вила Армира";
■Възложена за изработване маркетингова стратегия за развитие на туризма в Общината,
ПРСР, мярка 313;
■проведе се поредния Национален младежки тракийски събор „Илиева нива", на който
акцента беше поставен върху децата с всички организирани за тях мероприятия и
дейности;
■тържествено отбелязване на 100 годишнината от Разорението и Балканските войни с
тържествена пресконференция, издаване на книга, отбелязване на събитията във всяко
едно населено место;
■получена награда на Международното туристическо изложение във Велико Търново за
цялостен продукт на културния туризъм с проект „антична вила Армира”;
■върнати мозайки от НИМ от семейната стая;
■върнати декорации и мраморни пластики от НАИМ при БАН;
■осигурено финансиране за ремонт на църкви Драбишна и Лъджа от Дирекция
„Вероизповедания" към МС в размер на 5 000 лв;
■Второ издание на Трансграничен Фолклорен фестивал „Кулинарното наследство на
Тракия", с което се допълни празничния календар на Общината за 2013 г;
■Участие в международен културен фестивал в Полша, Неленчов;
■Участие във Фестивала на железниците в град Лонго, Франция
■Реализация по съвместен договор по спечелен проект между общините Любимец,
Маджарово и Ивайловград за популяризиране на културното наследство и изработването
на 15 туристически маршрута;
■съвместен договор за извършване на разкопки между НИМ и Община Иваловград в
крепостта Балък дере – намерените експонати са предоставени на Общинския
исторически музей;
III.Селско стопанство, екология и икономика.
■Преустройство и разширение на биотаханджийница в Кондово;
■Изграждане на покривни фотоволтаични системи;
■Къщи за гости по селата;
В посока развитие на селското стопанство са създадени:
Ивайловградските предприемачи и земеделци получават съвети в земеделието чрез
изнесените приемни дни на Националната служба за съвети в земеделието
В приоритет ПОДПОМАГАНЕ РАЗВИТИЕ НА ЧАСТНИТЕ ИНИЦИАТИВИ, ЧРЕЗ
ПРИОРИТЕТНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ОБЩИНСКА ЗЕМЯ И СГРАДИ
НАЕТА ОБРАБОТВАЕМА ЗЕМЯ - 14 144.97 ДКА
Събрани суми към момента 371 928.00 лв.
.Сравнено с 2012 г, когато събраната сума от тази дейност е 50 753.00 лв.
НАЕМ НА ПАСИЩА – 12 682.82 ДКА

Събрани суми от отдаването под наем на пасищата
ПРОДАЖБА НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПОСТРОЙКИ /ОБОРИ, НАВЕСИ/ - 6 БРОЯ
АКТУВАНИ – 133 БРОЯ ОБЩИНСКИ ИМОТИ
В ТОВА ЧИСЛО: УПИ -20 БРОЯ, 26.065 ДКА; ПИ – 113 БРОЯ, 4 383.029 ДКА
Събрани суми към момента 48 000.00 лв.
■Възстановена земя на собственици, съгласно ЗЗСПЗЗ общо 384 дка.

IV.Грижа за хората. Развитие на човешките ресурси.
Подпомагане на здравеопазването и социалните дейности
■Осигурено е присъствие на екипи от лекари от „МБАЛ-Свиленград" ЕООД (всяка сряда) в
Ивайловград, където извършват профилактични прегледи на жителите на Общината.
Подновен договор за още две години.
Управление на отпадъците и политики за устойчиво развитие и опазване на природата
■Приета е Програма за енергийна ефективност; изработени са оценки за енергийна
ефективност на 4 броя сгради
■Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", проект „Нов избор-развитие и
реализация", ОП „Развитие на човешките ресурси", проект „Подкрепа за заетост",
НПОСПОЗ, „Старт на кариерата", ОП, схема „Алтернатива", проект „Подкрепа за
достоен живот" – общ брой работили по програмите 507 човека
■150 са получаващите топла храна от социалната кухня;
■Изпълнение на заложеното в Плана от Стратегията за социалните услуги в община
Ивайловград;
■Подпомагане дейността на пенсионерските клубове - разкрит още един нов такъв в село
Свирачи;
■Проект Заедно можем и нека го направим пред Центъра за образователна интеграция на
децата и учениците от етническите малцинства приключи успешно
■Изработване и отпечатване на презентационни материали за
сигурността на гражданите
■Провежда се политика на непримиримост към противообществените прояви;
■Сключен договор за обществен ред и сигурност, разработени карти за обществени
проблеми
За образованието и духовността
■Изцяло ново оборудване на училището; санирано старо крило, физкултурен и киносалон,
клас А сертификат за енергийна ефективност на сградата на СОУ и ОДЗ
■Отпразнуван достоен 100 годишен юбилей на училището
■22 кръжочни форми работят към училището;
■18 художествено творчески формации към читалището;
■Запазено е нивото на таксите за детски градини.
■Увеличен е дневния уклад в детските градини, разнообразено е седмичното меню.
■Изцяло ново закупено кухненско оборудване на стойност 70 000 лв. с конвектомати за
готвене на няколко нива и каландар за пране и сушене на дрехи;
Насърчаване на младежката дейност и спорта
■Общината насърчава младежки дейности, инициирани от самите млади хора на младежки
клубове в селата Свирачи, Кондово, Плевун и Свирачи;
■Домакинстване на София Филм фест;
■Подписан договор по проект за доброволчество, участие на един доброволец във Франция
■Подкрепят се спортните инициативи в града и селата - организирани волейболни, футболни
и шах турнири;
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■Подкрепят се самодейни състави в конкурси и фестивали, като възможност за изява, оценка

на качеството на създавания културен продукт и възможност за популяризиране на
Общината.
Изграждане на административен капацитет и работеща администрация
■Оптимизирана е структурата на общинска администрация
■Получено допълнително оборудване и обзавеждане, в това число компютър, принтери 2

броя, електронно табло, монитор и киокс по проект Е-подем;
■Одобрени и подписани договори по Оперативна програма „Административен капацитет”два броя договори за повишаване капацитета в работата на общинската администрация
■Сертификация на общината по стандартите на ИСО
■Изнесени работни дни в селата продължават;
■Издава се информационен вестник всяка сряда, отразяващ дейността на администрацията;
■разширява се и своевременно се актуализира съдържанието на интернет страницата на
Общината
■Въведена е рубрика „Задайте своя въпрос към кмета''
■Въведена е секция към интернет страницата на общината даваща препратка към
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие;
■Създаден е обществен форум, предоставящ възможност за задаване на въпроси и отговори
към ИПГВР
■Максимално и целево се усвояват средствата от европейските фондове при пълна
прозрачност и контрол
■Грамота от Прозрачни регламенти за участие в категорията „Най-прозрачна общинска
администрация”

