ПРЕДИЗБОА ПРОГРАМА НА К Приета с решение №127 от 17.12.2015 г. на Общински съвет Ивайловград.
АНДИДАТА ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
ДИАНА ОВЧАРОВА
ПРОГРАМА НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
ДИАНА ОВЧАРОВА
ОСНОВНА ЦЕЛ: Провеждане на активни политики за превръщане на Ивайловград в модерна европейска
община, отличаваща се с целенасочени усилия за подобряване на благосъстоянието на хората и
утвърждаване на Ивайловград като значим фактор в региона
ПРИОРИТЕТИ:
ОСНОВНА ЦЕЛ: Провеждане на активни политики за превръщане на Ивайловград в модерна европейска
община, отличав
лена уяа подобряване на благосъстоянието на хората и утвърждаване на Ивайловград като значим
фактор в региона
Оптимално използване на възможностите на европейското финансиране в ключови стратегически сектори за
развитие на общината (Общински план за развитие 2020);
Привличане и реализиране на мащабни инвестиции за изпълнение на инфраструктурни мерки, осигуряващи
оптимални условия за развитие на икономиката и качествена жизнена среда за населението;
Повишаване на жизнения стандарт, чрез гарантиране на конкурентоспособно образование и обучение,
създаване на условия за качествена заетост и социално включване, гарантиране на достъпно и качествено
здравеопазване, осигуряване на условия за развитие на спорта;
Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги за граждани и бизнес, ефективност на администрацията,
ориентирана към резултатите;
Насочване на значими инвестиции за развитие на качествен и интегриран туристически продукт, създаване и
популяризиране на марка „Ивайловград“ - базирана на уникални природни дадености, съхранено културноисторическо наследство, качествена инфраструктура, богат културен и събитиен календар, както и иновативни

атракции за съвременна интерпретация;
Насочване на инвестиции за създаване на привлекателна и безопасна жизнена среда, балансирано развитие на
градските части, кварталите и селата в общината;
Провеждане на активна социална политика, насочена към предоставяне на алтернативни социални услуги и
възможности за социално включване.
МЕРКИ И ПРОЕКТИ
Мярка 1: Модернизиране на жизнената среда
Проект: Реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа и обособяване на паркоместа, пешеходни алеи и
тротоари, създаване на достъпна среда – ул. „Хр. Ботев”, ул. „Орфей”, ул. „Г. С Раковски”, ул. „Възрожденска”,
ул. „Св. Св. Кирил и Методии”, ул. „Съединение”, кв. Лъджа, ул. „Армира”, ул. „Карамфил” и ул. „Пионерска” в
с. Свирачи, ул. „Първа”, ул. „Трета” и ул. „Седма” в с. Славеево – главни улици.
Проект: Реконструкция и изграждане на соларно улично осветление в Ивайловград;
Проект: Изграждане на нови и ремонт на съществуващи тротоари в гр. Ивайловград и в селата Славеево,
Свирачи, Плевун, Железино и Белополци.
Проект: Възстановяване на съществуващи и изграждане на нови зелени площи, детски съоръжения и тротоари в
междублоковите пространства в града.
Проект: Обособяване и изграждане на изцяло нов градски парк-градина в кв. 22 /кв. „Дружба”/, включващ зона
за озеленяване, отдих, детски, спортни площадки и съоръжения.
Проект: Оформяне на парк за отдих по дължината на реката - зелени площи, подходи, кътове за отдих и
пешеходен мост над реката.
Проект: Изграждане на подходи, паркоместа и благоустрояване на вътрешно блоковите пространства на
санираните блокове по Националната програма за Енергийна ефективност и Оперативна програма „Региони в
растеж”, а именно блоквете:
- Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Любимец", № 33, находяща се в УПИ ІІІ
от кв. 17 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 3994 кв. м.;
- Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Армира", № 4, находяща се в УПИ І

от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 5455 кв. м.;
- Жилищна сграда блокк с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. "Шипка", № 6, находяща се в УПИ ІІ
от кв. 11 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г., РЗП - 4624 кв. м.;
– Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. „Любимец”, № 14, находяща се в
УПИ І от кв. 5 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г. ЗП - сутерен- 855 кв. м.; ЗП - I ет. - 886 кв. м.; ЗП - II –
V ет. - 866 кв. м. РЗП - 5205 кв. м.;
– Жилищна сграда блок с административен адрес: гр. Ивайловград, ул. „Шести септември”, № 6, находяща се в
УПИ І от кв. 23 по ПУП на гр. Ивайловград от 2000 г. ЗП - сутерен - 870 кв. м.; ЗП – I ет. 895 кв. м.; ЗП – II – V ет. 872 кв. м.; РЗП - 5253 кв. м.
Проект: Изграждане на подходи, паркоместа и благоустрояване на вътрешно блоковите пространства на
санираните блокове по Оперативна програма „Региони в растеж” – Интегриран план за градско възстановяване и
развитие.
Проект: Изграждане на детски площадки в кв. 75, ул. "Х. Димитър"; в кв. 91, ул."Св. Кл. Охридски"; Кв. 6 срещу ДГ;
в Ж7 - на ул. "Любимец" и ул."А. Маджаров"; Изграждане на детска площадка и място за отдих ул."Изгрев" в кв.
104, кв. Лъджа; Благоустройство и обновяване на локална градина в кв. 47; в кв.51, при банята;
Проект: Ремонт настилки и благоустрояване на централен градски площад;
Проект : Обновяване на входните пространства на града;
Проект: Изграждане на велоалея, свързваща града със с. Славеево;
Проект: Изграждане на велоалея „Пенсионерската чешма”;
Проект: Социализация на пространството около манастира „Св. Св. Константин и Елена” – осветление, беседка,
пейки, чешма; кв. Лъджа. /Програмата за развитие на селските райони/
Проект: Асфалтиране на паркинг до музея;
Проект: Въвеждане на нова система за паркиране и контрол на МПС в централна градска част и квартал
„Дружба”;
Проект: Монтиране на видеокамери за охрана и контрол, превенция на сигурността и охрана на обществени и
туристически обекти, учебните заведения, Дом за стари хора и Дневен център за деца с увреждания.
Проект: Изработване на кадастрални карти за селата Бял градец, Розино, Черни рид, Соколенци и др., които
нямат кадастрални карти и действащи ПУП-ове.

Мярка 2: Подобряване на състоянието и МТБ на образователната, здравната, социалната, културната
инфраструктура в общината
Проект: Ремонт и подобряване на материалната база и оборудването в училищата, детските градини и детските
ясли и обслужващите ги звена и внедряване на съвременни технологии в образователно-възпитателния процес;
/СОУ „Хр. Ботев”, ОУ с. Железино, ОУ с. Белополци и ОУ с. Свирачи - интерактивни дъски, нови чинове и мебели,
осигуряване на компютри и достъп до тях на всеки ученик. Изграждане на компютърни мрежи в и между
учебните заведения/- ОПНОИР, ОПРЧР, ПРСР.
Проект: Доставка на модерно технологично обзавеждане и оборудване за ученическите столове, ремонт на
кино-салона и превръщането му в многофункционална зала, ремонт на подпорни стени и огради на СОУ;
Проект: Доставяне на оборудван с базова апаратура мобилен медико-диагностичен кабинет (автомобил);
Проект: Обновяване, обзавеждане, оборудване на Дома за стари хора и изграждане на гръмоотводна
инсталация, обособяване на парковото пространство към Дома.
Проект: Саниране и обновяване на оборудването на Дневния център за деца с увреждания; закупуване на нов
автобус за нуждите на потребителите; изграждане на кътове за игра и отдих на открито за децата; изграждане на
подходи за достъп към сградата.
Проект: Ремонт и обновяване на Домашния социален патронаж – доставка на оборудване. Доставка на
специализиран автомобил за разнос на храна, с оглед разширяване обхвата на социалния патронаж в селата.
Проект: Изграждане и обновяване на предпазни огради, обозначаване с пътна маркировка и пътни знаци на
учебните и детските заведения, спортните и детските кътове за игра;
Проект: Изграждане, реконструкция и обновяване на материалната база на културната инфраструктура в селата
на общината - с. Свирачи, с. Плевун, с. Покрован , с. Гугутка, с. Бяла поляна.
Проект: Дигитализация и модернизация на библиотечния фонд в общината;
Проект: Проектиране, благоустрояване и поддържане на гробищните паркове.
Мярка 4: Преодоляване на териториалния и икономическия дисбаланс

Проект: Създаване на условия за предоставяне на нови пакети административни услуги и модернизиране на
инфраструктурата в кметствата – /подаване на заявления, издаване на административни документи на
място/;
Проект: Осигуряване на градоустройствена основа за предоставяне на терени на потенциални инвеститори за
изграждане на обекти от икономиката и комплексно обществено обслужване – обособяване на индустриална
зона;
Проект: Изготвяне на общински програми за привличане на инвестиции в кметствата на общината /за земеделие,
животновъдство, производство и услуги/. Създаване на база с всички къщи и обекти, които се продават в
общината, за улесняване на инвеститорите.
Мярка 5: Подобряване на водоснабдяването и канализацията
Проект: Рехабилитация на водопроводната мрежа, реконструкция и изграждане на канализационна система и
мобилни пречиствателни станции в с. Свирачи, с. Славеево, с. Белополци, с. Железино, с. Хухла, с. Ламбух,
с. Гугутка и с. Кондово. /ПРСР/
Проект: Проектиране и изграждане на нови водоизточници и водопроводна мрежа - с. Хухла, с. Покрован,
с. Планинец.
Мярка 6: Рационално управление и ползване на водните ресурси и пречистване на отпадните води, отделяни
от бита и промишлеността
Проект: Реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа и изграждане на нова канализационна система
и ПСОВ в гр. Ивайловград, вкл. кв. „Лъджа”;
Проект: Пълноценно използване ресурсите на язовир „Ивайловград" - създаване на зона за отдих и туризъм в
охраняемата зона на язовира /къмпинги, кейове, погледни места, атракциони за летуващи и риболов, корабче за
туристически разходки и за празнични събития/;
Проект: Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край помпена станция за питейни води в с. Меден бук и
почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води;

Проект: Възстановяване на разрушена дига на река Бяла край помпена станция за питейни води в с. Одринци,
с. Долно Луково и почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води;
Проект: Почистване на речното корито за осигуряване на проводимостта при високи води на река Арда, при
границата с Гърция и укрепване на бреговете до Помпена станция с. Славеево;
Мярка 7: Подобряване на енергийната ефективност
Проект: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на жилищни сгради по Новата Оперативна програма
„Региони в растеж”.
Изработване, приемане на общинска програма за обновяване на многофамилните жилища в Ивайловград и
квартал „Лъджа” и подкрепа на жителите за участие в нея /до м. март 2015 г. ще бъдат подготвени
технически проекти за 2 295 316.12 лв./;
Проект: „Саниране и ремонт сградата на Детски комплекс Ивайловград”.
Мярка 8: Подобряване управлението на битовите и строителни отпадъците чрез предотвратяване или
ограничаване на тяхното вредно въздействие върху човешкото здраве и околната среда
Проект: Изграждане на компостираща система за управление на битови отпадъци и отпадъците от земеделското
производство. /Намаляване на разходите за транспортиране на отпадъците, без да се повишават
разходите за такса смет; Излизане от регионално сдружение Кърджали и включване в Регионално сдружение
Харманли/;
Проект: Подмяна на амортизираната обслужваща техника с високоефективна сметосъбираща и почистваща,
такава, и изграждане на претоварна станция.
Мярка 9: Опазване и популяризиране на биоразнообразието
Проект: Изграждане и поддържане на база данни за защитените обекти на територията на общината.

Мярка 10: Развитие на зелената система на общината и възстановяване и опазване на зелените площи в
населените места и междублоковите пространства на кварталите
Проект: Поддържане и актуализиране на регистър на зелените площи на територията на общината;
Проект: Внасяне на нова дървесна и храстова растителност, сезонно зацветяване, окопаване, коситба, поливане,
резитба за оформяне и санитарна резитба на дървесната и храстова растителност и други;
Проект: Изграждане на нови съвременни поливни инсталации за поддържане на зелените площи.

Мярка 12: Борба с противообществените прояви при младежите
Проект: Програми за повишаване на гражданската култура на младото поколение.
Мярка 13: Насърчаване участието на младите хора в живота на общината
Проект: Създаване на Младежки общински съвет /Формиране на младежки лидери, участие в работата на
общински съвет с конкретни предложения и становища по проектите за решения/.
Мярка 14: Подобряване качеството на социалните услуги и създаване на нови
Проект: "Независим живот"/ предоставяне на социални услуги в домашна среда за над 100 възрастни хора и
инвалиди, осигуряване на заетост за 80 асистенти- лични, здравни, социални, домашни помощници,
финансиран от ОПРЧР- 500 хил. лв.- подписване на договор до месец декември 2015/.
Мярка 15: Обучение и квалификация на възрастни, на трайно безработни и на други лица от групите в
неравностойно положение на пазара на труда и провеждане на активна политика в пазара на труда/
Проект: "Активни", в партньорство с община Стара Загора /обучения, квалификация и осигуряване на заетост за
50 младежи от общината/;

Проект: Осигуряване на необходимите ресурси за обучение и квалификация и преквалификация на възрастни, на
трайно безработни и на други лица от групите в неравностойно положение на пазара на труда;
Проект: Насърчаване на предприемачеството и стартирането на самостоятелна стопанска дейност за лица до 29
г. /ОПРЧР/;
Проект: Подкрепа за самостоятелна заетост, предприемачество и създаване на предприятия, включително
иновативни малки и средни предприятия /ПРСР и ОПИК/.
Мярка 16: Развитие на спорта
Проект: Реконструкция и обновяване на спортен комплекс и превръщане в съвременен спортен център реконструкция на футболен стадион, изграждане на улица за достъп до градския стадион;
Проект: Изграждане на спортна площадка и място за отдих- УПИ ХХІІІ, кв. 112 ул."Изгрев" в кв. 104, кв. Лъджа;
Проект: Увеличаване и разнообразяване на спортните услуги за деца, предлагани от спортните клубове в
общината, популяризиране сред децата на спортове, които не са включени в учебните програми по физическо
възпитание и спорт, подпомагане на местни, квартални и училищни спортни и извънкласни клубове / Проекти
на ММС/;
Проект: Организиране на спортни празници за насърчаване изявата на младежи (Спортна панорама,
Меджународен футболен турнир за деца, Международен турнир по шахмат за деца).
Мярка 17: Създаване на условия за отдих
Проект: Изграждане на спортна и туристическа база на язовир Ивайловград;
Проект: Изграждане на трасе за моторни и автомобилни състезания - /ПРСР/;
Проект: Изграждане на еко-пътеки, места за отдих и пикник, приключенски парк в местността "Дупката" и около
поречието на река Бяла в землищата на с. Долно Луково, с. Меден бук, с. Мандрица, с. Гугутка и с. Железари.

Мярка 18: Развитие на селско и горско стопанство

Проект: Подкрепа за разширяване на биологичното земеделие и производство - Доизграждане на необходимата
инфраструктура- борса за зеленчукопроизводство и логистична база;
Проект: Подкрепа за създаването на стопанства на млади фермери;
Проект: Създаване на локален пазар/тържище за изкупуване и съхраняване на селскостопанската продукция от
животински и растителен произход/;
Проект: Създаване, изграждане, развитие и акредитация на сертифицираща лаборатория за местни
биопродукти;
Проект: Поощряване отглеждането на традиционни култури с марката "Ивайловград";
Проект: Подкрепа за изграждане на системата от напоителни канали и хидромелиоративни съоръжения и
използване на наличния ресурс за земеделието /ПРСР/;
Проект: Създаване на Общинско горско предприятие за стопанисване и управление на общински горски фонд и
изграждане на нови трайни насъждения.
Мярка 19: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със стартиране на нов бизнес и/или
създаването на нови работни места за решаване проблема с безработицата /Създаване на общинско
предприятие - Общински бизнес център – осигуряващо пълна логистична подкрепа – счетоводна, данъчна и
правна подкреппа за инвеститори и предприемачи, които развиват своя бизнес на територията на Общината/
Проект: Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при регистриране, строителство
и стартиране на дейността, пълна лоогистична подкрепа за всеки предприемач и инвеститор;
Проект: Оказване на съдействие за изграждане на необходимата инфраструктура.
Мярка 20: Създаване на ПЧП и инициативи за икономическо развитие
Проект: Създаване на Водени от общността за местно развитие /ВОМР/ с община Любимец и местния бизнес
инициативни групи за подпомагане на местната икономика, чрез насърчаване на предприемачеството за
стартиране на самостоятелна стопанска дейност за всеки жител.

Мярка 21: Развитие на различните форми на туризъм – еко, планински, ловен и риболовен, културен,
конгресен, бизнес, селски и религиозен
Проект: Създаване, реновиране и поддържане на туристическата инфраструктура;
Проект: Създаване и поддържане на специализирана туристическа инфраструктура;
Проект: Създаване на туристическо търговско дружество - Туристическа агенция "ТИЦ Ивайловград" / за
предлагане на туристически пакети и услуги/.
Мярка 22: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на Ивайловград като национална
и международна дестинация - Създаване на марка "Ивайловград/ Армира"
Проект: Създаване на регионален туристически продукт;
Проект: Привличане на външно инвестиране за развитие на туристическата инфраструктура;
Проект: Създаване на интернет страница за възможностите за туризъм в Ивайловград, прикрепянето й към
утвърдени в световен мащаб „търсачки“ и създаване на лесен достъп до нея;
Проект: Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в община Ивайловград;
Проект: Представяне на туристическите борси;
Проект: Организиране на информационни турове.
Мярка 23: Опазване и популяризиране на културното наследство
Проект: Арехеологически проучвания, реставриране и социализиране на паметниците на културата на
територията на Общината – Крепостта Лютица, Родостица, Бял градец и вила Армира;
Проект: Ремонт и благоустрояване на църковните храмове в Общината по ПРСР – град Ивайловград, с. Горно
селци, с. Плевун, с. Ламбух, с. Попско и с. Железино.
Проект: Реставриране и социализиране на могилата край село Свирачи.
Проект: Изграждане на умален макет на могилата от с. Долно Луково в двора на музея в Ивайловград.
Проект: Изготвяне на рекламни материали за популяризиране на културното наследство в общината.

Мярка 24: Подкрепа за провеждането на вече утвърдени фестивали и стимулиране появата на нови фестивали
и културни мероприятия
Проект: Подкрепа на Международния фестивал „Кулинарното наследство на Тракия”;
Прект: Възстановяване Празника на бадемите;
Проект: Организиране на летни пленери на изкуството в селата: Мандрица, Долно Луково, Железари,
Меден бук, Костилково, Черничино.

Председател на общински съвет:
/Дарина Кисьова – Зафирова/

