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

На основание чл. 44, ал. 5 от ЗМСМА, с решение №16 от 17.02.2012 г. на Общински съвет
Ивайловград беше приета Програмата за управление за срока на мандат 2011 - 2015 г.
За постигане приоритетите визирани в програмата, беше извършено следното:

ПРИОРИТЕТ 1 - Изграждане на нова и реконструкция на съществуващата
инфраструктура

Специфична цел 1: „Реконструкция на подземната инфраструктура”
 Разработеният проект за „Воден цикъл” на Ивайловград е приет без забележки и чака

финансиране в новия програмен период.

 Сменен водопровод на част от ул. „Георги Димитров”.

Специфична цел 2: „Обновяване на надземната инфраструктура”

 Успешно реализиран "Основен ремонт и рехабилитация на общинска и улична пътна
мрежа през 2014 г." - 1140 тона асфалт;

 Възстановяване на тротоари, изграждане на нови - 1330 кв. м.
 Спортна площадка в УПИ ІV, кв. 27 – изградена нова настилка на площадката, нови

спортни съоръжения, положени са 60 метра бордюри и е асфалтиран паркинга.
 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Железино – ремонт на тоалетните в

сградата и изграждане на нова канализация.
 Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белополци – саниране на сградата,

подмяна на част от прозорците с алуминиева дограма, подменени водосточни тръби и
ремонт на тоалетните.

 Ремонт на кметство с. Свирачи – подмяна на дограма и строително-монтажни работи.
 Ремонтиран е общински апартамент на ул. „Христо Ботев”.
 Започнати са строително-монтажни работи по технически проект: „Подобряване на

центровете за предоставяне на културни услуги, чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, за сградите на НЧ „Пробуда 1914” и на НЧ „Пробуда 1914” – клон Лъджа, гр.
Ивайловград, община Ивайловград.

 Изпълнени на 90% от СМР на обект „Реконструкция и рехабилитация на общински пътища
на територията на Община Ивайловград”, финансиран по ПРСР – мярка 321.

ПРИОРИТЕТ 2 - Култура и туризъм

Специфична цел 1: „Изграждане и обновяване на туристическа и културна
инфраструктура”
Специфична цел 2: „Превръщане на Ивайловград в трансграничен културен
център”

 В процес на реализация е одобрения проект „Постоянна изложба на етнографското
наследство и природните забележителности на община Ивайловград с прилагане на
аудио-визуални компютърни умения” финансиран от ПРСР - мярка 313.

 В процес на реализация е одобрения проект „Туристически информационен център
Ивайловград”, финансиран от ПРСР - мярка 313.

 В процес на реализация е одобрения проект „Реконструкция и рехабилитация на общински
пътища на територията на община Ивайловград”, финансиран от ПРСР – мярка 321.
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 В процес на реализация е одобрения проект „Подобряване на центровете за предоставяне
на културни услуги чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност в гр. Ивайловград,
община Ивайловград”, финансиран от ПРСР – мярка 321.

 В процес на реализация е одобрения проект„Изработване на проект за Общ устройствен
план на община Ивайловград“.

 Успешно реализиран проект „Антична вила Армира", финансиран по ОПРР.
 Успешно реализиран проект „Изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и

развитие на град Ивайловград“, финансиран по ОПРР.
 Осигурено финансиране за ремонт на параклиса „Света Богородица” в село Свирачи.
 Обогатяване на културния календар на общината и включването му в Националния

културен календар на Министерството на културата.
 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 завръщането на малоазийските българи с
тържествена пресконференция, издаване на книги, отбелязване на събитието в населените
места на общината.

 Антична вила Армира получи специалната награда на кампанията „Чудесата на България”
на в. „Стандарт” и награда за най-атрактивна туристическа атракция по Оперативна
програма „Регионално развитие”.

 Трето издание на Трансграничен фолклорен фестивал „Кулинарното наследство на
Тракия", с което се допълни празничния календар на Общината за 2014 г.

 Културен обмен на Читалищна формация „Армира” с участие в празника на музиката 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.

 Приемане на група студенти археолози от университета в Амиен, Франция.
 Съвместен договор за извършване на разкопки между НИМ и Община Ивайловград на

крепостта „Родостица” – намерените експонати са предоставени на Общински
исторически музей.

ПРИОРИТЕТ 3 - Селско стопанство и екология

Специфична цел 1: „Създаване на регионална марка за качество Ивайловград”
 Къщи за гости по селата.
 В посока развитие на селското стопанство ивайловградските предприемачи и земеделци

получават съвети в областта на земеделието, чрез изнесените приемни дни на
Националната служба за съвети в земеделието.

 Подпомагане развитие на частните инициативи, чрез приоритетно предоставяне на
общинска земя и сгради чрез тръжни процедури.

 Наета обработваема земя – 8 834 дка.
 Събрани суми към момента 336 949.66 лв. Сравнено с 2013 г, когато събраната сума от тази

дейност е 371 928.00 лв. – събраната сума е по-малка в резултат на промените в ЗСПЗЗ,
голяма част от наемателите, които нямат пасищни животни се отказаха от наетите пасища.

 През 2014 г. са продадени 6 бр. поземлени имоти с обща площ 9,145 дка на стойност –
9746,00 лв., 3 бр. урегулирани поземлени имоти с обща площ 1,527 дка на стойност 13410
лв., 2 бр. апартаменти на обща стойност 13840 лв.

 Актувани – 186 броя общински имоти, в това число: УПИ - 4 броя, 2.055 дка; ПИ – 179 броя,
6494.48 дка, сгради – 3 бр.

 Предоставено общинско помещение за изграждане на шивашки цех.
 Възстановена земя на собственици, съгласно ЗЗСПЗЗ общо 621 дка.
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ПРИОРИТЕТ 4 - Грижа за хората. Развитие на човешките ресурси.

Специфична цел 1: „Развитие на образователната инфраструктура (училища и
детски градини).
Специфична цел 2: „Подпомагане на здравеопазването и социалните дейности”.
Специфична цел 3: „Насърчаване на младежката дейност и спорта”.
Специфична цел 4: „Изграждане на административен капацитет и работеща
администрация”.

 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.
 ОП „Развитие на човешките ресурси", Проект „Подкрепа за заетост", НП ”ОСПОЗ”, „Старт

на кариерата", Проект „Помощ и подкрепа", Проект „Подкрепа за достоен живот” – общ
брой работили по програмите 210 човека.

 Продължава предоставянето на социалната услуга „Обществена трапезария” по проект,
финансиран от Фонд „Социална закрила” на МТСП.

 Изпълнение на заложеното в Плана от Стратегията за социалните услуги в община
Ивайловград.

 Подпомагане дейността на пенсионерските клубове. Създаден е нов пенсионерски клуб в с.
Железино.

 Провежда се политика на непримиримост към противообществените прояви.
 Сключен договор за обществен ред и сигурност, разработени карти за обществени

проблеми.
За образованието и духовността:

 Осигурен е нов училищен автобус за ОУ „Свети Свети Кирил и Методий“, село Свирачи.
 Отбелязан 100 годишен юбилей на НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград.
 20 кръжочни форми работят към СОУ „Христо Ботев”.
 18 художествено творчески формации към НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград.
 Запазено е нивото на таксите за детски градини.
 Увеличен е дневния уклад в детските градини, разнообразено е седмичното меню.
 Насърчаване на младежката дейност и спорта.
 Общината насърчава младежки дейности, инициирани от самите млади хора на младежки

клубове в Кондово, Лъджа и Свирачи.
 Подкрепят се спортните инициативи в града и селата – организирани футболни турнири.
 Подкрепят се самодейни състави в конкурси и фестивали, като възможност за изява, оценка

на качеството на създавания културен продукт и възможност за популяризиране на община
Ивайловград.

 Изграждане на административен капацитет и работеща администрация.
 Оптимизирана е структурата на Общинска администрация.
 Одобрен и подписан договор по Оперативна програма „Административен капацитет”, за

повишаване качеството на работа на Общинска администрация.
 Изнесени работни дни в селата продължават.
 Издава се информационен вестник четири пъти в месеца /всяка сряда/, отразяващ

дейността на администрацията.
 Разширява се и своевременно се актуализира съдържанието на Интернет страницата на

Общината.
 Въведена е секция към Интернет страницата на Общината, даваща препратка към

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие и Общия устройствен план.
 Създаден е обществен форум, предоставящ възможност за задаване на въпроси и отговори

към ИПГВР и ОУП.
 Максимално и целево се усвояват средствата от европейските фондове при пълна

прозрачност и контрол.

Представен на заседание на ОбС Ивайловград на 31.03.2015 г.


