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ВЪВЕДЕНИЕ
Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на Плана за развитие на община
Ивайловград и на Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град
Ивайловград за периода 2014-2020 г. е изготвен в съответствие с чл.23, т.4 от Закона за
регионално развитие /ЗРР/. Правилникат за прилагане на Закона /ППЗРР/ дефинира
ролята и структурата на документа като част от системата за мониторинг и оценка на
местното и регионално развитие.
Докладът е средства за ежегодно отчитане на напредъка по изпълнението на ОПР и
ИПГВР като представя информация за текущи проекти и инициативи, актуалните
стойности на индикаторите и предприетите действия по реализация на двата
стратегически документа.
Наблюдението и оценката на изпълнението на ОПР и ИПГВР 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).
Орган за наблюдение на ОПР и ИПГВР е Общинският съвет. В процеса на наблюдение
на изпълнението на ОПР и ИПГВР, 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.
Мониторингът (наблюдението) и контролът на изпълнението на ОПР и ИПГВР 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
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обхват на местното самоуправление. Също така, той трябва да спомогне за постигането
на резултатите на политиките и да гарантира широк обществен достъп до тях.
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;

-

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 ИПГВР и в частност промените в социалноикономическите условия в общината;
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2. Постигнатият напредък по изпълнението на целите и приоритетите на ОПР и
ИПГВР;
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 четвърти за плановия период (2014-2020 г.) и представя
резултатите от наблюдението и изпълнението на ОПР 2014-2020 г. на община
Ивайловград за периода 01.01.2017 - 31.12.2017 г.
В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни
източници: Община Ивайловград, НСИ, АЗ, МФ, 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, и др.
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ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОПР 2014-2020 И В
ЧАСТНОСТ ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
УСЛОВИЯ НА ОБЩИНАТА
Общите условия за изпълнение на ОПР и ИПГВР са свързани с актуалната социално икономическа ситуация в Община Ивайловград, Област Хасково и в страната като
цяло. Към момента на изготвяне на анализа не са налични официални статистически
данни за социалните и икономически показатели през 2017 г. Общите условия са
проследени на база данни на НСИ за 2016 г. и други източници за развитие на
общината през 2017 г.- основно данни от МФ и Бюджета на Общината.
ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Населението на Община Ивайловград по данни на НСИ към 21.12.2016 г. е 6012 души
В сравнение с 2015 г. населението е намаляло със 112 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

BG422

HKV11

Ивайловград

814,7

Гъстота
на
Населен
население и места то на 1 кв.
бр.
км
7,5

Градове бр.

Села бр.

Кметства
- бр.

1

50

16

51

Източник НСИ

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

(Брой)

Показатели

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Население - общо

6 343

6 240

6 131

6 006

6 123

6012

мъже

3 136

3 100

3 046

2 988

3 064

3022

жени

3 207

3 140

3 085

3 018

3 059

2999

Под трудоспособна възраст

739

727

720

712

760

742

мъже

346

352

347

344

369

368

жени

393

375

373

368

391

374

В трудоспособна възраст

3 762

3 696

3 612

3 488

3 552

3472
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мъже

2 080

2 044

1 995

1 936

1 964

1933

жени

1 682

1 652

1 617

1 552

1 588

1539

Над трудоспособна възраст

1 842

1 817

1 799

1 806

1 811

1798

мъже

710

704

704

708

731

721

жени

1 132

1 113

1 095

1 098

1 080

1077

Източник НСИ
ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 Г.
(Брой)
Области
Общини

Живородени

Умрели

всичко

момчета

момичета

44

26

18

Ивайловград

Естествен прираст

всичко мъже жени
102

56

всичко мъже

46

-58

жени

-30

-28

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

Показатели

Мерна
единица

2011

2012

2013

2014

2015

Живородени

Брой

44

47

39

32

49

44

момчета

Брой

20

29

23

14

26

26

момичета

Брой

24

18

16

18

23

18

Умрели

Брой

118

125

101

115

114

102

мъже

Брой

72

64

52

53

49

56

жени

Брой

46

61

49

62

65

46

Естествен прираст

Брой

-74

-78

-62

-83

-65

-58

мъже

Брой

-52

-35

-29

-39

-23

-30

жени

Брой

-22

-43

-33

-44

-42

-28

2016

МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2016 Г.
Таблица 4. Механично движение на населението от Община Ивайловград
(Брой)

2016
Общини
Ивайловград

Заселени

Изселени

Механичен прираст

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени
83

38

45

136

50

86

-53

-12

-41
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(Брой)

Показатели
Заселени - общо

2011 2012 2013 2014

2015

2016

59

59

61

89

365

83

мъже

34

27

24

38

190

38

жени

25

32

37

51

175

45

85

84

108

131

183

136

мъже

39

28

49

57

91

50

жени

46

56

59

74

92

86

Изселени - общо

Механичен прираст общо

-26

-25

-47

-42

182

- 53

мъже

-5

-1

-25

-19

99

- 12

жени

-21

-24

-22

-23

83

- 41

Източник НСИ/

ПАЗАР НА ТРУДА
Икономическата активност на населението остава близка до средната за страната и
през 2016 г. – 65,2% при 68,7% за страната, като стойността и` не се променя
значително през последните три години. В същото време заетостта продължава да
нараства, а безработицата – да намалява, но е над средните нива за страната. През 2016
г. коефициентът на заетост е 54,2% (при 63,4% за страната), а този на безработица –
20,5% (при 7,7% за страната). По-нататъшното подобряване на показателите на пазара
на труда ще бъде ограничено от влошената образователна структура на населението на
възраст 25–64 години. През 2016 г. делът на висшистите се свива до 15% (при 28% за
страната), а делът на тези с основно и по-ниско образование нараства слабо до 28%
(при 18% за страната).
Заетост и безработица
Регистрираните безработни лица ДБТ към 31.12.2017 г. са 525 лица , с равнище на
безработица 19,8 % 20,5 % за същия период на 2016 г. Относителния дял на жените в
общия брой на регистрираните за периода безработни лица е 53,9 %, който е почти
постоянен през последните години. Възрастовата структура на регистрираните
безработни потвърждава създалата се вече от години тенденция-най- засегнати са
лицата над 50 годишна възраст-43.6 %. Точно тази целева група е най-засегната в найголяма степен социално-икономическите промени и преструктуриране на
националното стопанство. В професионалната структура безработните лица без
специалност са най-голямата група, с дял над 47,4%. Тази тенденция се наблюдава през
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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
Регистрирани безработни лица, към 31.12. 2017 г. 525

Търсене на работа: През 2017 г.в ДБТ -Свиленград са обявени 895 свободни работни
места, от които 887 на първичния трудов пазари 8 по мерки за заетост. От заявените
466 места са новоразкрити.
ЖИЗНЕНА СРЕДА
През 2017 г. Община Ивайловград продължи работата си по обновяване и
модернизиране на жизнената среда в града и селата.
Извършен бе ремонт и рехабилитация на улична мрежа: ул. „Г.С.Раковски” и
отклонението от ул. „Св.Климент Охридски”/„Волгоград”/„Граничар”/„Дунав” -2170.43
кв.м. на стойност 115 000 лв.ул.„Св.Св. Кирил и Методий” и отклонението на ул. „Гео
Милев”/„Никола Вапцаров” –1279,67 кв.м. на стойност 80 000 лв.ул. „Любимец”-579
кв.м. на стойност 2 500 лв.паркинг ул. „Армира”-1068 кв.м. на стойност 29 100 лв. ул.
“Хр.Ботев”-770 кв.м. на стойност 2 000 лв.ул. „Първомайска”-176,12 кв.м. на стойност
7 000 лв. ул. „Лиляна Димитрова” с. Плевун – 726 кв.м. на стойност 12 000 лв. ул.
„Пролет” с. Железино – 421 кв.м. на стойност 1 000 лв.ул. „Лиляна Димитрова” с.
Плевун – 726 кв.м. на стойност 12 000 лв. ул. „Пролет” с. Железино – 421 кв.м. на
стойност 1 000 лв. Извършен е ремонт на съществуващите тротоари в Ивайловград:
ул. „Раковска” – бордюри с дължина 960 л.м.; ул. „Хр.Ботев” – бордюри с дължина 200
л.м., ул. „Св.Св. Кирил и Методий” и ул. „Асен Златаров” – бордюри с дължина 970
л.м. Реализира се проект Изграждане на улица в кв.32 по ПУП на Ивайловград от О.Т.46А до О.Т.-56А. Изградени са три паркоместа за инвалиди на ул. „България”.
Извършените дейности са заложени в Капиталов списък, приет с Решение
№5/30.01.2017 г. на ОбС Ивайловград. Финансирането е осигурено от Община
Ивайловград.
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Беше създаден модерен Детски игрови център на открито в УПИ II-за детска
площадка и озеленяване, кв. 19, гр. Ивайловград. Извършено е озеленяване с устойчива
тревна смеска, 10 бр. шестил (Acer platanoides) и жив плет от туя. През есента се обнови
изцяло детската площадка в градската градина, по спечелен проект Национална
кампания „За чиста околна среда- 2017” на тема „Обичам природата и аз участвам” по
ПУДООС, МОСВ. Извършено е озеленяване с устойчиви тревни смески, моливно
дърво, западна туя, кълбовидна туя и албиция.
На 15.11.2017 г. тържествено бе открита първата класна стая на открито в ОУ „Св.Св.
Кирил и Методий” в село Железино с включена беседка във форма на класна стая,
озеленяване на площи и засаждане на храстчета и цветя, както и кошчета за боклук с
интересен дизайн.
Монтирани видеокамери за наблюдение и контрол, превенция и сигурност на
новоизградения Детски атракцион.
Изградено е ново водовземно съоръжение - тръбен кладенец за допълнително
водоснабдяване на с.Покрован, ЕКАТТЕ 57145, община Ивайловград, ПИ 000339,
община Ивайловград, с който дългогодишния проблем с недостиг на води е решен.
Направено е проучване за изграждане на сондаж в с. Планинец.
Положена е асфалтова настилка и бордюри на ул. “Г.С.Раковски”, ул. „Св.Св. Кирил
и Методий” и част от ул.”Хр.Ботев,” ул. „А. Златаров” и ул. „Климент Охридски”.
Изготвени са технически проекти и има издадени разрешения за строеж за ул.
„Възрожденска”, ул.”Иван Вазов” и ул. „Орфей”. Осигурени са целеви средства от
МРРБ за изпълнение на първи етап, писмо с Изх. №04-00-181/1 от 05.12.2017 г. за
улиците:
-

Ул. „Иван Вазов” с предлагана обща цена -278 108,52 лв. без ДДС;
Ул. „Христо Ботев” с предлагана обща цена -195 548,54 лв. без ДДС;
Ул. „Орфей” и ул. „Климент Охридски” с предлагана обща цена -238 494,12 лв.
без ДДС;
Ул. „Възрожденска” с предлагана обща цена -152 864,84 лв. без ДДС.

Извърши се подмяна на канализация и ВИК на ул.”Иван Вазов”, ул. „Орфей”,
ул.„Климент Охридски”, ул. „Възрожденска” и ул. „Хр.Ботев”. Общата стойност на
проекта е 865 016,02 лв.
Получено е целево финансиране в размер на 348 431.38 от МРРБ за модернизация и
реконструкция на два от централните водопровода в града, именно:
-

обособена позиция 2 „Реконструкция на водопровод по ул. „Христо Ботев" –
средства в размер на 195 548,54 лева;
обособена позиция 4 „Реконструкция на водопровод по ул. “Възрожденска" –
средства в размер на 152 864,84 лева.
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През 2017 г. продължи въвеждане на мерки за енергийна ефективност в 8
административни сгради по Оперативна програма „Региони в растеж”:
-

Дневен център на деца с увреждания, град Ивайловград” ДБФП – 245 488. 90
лв.- Издадено разрешение за строеж №23/05.10.2017 г. съгласно
административен договор №РД-02-37-65/09.09.2016 г. и протокол за откриване
на строителна площадка от 28.11.2017 г.

-

Сградата на Гранично полицейско управление – Ивайловград”, град
Ивайловград ДБФП - 150 971. 66 лв.- Издадено разрешение за строеж
№08/03.08.2017 г. съгласно административен договор №РД-02-37-67/09.09.2016
г и протокол за откриване на строителна площадка от 05.09.2017 г.;

-

Сграда на Общински исторически музей - Ивайловград”, град Ивайловград
ДБФП – 82 814. 88 лв.- Издадено разрешение за строеж №9/04.08.2017 г.
съгласно административен договор № РД-02-37-59/09.09.2016 г., и протокол за
откриване на строителна площадка от 05.12.2017 г.;

-

Сграда на Общинска администрация”, град Ивайловград ДБФП – 286 386. 60 лв.Издадено разрешение за строеж №21/05.10.2017 г. съгласно административен
договор № РД-02-37-55/09.09.2016 г. и протокол за откриване на строителна
площадка от 05.09.2017 г.;

-

Сграда на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”,
град Ивайловград ДБФП – 213 076.16 лв.- Издадено разрешение за строеж
№12/24.08.2017 г. съгласно административен договор № РД-02-37-63/09.09.2016
г. и протокол за откриване на строителна площадка от 04.10.2017 г.;

-

Сграда на Министерство на вътрешните работи, Районно управление Ивайловград”, град Ивайловград ДБФП – 240 318.94 лв.- Издадено разрешение
за строеж №22/05.10.2017 г. съгласно административен договор №РД-02-3766/09.09.2016 г. и протокол за откриване на строителна площадка от 01.12.2017
г.;

-

Сграда на Районен съд Ивайловград”, град Ивайловград ДБФП – 146 552.92 лв.Издадено разрешение за строеж №13/24.08.2017 г. съгласно административен
договор №РД-02-37-68/09.09.2016 г. и протокол за откриване на строителна
площадка от 10.10.2017 г.;

-

Сграда на общежитие СУ „Христо Ботев”- Издадено разрешение за строеж
№7/03.08.2017 г. съгласно административен договор №РД-02-37-60/09.09.2016 г.
и протокол за откриване на строителна площадка от 11.08.2017 г., Договор РД02-37-63/09.09.2016 г. с бюджет: 290 022.08 лв.

През 2017 г. бе одобрен проект „Рехабилитация на общинска пътна мрежа в Община
Ивайловград“ и за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, по подмярка 7.2.
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„Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка
по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014-2020 г. Проектът обхваща дейности за реконструкция и рехабилитация на част от
четвъртокласна общинска пътна мрежа, както следва:
-

Обект: Път НКV2052/III-598, Свирачи - Мандрица/Белополяне;
Обект: Път НКV2061/III-598, Ивайловград – Свирачи – Ивайловград, кв. Лъджа – манастир „Св.
Св. Константин и Елена” – Римски мост;
Обект: Път НКV2042/III-5906, Железино – Гугутка/ Железино – Пъстроок;
Обект: Път НКV2039/II-59, Крумовград – п.к. II-59/ Планинец – Соколенци.

С решение №127/21.11.2017г. на Общински съвет, е разрешено разширение на
гробищния парк в кв. Лъджа, Гробищните паркове на територията на Ивайловград се
поддържат от ОП „Спектър”, което организира целогодишното почистване,
благоустрояване и поддържането им, а в селата се осъществява чрез кметовете и
кметските наместници по места.
ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Икономика на общината и през 2017 г. е традиционно свързана със селскостопанско
производство, леката и добивната промишленост, транспорта, складовата дейност и
строителството.
СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО в община Ивайловград е основен стопански отрасъл
осигуряващ изхранването на населението. 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. Силно изразеното селско и горско
стопанство определят нейният облик. Добре изградената мрежа от населени места,
наличието на територии с уникален характер, традиционния земеделски ландшафт,
биоразнообразието, са част от богатство на общината. За сега усилията на общината в
областта на земеделието са насочени към висока информираност на земеделските
производители за участие в програми по общата селскостопанска политика и по-висока
професионална квалификация. Това включва:
- Информираност на земеделските производители за програмите за развитие на
селските райони и създаване на предпоставки
за устойчиво земеделие, за
законосъобразно опазване на земите и горите на територията.
- Организиране на срещи на земеделските производители с представители на
областната земеделска служба за съвети в земеделието на място и конкретна помощ по
отделните програми на ЕС.
- Подпомагане на земеделските стопани за начина на ползване на земеделските
земи и отдаването им под наем. На основание чл.37, ал.5,7 от ЗСПЗЗ е извършено
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разпределение на мерите и пашата съобразно наличните животни от животновъдите,
необходимата площ от пасищата и мерите за всяко землище.
През 2017 г. бяха свикани общо 2 заседания на общинската епизоотична комисия-за
контрол на пазарите за животни и проблеми свързани с хуманното отношение към
животните в България засегнати в доклад на Айнималс Ейндълс. Набелязани са
конкретни мерки по предотвратяването на проникването на болестта Инфлуенца при
птиците .
Съгласно Закона за защита на растенията потребителите на продукти за растителна
защита, е необходимо да притежават сертификат. Със съдействието на общината се
организира курс за потребителите от професионална категория, които получиха
сертификат за продукти РЗ.
Биологичното производство е в начален етап в общината. Този неоползотворен ресурс е
необходима да намери по-широко приложение, тъй като земеделските дейности в
района в по-голямата си част са екологично чисти. Към момента е застъпено
производството на биологичен тахан, култивирани лечебни растения от мурсалски чай
и сладък пелин. Неоползотворен е и потенциала за поливни земи, тъй като са
амортизирани всички хидромелиорации и поливни полета в общината.
Земеделските производители от Общината се пренасочват към производството на
биопродукти и за тяхно улеснение в процеса на получаване на патент за
биопроизводител. Проектът е заложен в ИПГВР Група проекти № 3: Създаване на
икономическа зона – 3.7. Създаване, развитие и акредитация на тематично фокусирана
лаборатория за сертифициране, и предстои кандидатстване за финансирането му.
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 се тези, разположени на дълбочина 50100 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 за изнася за пазара в Гърция. През 2017 г. Продължи
дейността на Общинско предприятие „Общинско горско предприятие Ивайловград” Организиране и контрол на дейността на служителите в ОП „ОГП Ивайловград”;
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Извършено лесопатологично обследване на горските територии, собственост на община
Ивайловград и съставени сигнални листове за вредители в горските територии;
Системно въвеждане на данни в системата на ИАГ, касаещи информация за дейностите
по лесозащита, възникнали пожари и извършеното ползване на дървесина; Изготвено е
План-извлечение за промяна вида на сечта за увредените насаждения; Маркирани са
нови насаждения за ползване на дървесина през 2018 г. с обем от 5 773 м 3 лежаща маса;
Изготвени са досиета на маркираните насаждения, съдържащи карнет-описи,
сортиментни ведомости и технологични планове; Осъществено е ползване на
дървесина, от което приходите до 30.11.2017 г. са в размер на 212 238 лева; По Закона
за опазване на селскостопанското имущество са издадени 70 броя разрешения за
почистване на поземлени имоти, собственост на община Ивайловград и частна
собственост; По охрана на горите са извършени 80 броя проверки в общински горски
територии. Съставени са 6 броя констативни протоколи; За констатирани нарушения в
горските територии, собственост на община Ивайловград са подадени сигнали до
Районна прокуратура Ивайловград и е съставен 1 брой акт; Дружеството е участвало в
потушаването на възникнали пожари на територията на общината;Изготвени са и са
поставени табели за опазване на горите от пожари;
Инвестиции в икономиката на Община Ивайловград- През 2017 г. инвестиционен
интерес са проявили следните фирми:
-

-

-

-

-

Министерството на здравеопазването -инвестиционна инициатива за ремонт,
преустройство и оборудване на Филиал за спешна медицинска помощ в гр.
Ивайловград, в поземлен имот 1174 УПИ IX със застроена площ 168.9 кв.м. на
два етажа, кв. 61 по ПУП на гр. Ивайловград;
„Интер Таб” ЕООД Пловдив, има направено следното инвестиционно
предложение „Изграждане на система за капково напояване на овощно
насаждение от бадеми”, намиращо се в землището на с. Плевун, общ.
Ивайловград. В началото на годината е направена инвестиция в засаждане на
бадеми в парцели в землището на с. Плевун с обща площ от 450 декара. Към
момента са в процес на изготвяне на проект за преработка и пакетиране на
селскостопанската продукция;
„ПРЕСЛАВ ОИЛ” ЕООД София - инвестиционно намерение за изграждане на
склад за съхранение на розов цвят и розоварна към него. Снабдяването с розовия
цвят ще се осъществява от други фирми, които са наели общинска земя с цел
засаждане на рози;
СП „Енерджи” ЕООД с. Меден кладенец, общ. Тунджа, обл. Ямбол е наела 567
дка земя с намерение за засаждане на лозя, също така е закупила 230 дка лозов
масив от частен собственик. Заявила е желание да закупи сградата на детска
градина с. Свирачи, която да преобразува и изгради във винарна.
„Агро Био Балканика” ЕООД – с. Ягодово, общ. Пловдив е наела 494,39 дка
изоставени трайни насаждения в землището на с. Плевун; 164 дка овощни
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-

градини в землището на село Горноселци и 28,955 дка овощна градина в
землището на с. Хухла. Инвеститорът е заявил, че върху наетите имоти ще
създаде нови овощни насаждения от сливи.
„Беладжио Гейминг” ООД – гр. София с инвестиционни намерения за
изграждане на игрална зала за хазартни игри с игрални автомати.
Местонахождението на обекта е в УПИ Х от кв.61 по ПУП на гр. Ивайловград.
Започна процедура по преотреждане на имота от бензиностанция в игрална зала.
Към настоящия момент е одобрен технически проект и е издадено разрешение за
строеж №3/10.03.2017г. Обявено е на РДНСК и влиза в сила за предварително
изпълнение.

Общинска собственост-Основният принцип при управлението и разпореждане с
имоти общинска собственост е съобразен с чл. 11 ал. 1 от Закона за общинската
собственост, където законово са регламентирани принципите за нейното управление.
Придобиването, управлението и разпореждането с недвижими и движими имоти –
собственост на общината е извършено под контрола на Общински съвет, съобразно
разпоредбите на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество на Общински съвет – Ивайловград. Брой действащи договори за
пасища и мери за 2017 г. - 207 бр.; Обща площ на наетите пасища и мери за 2017 г. –
21 798.532 дка; Брой сключени договори за земеделски земи през 2017 г. , в т.ч. и
пасища и мери –75бр.; Общо приходи за 2017 г. от наеми за ниви, пасища и мери –
356 480.00 лв.
Продадени имоти през 2017 г.: 1. Едноетажна сграда „Бивша административна сграда”
с. Драбишна - за 7 214.01 лв.; 2. УПИ ХІ-128 кв.12 и едноетажна сграда „Пивница” с.
Гугутка - за 6733.44 лв.; 3. УПИ І Х-105 кв.7 и едноетажна сглобяема сграда с.
Драбишна - за 6 995.39 лв.; 4. Едноетажна сграда бивше „Училище” с. Меден бук - за
2 352.29 лв.; 5. УПИ І -74 кв.9 и едноетажна сграда бивше „Училище” с. Одринци - за
11 062.31 лв.; 6. Продаваемо място към УПИ І Х -13 кв.91 гр. Ивайловград - за 1 091.10
лв.; 7. Право на допълващо застрояване в УПИ VІІ -966 кв. 26 гр. Ивайловград - за
468.60 лв. Общо от продажби на общински имоти за 2017 г. с ДДС – 35 917.14 лв.
Наеми 2017 г: 1. Жилища - 55 бр. анекси към договори за наем за 20 200 лв.; 2. Имоти помещения и сгради - 23 бр. договора за наем за 32 860 лв.; Общо от наеми на
жилища сгради и помещения – 53 060 лв.
Сравнителна таблица 2016г./2017 г. по показатели общинска собственост
Показатели

2016 г

2017 г

Разлика

Брой действащи договори 184 броя
за пасища и мери

207 броя

+ 23 броя

Обща площ на наетите 18 580.448 дка;

21 798.532 дка;

+ 3 218,084
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пасища и мери
Продадени имоти
Отдадени
под
/жилища и имоти/

7 броя
наем 78 броя

7 броя

0

78 броя

0

356 480.00 лв.

Общо приходи от наеми за 488 123 лв.
ниви, пасища и мери
Общо
приходи
от 60 408.48 лв.
продажби на общински
имоти за

35 917.14 лв.

-131 643 лв.

- 24 491,31

ТУРИЗЪМ
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. 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

Места за настаняване1 Брой

2016

2011

2012

2013

2014

2015

4

3

3

3

3

3

91

61

61

61

61

63

31 007 17 940 20 676 21 936 21 152

19159

Легла

Брой

Легла денонощия

Брой

Стаи

Брой

52

28

28

28

28

28

Реализирани нощувки Брой

3 969

2 243

1 689

1 951

2 202

3742

Пренощували лица

Брой

3 167

1 413

1 346

1 581

2 202

3127

Приходи от нощувки

Левове

32 588 38 598

62444

78 721 51 651 32 783

1 Включват се категоризирани места за настаняване с над 10 легла, функционирали през съответната година.
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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.
През 2017 г. Ивайловград стана част от топ 12 винено-кулинарни дестинации на
България по проект за 12 винено-кулинарни дестинации с името „Сподели България”
пред туристическия и земеделския бранш.При разработване на проекта са избрани 12те дестинации, като една от тях е Ивайловград. Те включват както традиционните
винени напитки и характерната кухня за региона, така и близо 50 общини и около 100
туристически обекта. Важно виното и кулинарията да бъдат включени в туристическия
продукт на страната, защото са част от цялостното преживяване на туристите.
Ивайловград е включен в Туристическия регион "Родопи". „Родопи“ - първият
от деветте туристически региона, които се предвиждат да бъдат създадени съгласно
концепцията за развитието на отрасъла. Той покрива територията на 27 общини от 5
административни области: Смолян, Пазарджик, Пловдив, Хасково и Кърджали. За
център е определен Смолян. В процедурите по учредяване на организацията за
управление на региона активно участва и община Маджарово. Туристическото
райониране цели развитие на конкурентоспособен туризъм, провеждане на
регионализирана политика, съобразена с териториалните особености и спецификата на
различните части от страната. Очаква се прилагането на ефективен регионален
маркетинг да направи туристическите райони разпознаваеми за потенциалните
посетители, родните забележителности успешно да се представят на вътрешния и на
международния пазар.
Ивайловград развива успешно културно-историческите си забележителности.
Туристите разглеждат църквата "Преображение Господне", Исторически и
етнографски музей, Средновековната крепост Лютица, реставрираната римска вила
Армира, язовир "Ивайловград", мемориалът "Илиева нива" и др.
Експонати от Ивайловград участваха в етнографска изложба в Турция. Стойностни
експонати от Общинския исторически музей в Ивайловград бяха включени в
етнографската изложба: “Из бита на лозенградските българи”.Тя се осъществи по
покана на община Къркларели (Турция) със специалното съдействие на Генералното
консулство на България в Одрин и с финансовата подкрепа на Министерството на
културата. Експозицията е част от международен проект, в който участват Турция,
България, Гърция и Черна гора.
На 17 и 18 юни 2017 г. в гр. Ивайловград се проведе дискусионен форум „Туризъм без
граници” по проект „Пътят на художника”. Във форума взеха участие представители на
местната власт, туристически агенции, НПО, културни институции, местния бизнес и
жители и гости на общината.
Общината се представи на 35-та Международна туристическа борса ВАКАНЦИЯ/СПА
ЕКСПО в Интер Експо център-София. ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО е най-мащабния
туристически форум в България, предназначен за професионалисти и широка публика.
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През 2017 година участие взеха над 380 фирми от 22 страни и България. Община
Ивайловград участва със собствен щанд, който предизвика голям интерес на гостите и
самите организатори на изложението. Посетители на щанда имаха възможността да
отпият чаша вино и да се насладят на прелестите, които крие ивайловградския край.
Рекламното представяне е свързано с популяризирането на търговските марки
„Великолепието на Армира“ „Вила Армира“ и „Долината на Европа“, и тяхното
използване за производство на предмети, напитки и сувенири, както и в рекламни
брошури, клипове интернет сайтове и всякаква друга реклама.
През 2017 година община Ивайловград беше класирана и в „Годишни награди в
туризма“ организирани от Министерството на туризма.Общински исторически музей
беше включен в движението “Опознай България – 100 национални
туристическиобекта”.
През 2017 година бяха организирани два информационни тура на които бяха поканени
представители на различни туристически агенции, където бяха
запознати с
предлаганите възможности за културен, кулинарен и поклоннически туризъм.
Приходите от рекламна дейност и туристическа такса за 2017 година възлизат на 36,000
хиляди лева. Туристопотока за същата година е 13 105 човека с платена такса вход.
ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО
Концентрирано е 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 както няколко частни фирми, така и РПК "Единство",
чиято основна дейност е търговията. Същата извършва и изкупуване на диворастящи
плодове и билки. 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.
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

2016

Жилищен фонд
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Жилищни сгради

Брой

2 706

2 706

2 708

2 710

2 710

2712

Въведени в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища
Сгради

Брой

-

-

2

2

-

2

Жилища

Брой

-

-

2

9

-

2

Полезна площ

кв. м

-

-

258

634

-

77

кв. м

-

-

188

332

-

60

в т.ч. жилищна

През 2017 г. започна ремонт и въвеждане на енергийно енергийни мерки на 9
многофамилни жилищни сгради в гр. Ивайловград, със средства от ОПРР:
Многофамилна жилищна сграда на ул. „Армира” № 6, на ул. „Христо Ботев” № 10, на
ул. „Волгоград” № 8, на ул. „Съединение” № 19, на ул. „Шести септември” № 3, на ул.
„Първомайска” № 11, на ул. „Христо Ботев” № 7, на ул. „Христо Ботев” № 6, на ул.
„Гео Милев” № 18.
Зелена система. И през 2017 г. продължиха усилията за развитие на зелената система
на общината и възстановяване и опазване на зелените площи в населените места и
междублоковите пространства на кварталите. Изградена бе автоматизирана напоителна
система за напояване на: Градската градина, УПИ ІV, кв. 27 – спортната площадка,
градинките на ул. „Първомайска” и „Армира”, както и озеленените площи около
зеленчуковия пазар в кв. „Дружба”. В изпълнение е проекта за поддържане и
актуализиране на регистър на зелените площи на територията на общината като са
добавени нови 8 обекта към съществуващия регистър на зелените площи и се
поддържа. През пролетта на 2017 г. се засяха 20 бр. декоративен вид дървета
червенолистен колоновиден явор-Acer plat. Crimson Sentry на тротоара по ул.
„България” в централната част на града, минаваща покрай площада. Създаден бе
модерен Детски игрови център на открито в УПИ II-за детска площадка и озеленяване,
кв. 19, гр. Ивайловград. Извършено е озеленяване с устойчива тревна смеска, 10 бр.
шестил (Acer platanoides) и жив плет от туя. През есента се обнови изцяло детската
площадка в градската градина, по спечелен проект Национална кампания „За чиста
околна среда- 2017” на тема „Обичам природата и аз участвам” по ПУДООС, МОСВ.
Извършено е озеленяване с устойчиви тревни смески, моливно дърво, западна туя,
кълбовидна туя и албиция. Дейностите по озеленяването, почистването на терена и
подготовката на площадката са извършени от служителите на Дирекция „Строителство
и инвестиции”, при Община Ивайловград, съвместно с ОП „Спектър”. Всички зелени
площи се поддържат в добър вид. В създадените зелени площи на входното
пространство на града се правят периодично тематични декорации. Изградена е
автоматизирана напоителна система за напояване на: Градската градина, УПИ ІV, кв.
27 – спортната площадка, градинките на ул. „Първомайска” и „Армира”, както и
озеленените площи около зеленчуковия пазар в кв. „Дружба” .
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ОБРАЗОВАНИЕ
Образователната инфраструктура обхваща общо 7 обекта. На територията на
общината са разположени 1 средно общообразователно училище, 3 основни училища и
3 детска 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.
Общинската училищна мрежа обхваща две детски градини (ДГ Ивайловград и ДГ
Железино); четири училища: едно средно училище и три основни (СУ „Хр. Ботев”
Ивайловград, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Свирачи, ОУ „Св. Св. Кирил и
Методий” с. Железино и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Белополци).
Детски градини по вид, детски учители и деца през учебната 2016/2017 г. в
Община Ивайловград
детски градини детски учители
2

12

деца
129

Детски градини в селата, детски учители и деца през учебната 2016/2017 г.
детски градини детски учители
1

4

деца
39

Учебни институции през учебната 2016/2017 г.
Общо

Общообразователни училища

4

4

Учащи през учебната 2016/2017 г.

Общо учащи
492

Общообразователно училище

Професионални паралелки
(ІІ степен професионална квалификация)

440

39

Учащи през учебната 2016/2017 г. по степени на Международната стандартна
класификация на образованието (МСКО 2011)
Начално
образование
(I - IV клас‚

Прогимназиално
образование

Професионални
гимназии и училища
(IX - XIII клас‚ МСКО - 3)
(ІІ степен
Средно образование

18

МСКО - 1)

187

(V - VIII клас‚ МСКО 2)

общообразователно

професионална
квалификация)

167

86

52

Преподаватели през учебната 2016/2017 г.

Общо
56

Общообразователно училище
51

Професионални паралелки
(ІІ степен професионална квалификация)
5

Акцент върху образователните дейности през 2017 година е осигуряване на качествено
образование, съобразено с новите изисквания и динамиката на обществения живот.
В изпълнение на заложените цели за 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 през 2017 г. започна
изпълнението на проект: „ЗАЕДНО СМЕ ПО- ДОБРИ”, процедура: „Подкрепа за
предучилищно възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение” на
ОПНОИР. 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. Партньори по проекта са ДГ гр.
Ивайловград, ДГ с. Железино и НЧ "Пробуда 1914". Безвъзмездна финансова помощ
на стойност: 487 841.81 лв. Изпълнението на дейностите по проекта стартира с
Допълнителното обучение по български език в ДГ с. Железино нейния филиал в с.
Белополци. Формирани 6 групи за допълнително обучение по български език.
Включени 42 деца, на възраст от 3 до 6 години, за които българският език не е майчин и
3ма родители. Избран е персонал - сключени граждански договори с 6 бр. учители за
езикова подкрепа и 6 бр. технически персонал. Разработени са Програма, План и
График за провеждане на обученията. Проведени по 4 занятия за всяка група седмично.
Доставени са учебна и специализирана детска литература и дидактически материали.
Формирани са 4 клуба по интереси. Назначени са 4 ръководители на клубове.
Заниманията се провеждат по график. За всяко занимание ръководителите изготвят
присъствен списък на участвалите деца. За изпълнение дейността на клубовете бяха
доставени материали, консумативи, пособия, сценични костюми и декори за
заниманията.
За подобряване функционалността на помещенията и създаване на по-приятна и
спокойна среда за учене и игри на децата беше доставено обзавеждане - детски легла,
гардеробчета, столчета, масички и секция за съхранение на играчки. Към детските
легла са доставени и съответния брой матраци и спално бельо.
С цел подобряване средата за обучение и възпитание се осигури съвременно
техническо оборудване: интерактивни дъски - 5 бр.; проектори - 5 бр.;
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мултифункционално устройство - 1 бр.; лаптопи - 5 бр.; радиокасетофон - 3 бр.;
фотоапарат- 2 бр. Доставените материали, оборудване и обзавеждане са на стойност:
66 785,88 лв.
Предстои организирането на две „сини” и „зелени” училища, както и провеждането на
2 спортни празника „Мама, татко и аз”, 4 пикника и велопоходи и 4 еднодневни
екскурзии за деца и родители от детските градини в Общината.
За създаване на безопасни условия за децата и младежите са изградени 2 броя „легнали
полицаи” по ул. „Раковска” по проекта за основен ремонт и рехабилитация на уличната
мрежа, финнасиран от Бюджета на Общината. Всяко четиримесечие се освежава
пътната маркировка около всички учебни заведения.
През 2017 г. Приключи реализирането на проект по ИПП ТГС Проект „Подобряване и
устойчиво развитие на социалната инфраструктура в Община Ивайловград и Община
Ипсала-Каймакамлък”No:2007 CB16IPO008-2013-3-091-RD02-29-185/18.06.2015г., бяха
благоустроени и оборудвани сградите на Детски комплекс в Ивайловград и Младежки
център в с.Балабанджък, община Ипсала.
След обсъждане и приемане на Решение на Общински съвет – Ивайловград, са
осигурени средства от общинския бюджет за безплатен обяд на ученици - сираци от
училищата в Общината.
И през 2017 г. предучилищното и училищното образование в Общината следва
изградените традиции и достойнства, като са полагани системни усилия за тяхното
съхранение и развитие. Чрез различни форми на оптимизирано взаимодействие и
сътрудничество е разгръщан личния потенциал на подрастващите, както и е
насърчавано формирането на интерес към самоусъвършенстване, осигуряване на
професионална насоченост и подготовка за реализация на базата на националните
традиции и общочовешките хуманитарни ценности. Изпълнени са комплекс от мерки за
предоставяне на качествено и достъпно образование, което успешно съчетава
националните традиции с европейските норми, определени чрез различни нормативни
документи, доклади и препоръки на ЕС в областта на образованието. Образователната
политика на Община Ивайловград е насочена към:
 осигурява достъп до образование и по-добро обхващане на деца и ученици от
уязвими социални групи;
 дофинансира дейности със средства от общинския бюджет; подпомага храненето
на децата и учениците;
В общинските училища и детски градини се прилага системата на делегираните
бюджети. Разпределението на бюджетните средства между общинските училища и
детските градини се осъществява по разработени и утвърдени формули и приложения
към тях. Съществува обаче проблем, свързан с броя на учебните и детските заведения
по населени места. Това от своя страна води до неефективност на разходите за
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издръжка и предпоставка за промяна. Необходимо е оптимизиране на учебната мрежа,
така че да отговаря на реалния брой ученици.
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
Медицинското обслужване на населението от община Ивайловград се осъществява от
ЦСМП и отлекари от МБАЛ Свиленград (с Решение на ОбС Ивайловград и сключен
Договор между Община Ивайловград и МБАЛ Свиленград” ЕООД за безвъзмездно
предоставени помещения), всяка сряда се извършват специализирани прегледи,
лабораторни изследвания като за предоставените здравни услуги общината не заплаща
нито един лев от общинския бюджет; Сключени са договори със специалисти от
различни области, които да консултират и насочват за лечение жителите на общината:
Направление: Общопрактикуващи лекари(„личен лекар”) са сключени договори с: Д-р
Славилова: ЕТ „Славилова – Иванка Русева”; Д-р Емилия Иванова Александрова.
Направление „Амбулатория за индивидуална практика за специализирана медицинска
помощ”- Д-р Кямуран Якуб Местан” ЕООД;Направление: „Медико-диагностична
дейност - лабораторни изследвания” - „Елена Генева” ЕООД, гр. Свиленград. И през
2017 г. продължи кампанията за профилактика и превенция на женското и
репродуктивно здраве. Всяка последна събота на месеца от 11:00 до 17:30 ч. д-р
Мария Матеева има прием за акушеро-гинекологични консултации за женско, а също
така и репродуктивно здраве в кабинет, намиращ се на първи етаж в сградата на
бившата болница на Ивайловград .
През 2017 г. Община Ивайловград, съвместно с Екип лекари на Комплексния
онкологичен център - Пловдив, организираха безплатни прегледи в Ивайловград в
обновената сграда на Детски комплекс – Ивайловград. Екип на Комплексен
онкологичен център – Пловдив, с участието на д-р Ваня Балева, хирург - онколог и още
лекари – онко дерматолог, онкология и гинекология, онколог - химиотерапевт и лекар
образна диагностика извършваха безплатни клинични прегледи, консултации и
подкрепа на всички, които желаеха да се възползват от изнесените им услуги.
Специалистите подчертаха, че тяхната онкологична помощ е 100 - процентово
безплатна
Беше осигурена и безплатна психологическа подкрепа и консултации на възрастни и
деца в Ивайловград от Ана Баждарванова – магистър психолог и психотерапевт ще
предоставя безплатна психологическа подкрепа и консултации на възрастни и деца,
след предварително записване, в сградата на Детския комплекс в Ивайловград.
През годината бяха отпуснати 2 000 лв. по фонда „Ин Витро” в община Ивайловград.
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СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Стратегията на община Ивайловград за развитието на социалните услуги в региона има
приоритети свързани с предлагането на алтернативни социални услуги на нуждаещите
се лица – възрастни хора, инвалиди, деца в неравностойно положение и техните
семейства. В Община Ивайловград съществуващите социални услуги са съобразени с
потребностите на целевите групи и спецификата на общината. Осъществява се добра
координация между Общината и Дирекция «Социално подпомагане» и оказаната
методическа подкрепа от Регионална дирекция "Социално подпомагане" Хасково. На
територията на община Ивайловград са разкрити и съществуват следните социални
услуги, а именно:
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ - Тази услуга предлага комплекс от
социални услуги за цялостно обслужване на децата през деня, свързани със
задоволяване на ежедневни, здравни, образователни, рехабилитационни потребности,
организация на свободното време и предоставяне на храна. Предлага специализирано
оборудване и обзавеждане, в зависимост от конкретните потребности на децата с
физически и психически увреждания. Създава оптимални условия за корекционно–
компесаторна и интеграционна работа с децата с увреждане. Оказва подкрепа на децата
и техните семейства. Изготвя оценка на нуждите на детето, както и индивидуална
програма за грижи. Целевата група са деца с увреждания и със специфични
образователни потребности, на възраст от 3 до 18 години. В рамките на календарната
2017г. са преминали общо 34 деца. През изминалата 2017г. 7 деца са прекратили
ползването на услугата поради различни причини като навършване на пълнолетие,
изтичане срока на договора за ползване на социалната услуга, семейни причини. Три
деца през годината са ползвали почасова услуга /консултации с психолог/. През 2017г.
са новопостъпили 4 деца с направление от отдел „Закрила на детето” на ДСП
Ивайловград. Към 31.12.2017г. броят на децата, посещаващи Дневния център е 35. На
всички деца с направления е съставена оценка на потребностите и индивидуален план
за грижи, а регулярно /на всеки 3 месеца/ се предоставят в отдел „Закрила на детето”
доклади за проследяване на резултатите от работата със специалистите. Всички
специалисти работещи пряко с деца са преминали през специализирани курсове и
обучения.
ДОМ ЗА СТАРИ ХОРА - Видно от Регистъра за настанените лица и броя на
потребителите в ДСХ през 2017 г., социалната услуга са ползвали 21 лица, от които 11
жени и 10 мъже. Ново настанените лица са две. Напуснал потребител по собствено
желание е 1 лице – жена. През годината са починали двама потребители – жена и мъж.
За периода е осигурено медицинско обслужване и здравни грижи от медицинския
персонал. Все още не можем да осъществим 24 часово медицинско обслужване на
потребителите. От значение е да се отбележи, че ДСХ е социално, а не лечебно
заведение, като настанените потребители са стари хора, които се нуждаят от активно
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лечение, но в болнично заведение. Те имат избран личен лекар и се осигурява тяхното
придружаване при необходимост. В ДСХ Ивайловград има практика да се извеждат
потребители при влошено здравословно състояние, най-често към домове за възрастни
хора с физически увреждания. Важен факт е, че в сградата на ДСХ се намира Спешна
помощ. Предприети бяха мерки по социално включване на потребителите на социални
услуги в живота на общността. Стана традиция ДСХ да взима участия при провеждане
на благотворителни базари. Дейността на ДСХ – Ивайловград за 2017 година бе
изключително отговорна, напрегната и много динамична. Всички направени вътрешни
промени и нововъведения бяха извършени целящи подобряване качеството на
предоставената услуга, което от своя страна да доведе до повишаване и на
предлаганите услуги от Дома.
ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ -е комплекс от социални услуги, предоставяни
в общността. Вече 12 години развива своята дейност на територията на община
Ивайловград. Насочен е изцяло към възрастни хора и хора в неравностойно положение,
които не са в състояние да организират сами своя бит. Предлаганата от ДСП социална
услуга ”Доставка на храна в дома” ежедневно на потребителите включва супа,основно
ястие и хляб. Услугата се предоставя в Ивайловград, с. Славеево и с. Драбишна.
Предвид застаряващото население на общината, тенденцията е към разширяване на
дейността на територията и във други населени места. За целта в управленската
програма на кмета на Общината е предвидено закупуване на нов автомобил за разнос
на храна и обновяване на оборудването в кухненския блок.
Домашен социален патронаж е поел изхранването и на потребителите от „Дом за стари
хора”. Доставянето на топла храна е включително и в почивните дни. В събота и неделя
се изготвя меню според желанията им. И през 2017 г. продължи програмата „Топъл
обяд”, финансирана от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица,
изпълнявана от ДСП.Отчет за дейността на ДСП за 2017г. може да се представи в
следния схематичен вид/данните са средномесечни стойности/.
Капацитет
на ДСП

Потребители
на ДСП

Потребители
на ДСХ

Общ. Трапезария

„Топъл обяд”

/фин. от КНСБ/

/фин. от фонд за
европ.подпомагане/

122 бр.

65 бр.

20 бр.

17 бр.

20 бр.

През 2017 г. успешно приключи проект „Социална подкрепа в домашна среда”
финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съгласно
договор № BG05M9OP001-2.002-0099-C001. Целта на проекта беше подобряването
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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 предоставя следните интегрирани социални услуги
за над 80 потребители - „Личен асистент”; „Социален асистент”; „Домашен помощник”
и „Здравен асистент”.
„ЦЕНТЪР ЗА ПОЧАСОВО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩНОСТТА ИЛИ В ДОМАШНА СРЕДА “ - По последни данни
в Дирекция „Социално подпомагане” град Ивайловград са регистрирани над 756 лица с
увреждания, в т.ч. 22 деца. Данните в последните години сочат значителен растеж. Все
повече семейства, в които живеят хора с увреждания, извежда техните близки от пазара
на труда и ги прави зависими от грижата за тях, което ги затруднява допълнително.
След приключване на договор № BG05M9OP001-2.002-0099-C001 от 09.12.2015 г., по
проект по схема „Независим живот “ на ОП “Развитие на човешките ресурси“2014-2020
с общо финансиране в размер на 499 639,20 лв. се създаде устойчив модел за
осигуряване на достъп до дългосрочна здравно-социална грижа, чрез предоставяне на
интегрирани услуги за лична, здравна и социална помощ с цел подобряване качеството
на живот за хора с увреждания, които са в частична или пълна невъзможност за
самообслужване и са в риск от социална изолация. В „Център за почасово предоставяне
на услуги за социално включване в общността или в домашна среда“ работят следните
специалисти: управител, психолог, фелдшер, рехабилитатор, социален работник,
счетоводител, медиатор, технически сътрудник и шофьор, също така лични асистенти 60 лица, социални асистенти - 4 лица, домашни помощници - 14 лица и здравни
асистенти – 2 лица, които и към настоящия момент предоставят услуги на 81 лица в
невъзможност да водят самостоятелен начин на животи възможност за алтернативна
заетост на седемдесет и пет безработни лица.
За обезпечаване работата на центъра е закупен автомобил, който е доставен и е
оборудван със специализирано сертифицирано оборудване за два броя инвалидни
колички, и в предвид отдалечеността на населените места от общинския център той е
неотложната необходимост за Общината. По този начин се осигури по - голям достъп и
обхват до предлаганите социални услуги и по-голяма мобилност при обслужване на
населението.
КУЛТУРА
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
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всички са собственост на Българската Православна църква. Другите културни обекти
са музей и кина, разположени основно в гр. Ивайловград.
Опазване и популяризиране на културното наследство: Археологически
проучвания, реставриране и социализиране на паметниците на културата на
територията на Общината – Крепостта Лютица, Родостица, Бял градец и вила
Армира. Всяка година община Ивайловград с подкрепата на Министерството на
културата и НИМ, съфинансира археологически проучвания на крепостите „Лютица” и
„Родостица”, като през 2017 година се отделиха средства за рехабилитация на пътя към
средновековна крепост „Лютица”. Продължиха редовните археологически проучвания
и на средновековна крепост „Родостица“ под научното ръководство на главен уредник
към НИМ Ивайло Кънев. Популярното сред местните кале с името "Балък дере", което
се проучва от 2007 г., беше смятано доскоро за средновековна крепост. Оказа се обаче,
че това не е обикновена стражева твърдина. Разкопките през миналото лято подкрепиха
тезата, че в района на община Ивайловград се намира една от резиденциите на
управляващите феодали през Средновековието. Открити са по-малко битови предмети,
но повече архитектурни - като мраморни колони и капители.През месец юли при
разкопки водени от арх. Филип Петрунов в крепостта „Лютица” е открита уникална
находка –позлатена шпора навикинги с изображение на дракон. Всички артефакти,
намерени през последния археологически сезон, община Ивайловград получи
официално в началото на новата година. Каменна пластика с изображение на
седемглава ламя с корони от село Белополяне излезе за първи път пред очите на
ценителите. Находката направи своя дебют като експонат в изложбата „Мостове на
светлината”, която беше открита на 21 септември в НИМ. Ценностите ще бъдат
подредени в общински исторически музей и значително увеличение на фонда.
Международния фестивал „Кулинарното наследство на Тракия”- Международният
фестивал на традиционните храни, поминък и занаяти „Кулинарното наследство на
Тракия” се проведе за шести път през септември 2017 г. в Ивайловград. Всяка година
Ивайловград става домакин на кулинарния фестивал, който спомага градът да се
превърне в културна дестинация. На границата с Гърция и Турция, фестивалът
привлича посетители не само от двете съседни страни, но и много по-надалеч,
събирайки хора, нетърпеливи да се насладят на автентични вкусове, звуци и
забележителностите на планинския район. На събитието бяха поканени занаятчии и
производители, които показаха продукцията си. НЧ „Пробуда 1914“ прикани всички да
посетят богатата трапеза с традиционни тестени ястия, характерни за малоазийските
българи от кв. Лъджа. Престижно жури оценяваше вкусотиите от юнашкото готвене, на
фона на ретро дефиле „Гошко Хубавеца”. Посетителите можеха да се включат към
вкусните приготовления на ястията, да участват в семинари, да се снимат с национални
носии и да се насладят на демонстрации на отдавна забравени практики, занаяти и
обичаи.
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Празника на бадемите- Петдневният фестивал „Бадемови приказки” се състоя в
средата на месец май. Празника стартира на 15.05 на площад „Тракия” с ритуално
запалване на огъня на изкуството. На сцената бе изпълнен грандиозен танцов спектакъл
от формация „Елика”. Двучасовото ШОУ завърши с новия проект на „Актьорите” и
Иванка Шекерова – песента „Всичко е възможно в този град”. През следващите дни от
фестивала децата рисуваха, четяха приказки, представяха лични художествени
стихосбирки, разкази, есета и т.н. Част от програмата на фестивала „Бадемови
приказки” бе и организирания благотворителен търг, който се проведе в читалището. В
началото на месец март, Община Ивайловград обяви два детски конкурса: за
литературно произведение и за рисунка, на тема „Бадемов град” и „Мой Ивайловград”.
Организиране на летни пленери на изкуството в селата: Мандрица, Долно Луково,
Железари, Меден бук, Костилково, Черничино- Резултатът от организираните летни
пленери на изкуството, с участието на 7 фотографи беше видян на площада на града, в
прекрасни фотоси и картини, запечатали емоцията от срещите на хората на изкуството
с местните жители и природни красоти. Изложбата е организирана като постоянна в
сградата на читалището към момента.
Изготвяне на рекламни материали за популяризиране на културното наследство в
общината - През 2017 година община Ивайловград продължи с добрата практика да
финансира отпечатването на рекламни брошури, флаери, пътни карти, картички,
календари, пътеводители, сувенирна реклама, информационни табла и табели, дискове
и плакати, с цел популяризиране на културното наследство на общината.
Общински исторически музей-Ивайловград- В секция "Археология" са изложени
артефакти, открити при археологическите изследвания в региона - керамика от антична
вила „Армира”, монети и части от тракийска погребална колесница от разкопките на
могилата край село Свирачи, артефакти от крепостите „Лютица” и „Родостица”. В
секция "История на града и района преди Освобождението" са изложени различни
експонати от XIX век, сред които пушки и пистолети от Руско-турската освободителна
война, икони и архивни документи, свързани с живота и делото на войводите Яни
Попов и Стамбол Димитров. В секция "История след 1878 г." могат да се видят
предмети и документи свързани с живота на местното население след освобождението
от Турско робство. Сред тях е и една уникалната географска и историческа карта на
България от 1913 г. От самото откриване до момента във фондовете на музея са
постъпили 1993 фондови единици.
ОИМ-Ивайловград продължава политиката на сътрудничество и има сключени
договори за предоставяне на находки и обмен с НАИМ – София, НИМ – София, РИМ –
Хасково и РИМ – Кърджали. Наред с това музейните работници са и домакини на
редица мероприятия, свързани с културния календар на общината.
-

През месец февруари 2017 година беше открита обновената експозиция
„Лютица”;
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-

-

-

-

Трети март националния празник на България беше отбелязан за пръв път с,
историческа възстановка пресъздадена по автентичен начин от любители –
граждани представяща събитията от националното Освобождение на Ортакьой
(Ивайловград) и знаменития марш на прославната Сборна Кавказка
кавалерийска бригада на генерал – майор Черевин, събра жители и гости на
Ивайловград на площада в града
През месец май музеят отбеляза своя празник 18 май с беседа презентация на
тема Музеологията в България.
През месец юни по повод празниците за „Илиева нива“ музеят организира модно
дефиле на мъжка и дамска мода през вековете под наслов „Аз съм Гошко
хубавеца вечният ерген“.
По повод кулинарният фестивал „Кулинарното наследство на Тракия“
историческия музей се включи отново с модно дефиле.
По повод националните празници Съединението на България и Независимостта
на България редица срещи с ученици, където имаха възможност да се запознаят
автентично военно снаряжение и униформи от периодите.
Музеят организира по повод освобождението на Ортакьой две презентации
съвместно с ученици от СУ“Христо Ботев“ Ивайловград.

Експозициите на музея се радват на все по-засилващ се интерес. През 2017 са
регистрирани 3752 посещения. (За справка през 2016 са преброени 2347посетители)
Историческият музей в Ивайловград получи специално отличие от Съюза на
българските журналисти. Поводът бе изложбата по случай 80-годишнината на вестник
"Беломорец". Той е тясно свързан с историята на България и живота на двама големи
българи – издателя Иван Терзиев и неговия тъст отец Тръпко Карапалев. Културната
институция бе наградена с плакет на СБЖ по време на връчването на Годишните
награди за 2016/2017 г. Тържествената церемония се състоя в Софийската градска
галерия. По традиция по повод Деня на народните будители СБЖ отличава найдостойните и заслужили журналисти. Началото на седмичния вестник е поставено през
1937 г. от 31-годишният книжар и секретар на Тракийското дружество в Ивайловград
Иван Терзиев. „Беломорец” излиза до 1944 г. като се превръща в хроникьор и център на
обществения живот в града. Специалната награда дойде след публикация на xnews.bg,
която не остана незабелязана от СБЖ.
Ивайловград е представен в мащабен изследователски проект „Приятели на
българските съкровища 2016–2020“ на Националния научен експедиционен клуб
ЮНЕСКО-България. До края на годината беше събрана и дигитализирана
информация за културно-историческото наследство и природните забележителности в
община Ивайловград. Проектът ще бъде осъществен основно от млади изследователи,
които желаят да се занимават професионално с история, археология, културология,
етнология, изкуствоведство. В доброволните проучвателни мисии в страната ще
се включат над 1200 души, които ще съберат и систематизират информация за
исторически, археологически и етнографски музеи и обекти, природни резервати,
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защитени растителни и животински видове. Крайният резултат ще бъде
пълна дигитализация на културните и природни обекти в страната. Идеята е така да се
подпомогне развитието на туризма и поминъка в общините.
Вила „Армира“, включена в категория „Туристическа атракция“ беше номиниранa в
Годишните награди на туризма, които се присъдиха за втори път тази година в конкурс,
обявен от Министерството на туризма, целта на който е да бъдат отличени
институциите и неправителствените организации, които полагат усилия туризмът в
България да се развива и страната ни да бъде утвърдена като целогодишна и устойчива
туристическа дестинация. За награди се състезава и журналистически материал за с.
Горно Луково.
През 2017 г. бяха осигурени средства в размер на 30 000 лв. за финансово осигуряване
на събитията, включени в празничния календар на общината. А именно:
УЧАСТИЕ В XXVI МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ „СУРВА”-Традициите са
живи! Кукерската група при НЧ „Пробуда 1914“ Ивайловград, клон Лъджа взе участие
в 26-то издание на Международния фестивал на маскарадните игри "Сурва - 2017" в
Перник.
УЧАСТИЕ ВЪВ ВТОРИ НАЦИОНАЛЕН ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ НА
БЪЛГАРСКОТО ХОРО „ВЕСЕЛЯШКИ ХОРОВОД”, ГР. СВИЛЕНГРАД- Танцов
клуб „Карамфилчето” взе участие във Втори национален фолклорен фестивал на
българското хоро „Веселяшки хоровод”, гр. Свиленград.
По покана на директора на Национално училище за фолклорни изкуства "Филип Кутев"
- град Котел МТТ „Актьорите” изнесоха своя спектакъл „Спомен”.
ГОСТУВАНЕ
В
НЧ
„ХАРМАНЛИ
2001”
НА
ТАНЦОВ
КЛУБ
„КАРАМФИЛЧЕТО”-Танцов клуб „Карамфилчето” гостува на НЧ „Харманли 2001”
и отправи своя поздрав към ВГ „Сладурани”, по случай 10 години от създаване на
групата.
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПОЕТИЧЕН СПЕКТАКЪЛ „ПОСЛАНИЕ” в НЧ „ Съгласие
1905”-На 21.06.2017 г. в НЧ „Съгласие 1905” гостува група за художествено слово с
ръководител Златка Шереметова при НЧ„ Пробуда 1914” гр. Ивайловград, който
представи поетичен спектакъл „ ПОСЛАНИЕ”. Уличен куклен театър „Мале-мале” по
проект „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна“, финансиран от
фондация „Америка за България“, в две поредни вечери посети селата Гугутка, Плевун,
Славеево и кв. Лъджа, и забавлява малки и големи жители.
МТТ „АКТЬОРИТЕ” С ПОКАНА ОТ ОБЩИНА ПЛОВДИВ- Младежка театрална
трупа „Актьорите” при НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград, с ръководител актрисата
Иванка Шекерова, получиха покана от Община Пловдив по повод Световен ден против
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насилието над жени и деца, организирано от Zonta–клуб с подкрепата на община
Пловдив, да се включат с представлението „Кукувицата” от Елин Рахнев.
"Членството в Европейския съюз - осезаемо за всеки" бе темата на срещата, която
се състоя в античната вила в Ивайловград, а събитието се организира от областния
управител на Хасково - Станислав Дечев и НЧ "Пробуда 1914" в Ивайловград.
През 2017 г. започна изпълнението на проект„Образователна интеграция на ученици в
община Ивайловград“ по Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“
2014-2020. Дейностите, които са заложени по проекта ще допринесат за:
-

Допълнително обучение по български език за ученици;
Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище и напреднали
ученици ;
Подобряване на образователната среда в училищета, където да се обучават
интегрирано ученици от етническите малцинства;
Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на
учениците от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна
мултикултурна среда.
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 за 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. През 2017 г. са изградени
спортни площадки - с. Кондово и с. Свирачи. Закупени са: изкуствена настилка, 2
врати за футбол, 2 коша за баскетбол и мрежа за волейбол за всяко игрище. Модерните
игрища се отличават и с цветни разделителни ленти за отделните игри и високо
качество на настилката. Стойността на двете площадки е 69 000 лв., като средствата са
от капиталовия списък на общината, а постигнатата понижена цена е благодарение на
общинското предприятие „Спектър“, заравнило терена и монтирало спортните
съоръжения.
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АДИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ
През 2017 г. са изготвени 3 895 писмени отговора по молби, писма и жалби на
граждани. Входящите документи са 6 141, а изходящите 3 895 или общо 10 036. От
предоставените услуги в Общинска администрация са постъпили: в брой – 330 407,34
лв., с платежно нареждане - 469 228,46лв. Чрез деловодният софтуер „Aкстър Офис” се
подобри възможността всеки ръководител да контролира и прави справки за всички
преписки, по които работят или са работили неговите подчинени. По този начин се
установяват приключените в срок и съответно просрочените преписки. Тази
информация служи за контрол и предприемане на коригиращи действия при
необходимост. Извършена бе актуализация на вътрешни нормативни документи.
Предлага се нова и модерна услуга за жителите си –онлайн заплащане на всички
местни данъци и такси, от която и да е точка на страната в касите на ИЗИПЕЙ
(Easypay) и по интернет от целия свят чрез системата ИПЕЙ (ePay). Плащането се
извършва бързо, евтино и много лесно само със съобщаване на ЕГН-то на физическите
лица или ЕИК-а на фирмите. По новия начин местните данъци се плащат без да се
носят печатните съобщения, ако те са забравени или изгубени. Не е нужно да се
попълват каквито и да е документи или да се звъни в общината и да се търси
предварителна информация кой колко дължи. Информацията за дължимите суми
излиза веднага и може да бъде платена веднага. Услугата е абсолютно безвъзмездна за
общината. Така Ивайловград се нарежда сред общините с модерно и европейско
обслужване за жителите си с по-висока събираемост от данъци и електронно
предлагани услуги. Идеята на екипа ми е да продължава тази тенденция и да
модернизира общината с облекчаване на услугите, предоставяне на широка възможност
за избор от страна на гражданите и приближаването на администрацията до тях.
Системно се поддържа и актуализира сайта на общината (https://ivaylovgrad.bg/), където
се публикуват обявените обществени поръчки, новини, различни съобщения,
предлагани услуги, решения на Общински съвет и др.
Редовно пред Общински съвет се представят отчети на администрацията, младежки
дейности и др. отчети за работата на администрацията. С цел улесняване достъпа на
жителите на община Ивайловград до услугите, предлагани от ТП на НОИ, всеки месец
по утвърден график служител от подразделението на Хасково посещава община
Ивайловград, където им е предоставена самостоятелна работна станция за обслужване
на безработни лица.
Добра практика са и изнесените приемни дни в населените места на Община
Ивайловград. Инициативата е за приближаване на Общинска администрация до
хората. На тези срещи жителите на ивайловградските села споделят проблемите си.
Освен на кмета, жителите на селата имат възможност да зададат въпросите си лично и
веднага да получат отговор от зам.-кмета, директорите на дирекции или секретаря на
общината, които също присъстват на срещите.
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Постигнато е добро взаимодействие със структурите на ПУ-Ивайловград, ГПУИвайловград, РПБЗН – ИВАЙЛОВГРАД, ЗВЕНАТА НА ВИК, EVN И ДРУГИ.
ПОСТОЯННИ СА КОНТАКТИТЕ С НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА
ОБЩИНИТЕ, НАСО РБ, НАПОС РБ, Асоциацията на общините – собственици на
гори, неправителствени организации.
Развиват се партньорски взаимоотношения със съседни общини от Р Гърция, Р Турция
и Р Франция.
Община Ивайловград разполага с необходимия административен капацитет за
успешното утвърждаване на местното самоуправление и реализиране на ясна и
последователна политика, чиято основна цел е свързана с непрекъснато повишаване на
качеството на административните услуги и гарантиране на сигурността на
информацията. Резултатите от усилията на Община Ивайловград, насочени към
оптимизиране на предоставянето на услуги и подобряване на връзката администрация–
гражданин са:
-

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

През изминалата 2017 година се извършваха дейности за потушаване на пожари в
горския и селскостопанския фонд, както и за почистване на речните корита.
Проведоха се заседания на Общинския щаб с кметовете, кметските наместници,
ръководители на фирми и ведомства, относно подготовката на община Ивайловград за
работа и живот при усложнени зимни условия.
Изготвени доклади до Областна администрация - Хасково за готовността за действие на
Община Ивайловград за предотвратяване на пожари и обезопасяване на водните площи
през летния период на 2017 г., доклад за готовността за действие при усложнена зимна
обстановка и др.
В условията на сериозни количества снеговалежи в началото на 2017 година, бе
направена организация за подаване и обработване на наличната информация за
състоянието на пътищата, нуждата от почистване и опесъчаване. Цялата информация се
събира и докладва от дежурните по Общински съвет за сигурност към Общината.
През 2017 г. дейността по ОТБРАНИТЕЛНО-МОБИЛИЗАЦИОННА ПОДГОТОВКА
(ОМП) в Община Ивайловград бе организирана в изпълнение на произтичащи от ПМС
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№258 от 02.12.2005 г. дейности и задачите по отбранително-мобилизационна
подготовка на органите на изпълнителната власт и юридическите лица с
военновременни задачи, Указанията на Междуведомствения съвет по отбранителна
индустрия и сигурност на доставките към Министерски съвет, както и други
нормативни актове.
През 2017 г. се извърши почистване и освежаване на надписите на някои от
войнишките паметници и паметни плочи на загиналите във войните жители на община
Ивайловград.
ГРАДОУСТРОЙСТВО
През 2017 г. с Решение на Общински съвет Ивайловград е приет Общия стройствен
план на Общината. Допуснати за изработване са 12 бр. подробни устройствени планове,
от които оценени на ОЕСУТ и одобрени – 11 броя; в процедура на одобрение – 4 броя
ПУП/ 3 от 2016 г./; Недопуснати за изработване са 1 броя ПУП-а; Изготвени скици на
поземлени имоти – 161 броя; Издадени визи за проектиране – 44 броя;Презаверени
скици на поземлени имоти – 41 броя; Издадени удостоверения за факти и обстоятелства
по ТСУ, касаещи отделни поземлени имоти за идентичност на поземлен имот – 168
броя; Проведени заседания на ОЕСУТ – 10 заседания; Одобрени проекти на ОЕСУТ –
8 проекта; Заповеди за премахване на незаконен строеж – 1 брой; Издадени
удостоверения за търпимост – 45 броя; Заверени технически паспорти на сгради – 6
броя; Разрешения за поставяне – 7 броя; Разрешения за строеж – 31 броя; Протоколи за
откриване на строителна площадка – Приложение № 2 – 22 броя; Удостоверения за
въвеждане в експлоатация – 6 броя;
СМЕТОСЪБИРАНЕ И СМЕТОИЗВОЗВАНЕ
През 2017 г. ежемесечно се извършва извозване на ТБО до Регионалното депо –
Кърджали, общо за 2017 г. от Община Ивайловград са извозени 170 тона отпадъци.
Разходите за извозването, депонирането и отчисленията възлизат на стойност 39 200 лв.

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА ПРЕЗ 2017 ГОДИНА

Разходи-общо
2014
5 307 084

Разходи-общо 2015

5 915 088

Разходи-общо 2016 Разходи-общо 2017

6 028 860

6 638 959

Средногодишни
разходи 20142017
5 972 498

Източник: Министерство на финансите 2018

32

задължения съотношение
за разходи
на задълж.за ркъм 31.12.17 ди'31.12.17 към
средногодишни
те разходи
199 450

поети
ангажимент
и за разходи
към 31.12.17

3,3%

съотношение на
ангажиментите
към
средногодишнит
е разходи

1 605 064

Общо просрочени
задължения в
бюджета
31.12.2017 г.

26,9%

съотношение на
просрочията към
средногодишнит
е разходи

48 371

0,7%

Източник: Министерство на финансите 2018

салдо
2015

салдо
2016

906 756

-31 390

салдо
2017
495 587

Съб-ст
д.недв.имот
2017 (%)
74,35%

Съб-ст
д. прев. ср.
2017 (%)

Осреднено за
двата данъка
2017 (71.51%)

77,74%

76,05%

Източник: Министерство на финансите 2018

БЮДЖЕТ 2017
Бюджет на община Ивайловград-Бюджетът за 2017 г. беше приет с решение
№5/30.001.2017г. на Общински съвет – Ивайловград и е в размер на 6 223 380 лв.
Същият е с 484 555 лв. повече от предходната година. За държавни дейности са
заделени 2 857 753 лв., а за общински – 3 365 627 лв.
СОБСТВЕНИТЕ ПРИХОДИ, РЕАЛИЗИРАНИ ПРЕЗ 2017 г. - 1 460 712 лв.
Приходи от местни данъци – в размер на 280 644 лв., в т.ч.:
- Патентен данък – 3 430 лв.
- Данък върху недвижимите имоти – 93 883 лв.
- Данък върху превозните средства – 139 792 лв.
- Данък при придобиване имущество по дарение и възмезден начин – 41 275 лв.
- Туристически данък – 2 264 лв.
- Други данъци – 220 лв.
Неданъчни приходи – в размер на 1 180 068 лв.,в т.ч.:
-

Приходите от общински такси възлизат на 388 178 лв.
Приходи и доходи от собственост - 509 100 лв.
Приходи от концесии - 104 043 лв.
Приходи от продажби – 37 299 лв.
Приходи от глоби, нак. лихви и др. - 45 900 лв.
Приходи от дарения – 15 557 лв.
Внесен ДДС и данък върху приходите - /-94 715/ лв.

С най-голям относителен дял в структурата на неданъчните приходи са приходите от
наеми на общинска собственост в размер на 509 100 лв. и таксата за битови отпадъци
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213 206 лв. От събраните приходи от таксата за битови отпадъци през 2017 г. са
извършени разходи за дейностите по чистота в размер на 155 860 лв. От собствени
приходи и субсидията от централния бюджет през 2017 г. са извършени капиталови
разходи в размер на 883 476 лв.

МЕСТНИТЕ ДЕЙНОСТИ СА ФИНАНСИРАНИ СЪС СОБСТВЕНИ ПРИХОДИ –
1 460 712 лв., СУБСИДИЯ ОТ ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ – 1 642 333 лв.

ОБРАЗОВАНИЕ И ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ – 452 553 лв.
-

55 458 лв. за издръжка на Целодневни детски градини и Детски ясли;
14 293 лв. за дофинансиране паралелки в СУ „Хр.Ботев” и „Просвета”;
4 970 лв. за Други разходи по здравеопазването;
377 832 лв. за капиталови разходи.

БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ОКОЛНА СРЕДА–1 137
189 лв.
-

155 860 лв. за сметосъбиране и сметоизвозване, поддържане на депото;
124 597 лв. за осветление на улици и площади, включително с поддръжката;
7 915 лв. международни програми и споразумения;
74 575 лв. за озеленяване, вкл. и ОП „Спектър”;
91 981 лв. за водоснабдяване и канализация;
481 021 лв. за други дейности по ЖС и БКС, Общинско предприятие „Спектър”;
201 240 лв. за капиталови разходи.

КУЛТУРА И СПОРТ – 279 362 лв.
-

17 915 лв. за издръжка спортни бази;
104 882 лв. за издръжка Общински музей и Туристически център;
13 535 лв. за възнаграждения и издръжка на Радиотранслационни възли;
47 627 лв. за издръжка на Обредни дейности, включващи ОП „Спектър”;
45 011 лв. разходи и субсидии за други дейности по културата;
50 392 лв. за капиталови разходи;

СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ – 217 887 лв.
-

123 330 лв. издръжка и заплати на Домашен патронаж;
56 298 лв. програми за временна заетост;
6 500 лв. подпомагане на клубове на пенсионера и инвалида;
13 699 лв. за други дейности по социалното осигуряване;
18 060 лв. за капиталови разходи;
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ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ – 389 364 лв.
-

87 974 лв. за издръжка на персонала в Общинско горско предприятие;
181 915 лв. за зимно поддържане и снегопочистване;
108 477 лв. за издръжка на други дейности по икономиката;
10 998 лв. за капиталови разходи;

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 498 871 лв.
-

36 437 лв. за възнаграждения и издръжка на Общински съвет;
459 986 лв. за издръжка на общинска администрация;
2 448 лв. за капиталови разходи.

РАЗХОДИ ЗА ЛИХВИ – 14 230 лв.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ НА ЕС – ИЗТОЧНИК НА ФИНАНСИРАНЕ НА
ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ОПР 2014-2020
През 2017 г. по данни на ИСУН 2020, към 20/03/2018 г. Община Ивайловград
изпълнява следните проекти като бенефициент и партньор:

Наименование на проекта

Социална подкрепа в домашна
среда

Осигуряване на топъл обяд в
община Ивайловград

Заедно сме по-добри

Начало

09.12.2015

04.05.2015

02.08.2016

Обща
стойност

499 639.20

5 861.80

487 841.81

БФП

499 639.20

5 861.80

487 841.81

Собствено
съфинанс
иране

0.00

0.00

0.00

РИС

494 169.82

5 861.78

112 047.48

Прод Статус
ълж
на
ител изпълнен
ност
ие на
(месе договора
ци)
за БФП

22

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

5

Приключ
ен (към
датата на
приключв
ане)

29

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)
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Прилагане мерки за енергийна
ефективност на обществената
инфраструктура ,сграда на Дневен 09.09.2016
център на деца с увреждания, град
Ивайловград

Прилагане мерки за повишаване
на енергийната ефективност на
обществената инфраструктура,
сграда на общежитие СОУ
„Христо Ботев”

Прилагане мерки за енергийна
ефективност на обществената
инфраструктура ,сграда на
Районна служба "Пожарна
безопасност и защита на
населението" град Ивайловград..

Прилагане мерки за енергийна
ефективност в обществената
инфраструктура, сграда на
Гранично полицейско управление
-Ивайловград, град Ивайловград.

Прилагане мерки за енергийна
ефективност на обществената
инфраструктура , сграда на
Общинска администрация, град
Ивайловград

09.09.2016

09.09.2016

09.09.2016

09.09.2016

Подобряване качеството на живот,
чрез прилагане мерки за
повишаване енергийна
09.09.2016
ефективност в жилищни сгради в
град Ивайловград.
Прилагане мерки за енергийна
ефективност в обществената
инфраструктура, сграда на
Министерство на вътрешните
работи, Районно управление Ивайловград, гр. Ивайловград

09.09.2016

245 488.90

290 022.08

213 076.16

150 971.66

286 386.60

746 731.73

240 318.94

85 088.90

290 022.08

213 076.16

144 971.66

272 386.60

746 731.73

232 318.94

160 400.00 29 781.12

0.00

0.00

6 000.00

14 000.00

0.00

8 000.00

101 507.73

74 576.66

50 740.08

95 335.31

261 356.11

81 311.63

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

Прилагане мерки за енергийна
ефективност в обществената
инфраструктура, сграда на
Районен съд Ивайловград, град
Ивайловград

09.09.2016

146 552.92

144 552.92

2 000.00

50 593.52

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

"Осигуряване на топъл обяд в
Община Ивайловград"

01.08.2016

17 584.60

17 584.60

0.00

13 334.96

17

Сключен
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Прилагане мерки за повишаване
енергийна ефективност в
многофамилни жилищни сгради в
град Ивайловград.

27.09.2016

1 200 377.39

1 200 377.39

0.00

420 132.09

24

462 880.70

0.00

92 576.14

24

В
изпълнен
ие (от
дата на
стартиран
е)

Проекти, в които организацията участва като партньор
Образователна интеграция на
ученици в община Ивайловград

23.01.2017

462 880.70

В
изпълнен
ие

-

Общата стойност на договорените средства по проектите е в размер на
4 530 850,79 лева;

-

Безвъзмездната финансова помощ/БФП/ е в размер на 4 340 453,79 лв.;

-

Осигурено съфинансиране , в размер на 190 400,00 лв.;

-

Реално изплатени средства към 31/12/2017 г.- 1 790 748,29 лв.
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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
01.01.2017 г. до 31.12.2017 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:
инфраструктура

СЦ1.1:

Изграждане

и

подобряване

Мярка 1.1.1: Разширяване и модернизация на
инфраструктура - пътна мрежа, публичен транспорт

на

техническата

местната

транспортна

Проекти:
-

-

Обновяване на уличната мрежа във всички населени места в Община
Ивайловград – изпълнява се, оснвовно със средства за Капиталови разходи на
Общински бюджет и целево финансиране от Държавния бюджет;

Подобряване на експлоатационното състояние и нивото на изграденост на
общинската пътна мрежа- одобрен е внесения проект по подмярка 7.2 и предстои
изпълнението на Основен ремонт и рехабилитация на общински пътища на
територията на Община Ивайловград.

Специфична цел
инфраструктура

СЦ

1.2:

Изграждане

и

подобряване

на

социалната

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- изпълнява се;

-

Ремонт и обновяване на оборудването на здравните заведения в общината –
саниране и обновяване на сградите на здравните служби в селата- предстои;
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-

Подобряване на МТБ на социалните заведения – изпълнява се;

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,
вкл.изготвяне на работни проекти за рехабилитация на водопроводната мрежа с
обхват всички населени места на територията на община Ивайловград –
изпълнява се

Мярка 1.4.3.: Подобряване на енергийната ефективност и въвеждането използване
на ВЕИ
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
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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 сградиизпълнява се;

-

Изработване, приемане на общинска програма за обновяване на
многофамилните жилища, включително с топлинна изолация и подкрепа на
жителите за участие в нея- изпълнява се

-

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- предстои

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- изготвен;

-

Засилване на контрола по прилагане на системата за разделно събиране на
отпадъци от опаковки – хартия/пластмаса/стъкло- изпълнява се

-

Утвърждаване и усъвършенстване на разрешителен режим за събиране и
транспортиране на строителни и производствени отпадъци- изпълнява се

-

Въвеждане на система за разделно събиране на опасни масово разпространени
отпадъци- предстои

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.
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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 – изпълнява се;

-

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- изпълнява се

-

Изграждане на нови съвременни поливни инсталации и ремонт на съществуващи
поливни водопроводи за поддържане на зелените площи- изпълнява се.

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 изпълнява се

-

Информиране на населението за състоянието на околната среда съгласно
изискванията на Закона за опазване на околната среда- изпълнява се

-

Участие на обществеността в обществени обсъждания на инвестиционните
предложения за изграждане на нови обекти- изпълнява се

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- изпълнява
се

-

Ежегодно провеждане на Месец на талантите – „Фестивал на детското
творчество“ и състезание „Знам и мога“ за различни възрастови групиизпълнява се
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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
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- изпълнен, актуализира се ежегодно

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 общинатаизпълнен, актуализира се ежегодно

-

Разработване/актуализиране на програми за интегриране на групи в социална
изолация и малцинствени групи- изпълнен, актуализира се ежегодно

-

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- изпълнен, актуализира се ежегодно

-

Създаване на социални услуги от резидентен тип;

-

Домашни грижи и социални услуги в домашна среда изпълнен, актуализира се
ежегодно

-

Увеличаване на капацитета на услугите в общността изпълнен, актуализира се
ежегодно
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Специфична цел 6: Отдих и развитие на спорта
Мярка 2.6.1: Развитие на спорта
Проекти:
-

Насърчаване на практикуването на различни видове спорт при децата - в процес
на изпълнение

-

Проектиране и изграждане на детски площадки, възстановяване и модернизация
на съществуващите спортни съоръжения- в процес на изпълнение ;

-

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- в процес на изпълнение

-

Популяризиране сред децата на спортове, които не са включени в учебните
програми по физическо възпитание и спорт- в процес на изпълнение

-

Подпомагане на местни, квартални и училищни спортни и извънкласни клубовев процес на изпълнение

-

Организиране на спортни празници за насърчаване изявата на младежи (Спортна
панорама, Меджународен футболен турнир за деца) - в процес на изпълнение

Мярка 2.6.2: Създаване на условия за отдих
Проекти:
- Изграждане на еко-селище на територията на Община Ивайловград- предстои

Приоритет 3: Повишаване конкурентноспособността на местната икономика
-

Подкрепа на традиционни и нови
финансиране- в процес на изпълнение;

производства,

чрез

префенциално

-

Поощряване отглеждането на нови видове култури, пригодни за
агрометеорологичните условия на общината (ягоди, малини, касис,билки и др.)- в процес на изпълнение

Мярка 3.1.6.: Подпомагане предоставянето на бизнес услуги, свързани със
стартиране на нов бизнес и/или създаването на нови работни места
Проекти:
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-

Намаляване на административните процедури и ускорено преминаване при
регистриране, строителство и стартиране на дейността- в процес на изпълнение

-

Предоставяне на услуги от бизнес подкрепящи организации - в процес на
изпълнение

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- в
процес на изпълнение

-

Създаване и поддържане на специализиране туристическа инфраструктура- - в
процес на изпълнение

-

Създаване на туристически културно – информационен център - изпълнен

-

Създаване на база данни за региона с подробна информация за ресурсите,
атракциите и възможностите за алтернативен туризъм в общината- в процес на
изпълнение

-

Развитие на алтернативни форми на туризъм- в процес на изпълнение

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

44

Мярка 4.2.1: Развитие на цялостна маркетингова политика за популяризиране на
Ивайловград като национална и международна дестинация
Проекти:
-

Създаване на регионален туристически продукт- в процес на изпълнение

-

Привличане на чужди инвеститори за развитие на развитие на туристическата

инфраструктура- в процес на изпълнение 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- в процес на изпълнение
-

Подкрепа и презентиране на възможностите за развитие на туризъм в община
Ивайловград- в процес на изпълнение

-

Представяне на туристически борси- в процес на изпълнение

-

Организиране на информационни турове- в процес на изпълнение

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
на обща марка/бранд, като възможност за създаване на благоприятна среда за
устойчиви туристически практики, които се основават на валоризация на природните и
културни дадености на територията на програмата; Създаване на мрежа и партньорства
между централните, регионалните и местните администрации, както и
неправителствения организации, подкрепящи бизнеса центрове, туристически агенции,
организациите на гражданското общество и други участници; Пилотни проекти за
насърчаване на зелени и сини възможности за растеж, насърчаване на класифицираните
обекти и територии от значение за Общността (Натура 2000) изграждане на зелени и
сини тематични паркове, тематични пътеки и съвместни продукти; Изграждане и
повишаване на капацитет и прилагане на най-добрите практики в областта за
прилагане на новаторски подходи при разработването на богатия екологичен потенциал
на региона ще бъде подобрена чрез съвместни образователни дейности за обучение,
както и споделяне на изграждане.
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:
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-

Опазване, реставриране и социализиране на паметниците на културата на
територията на общината- в процес на изпълнение

-

Изготвяне на рекламни материали за популяризиране на културното наследство
в общината- в процес на изпълнение

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- в процес на изпълнение
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
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 - в процес на изпълнение
- Прехвърляне на услуги, ресурси и правомощия от общината към кметствата и
заведенията за услуги- в процес на изпълнение
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
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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
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- в процес на
изпълнение

-

Подготовка на подходящи проекти за кандидатстване за финансиране- в процес
на изпълнение

-

Проучване на добрите практики от други български общини- в процес на
изпълнение

-

Търсене на стимули за служителите на общинската администрация да участват
активно в изпълнението на проектите- в процес на изпълнение

-

Участие на представители на общините в мониторинга за използване на
средствата от структурните фондове на ЕС- в процес на изпълнение

-

Фокус на подготвяните проекти върху приоритетите на ОПР и ИПГВР;

Мярка 5.1.3.: Повишаване
администрация

квалификацията и

уменията на

общинската

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
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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
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 - в процес на
изпълнение

-

Провеждане на езикови курсове за служителите- в процес на изпълнение

-

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 - в
процес на изпълнение

Специфична цел 5.2: Развитие на партньорство за подобряване на социалноикономическото 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 найдобри 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,
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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
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- в процес на изпълнение
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-

Създаване на МИГ- изпълнен

-

Участие/ организиране на форуми за обмяна на опит и добри практики между
общините- в процес на изпълнение

-

Създаване на условия за сътрудничеството с подходящи общини членки на ЕС и

-

общини извън ЕС- в процес на изпълнение

-

Участие в съвместни проекти за обмяна на опит и добри практики- в процес на
изпълнение

Специфична цел 5.3: Достъп до качествени обществени услуги;
Мярка 5.3.1. Разработване на ОУП на Община Ивайловград- изпълнен.
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- в процес на изпълнение
Мярка 5.3.3. Създаване на цифрови модели на град Ивайловград и вторичните
общински центрове- в процес на изпълнение.
Мярка 5.3.4. Актуализиране и разработване на нови планове за управление на защитени
територии в рамките на Община Ивайловград – предстои
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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.

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:
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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;
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;
52

-

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;

-

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.

Графикт 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. 31.12.2017 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
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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
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
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местната общност като цяло, както и да се мотивират заинтересованите страни за
активно участие в процеса на реализация.
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
заинтересованите страни;

действия,

на

базата

на

предложения

от
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-

разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните комисии
на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС;

-

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
През 2017 г., 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
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положителна насока, свързани с подобряване на инфраструктурата, подобряване на
предоставяните социални услуги и развитие на бизнеса.
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 2017 г. цели.
Напредъкът при изпълнение на общинския план за развитие за изминалата 2017 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
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ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА
РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ОПР ИИПГВР 2014-2020
Върху изпълнението на Общинския план за развитие и ИПГВР 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:
- 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 и на ИПГВР. 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.
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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.
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 утвърдените 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.
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