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Предложеният Общинския план за развитие на община Ивайловград е във
фаза „Предварителен проект”.
Съгласно изискванията, тази фаза приключва с разработването му до Раздела
„Визия за развитие”, „Приоритети, цели и мерки”.
Предложената „Визия”, заедно с „Приоритетите и мерките” подлежи на
обществено обсъждане и внасяне за разглеждане и приемане от Общинския
съвет.
След приемането на „Визията и приоритетите” – екип от функционалните
специалисти на общината изготвя Индикативната финансова таблица.
Направените препоръки, забележки и допълнения от общественото обсъждане
и от разглеждането от Общинския съвет, се отразяват в „Окончателен проект”
на Общинския план за развитие”. В него се прилага и индикативната финансова
таблица.

ПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ И ТЕРМИНИ

•

ЗРР – Закон за регионалното развитие

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството
НОПРР – Национална оперативна програма за регионално развитие
НПР – Национален план за развитие
НСРР – Национална стратегия за регионално развитие
ОПР – Общински план за развитие
ПРОПР - Програма за реализация на общинския план за развитие
ОСР – Областен съвет за развитие
ОСтР – Областна стратегия за развитие
РПР – Регионален план за развитие
РСР – Регионален съвет за развитие
РЦВ – Район за целенасочено въздействие
ССВЗ – SWOT-анализ - Силни страни, слаби страни, възможности, заплахи
ЕС – Европейски съюз
ОУП – Общ устройствен план
КИН – културно-историческо наследство
УС – устройствена схема за териториално развитие
ПСОВ – Пречиствателна станция за отпадни води
ЕТК – Европейски транспортен коридор

ВЪВЕДЕНИЕ
Здравите общества, изискват постоянно внимание и грижи. Обществата се променят на
базата на избора, който хората правят за дълъг период от време и решенията, които вземат и
успяват, или не да реализиран. Резултат от един такъв избор е Общинския план за развитие един особен инструмент за управление, сравнително нов за нашето общество, защото е носител
на следните основни характеристики :
• Първо - участниците в неговото изготвяне са широк кръг както от специалисти, така и
на граждани, чиито виждания, изисквания, права и представи за качеството на техния
живот намират отражение в него, така че решенията и предвиждания трябва да са
резултат от широк обществен консеснус.
• Второ - особеност но плана е неговия много широк спектър на обхватност – широкият
кръг от проблеми които третира, общата рамка която приема за решаването им и
дългия „времеви хоризонт” за реализирането на предвидените мероприятия.
• Трето – особеност на плана е неговата динамичност. Предвиждания на ОПР не следва
да се приемат като „твърди и категорични”, а като един отворен, общ „сценарии” за
прогнозираните от днешна гледна точка най-добри насоки за развитие, които във
времето подлежат на корекции, уточнения и промени, съобразени с общата динамика,
в условията на гражданско общество и членство в Европейския съюз.
Тези три основни характеристики на ОПР го превръщат в динамичен инструмент за
управление, в ръцете действащата институция - Общинската администрация, която постоянно
да следи, както външните за общината въздействия, така и процесите протичащи вътре в нея, да
анализира комплексно тези въздействия, да моделира и предлага избор на поведение, в рамките
на приетата от ОПР обща визия за развитие, за реализиране на избраните приоритети и цели,
чрез динамични мерки в условията на устойчиво развитие. Така Община Ивайловград, чрез
разумно оползотворяване на своите ресурси, включително и с помощта на структурните
фондове от ЕС да се променя положително и да расте в социално-икономически план.

В този смисъл Общинския план за развитие –ОПР, следва да се разглежда не като
окончателен, завършен формален акт, а като процес който се развива във времето,
отразява и адаптира предвижданията към настъпващите промени. Той е вид
стратегическо планиране, което извежда обща визия и приоритети за развитието на
общината, резултат от задълбочени аналитични проучвания и предварителни познания,
следвайки цикъла:
•
•
•
•

Определяне на заинтересованите страни,
Проучване и инвентаризация на наличните ресурси в общината,
Анализ и обобщение на събраните данни,
Оценка на ресурсите посредством SWOT-анализ, съпроводен с оценка на
пространствено-функционалните потенциали на цялата територия на общината
• Формулиране на визия, цели и приоритети,
• Публично обсъждане и приемането на визията и приоритетите
• Представяне на проекта за ОПР пред Общинския съвет за утвърждаване чрез
решение, след което ще се разработят:
− Индикативна финансова таблица към ОПР
− Програми за реализация по периоди и
− Мониторинг - Система от индикатори за наблюдение на нейното изпълнение и
оценка на въздействието на включените в нея проекти.

Общинския план за развитие Ивайловград, поради факта, че при неговото разработване
е приложен нов подход, има по-дълъг времеви хоризонт – до 2013 год., а за реализацията му ще
разчита и на нови финансови източници (в т.ч. Структурните и кохезионните фондове на ЕС),
следва да се приема като самостоятелен, нов документ за развитие на Общината.

ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ
Общинския план за развитие на Община Ивайловград е изготвен съгласно изискванията
на чл.14 от Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в сила от
20.02.2004 г), Наредбата по чл.19 и Методическите указания на МРРБ.

Основанията за неговото изготвяне е законовото изискване за привеждане в
едногодишен срок на Общинските планове за развитие в съответствие с новите
изисквания (Параграф 2, ал.4 на ЗРР).
ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ПРЕДМЕТ НА РАЗРАБОТКАТА ОПР
В контекста на съвременните тенденции на социално-икономическо развитие, свързани
с пазарното стопанство, в рамките на периода на действие на плана следва да реализират, т.е.
да намерят решение два основни структуроопределящи проблема :
• Първият - създаване на условия за запазване и стимулиране на съществуващия бизнес,
намиране на нови инвеститори и убеждаването им да вложат капитали в града или
общината за създаване на нови работни места и стимулиране на икономическата
дейност.
• Вторият – оползотворяването на резултатите и полагането на усилия за подобряване
на цялостната обстановка в общината, така че наличните ресурси и икономиката да
осигурят съответно качество на живота.
Комбинацията от решението на тези два проблема, създава здравословна и добре
балансирана икономическа среда.

ЦЕЛИ НА ОПР
Общинския план за развитие си поставя следните цели :

− Да формулира общо приемливата, желана от обществото визия за развитие на
Общината в следващото десетилетие, при условията на членство на страната в
Европейския съюз;
До анализира и мотивира оценка на силните страни, да предложи мероприятия за
преодоляване на негативните процеси и туширане на разкритите слаби страни на
развитието;
Да очертае основните насоки за в отделните сфери на социално-икономическото
развитие на общината, като формулира и изведе най-важните, приоритетни задачи,
необходими за успешния „европейски” старт на общинското управление;
Да набележи мероприятия за реализация на желаните промени, при ефективно
използване на наличните ресурси, в условията на опазване на околната среда;

Да мобилизира и интегрира усилията на различните институции и структури, имащи
отношение към социално икономическите предвиждания;
Да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за развитие на
Общината.

ЗАДАЧИ НА ОПР
Основните задачи на ОПР – Ивайловград са да извърши ревизия, актуализация,
адаптиране и допълване на:
− Действащия базов документ „Програма за развитие на Община Ивайловград, 2002 –
2006 год”.
− „Стратегия за развитие на туризма”
− както и на разработените локални стратегии и програми, касаещи различни аспекти на
социално-икономическото развитие на общината и др.
Да синхронизира предвижданията на ОПР на съседните общини, касаещи общи
проблеми, както и взаимовръзките със стратегически планови и програмни документи за
регионално развитие - разработвани на Областно ниво, на ниво Район за планиране и на
национално ниво, като регламентира и координацията във времето.

КОЛЕКТИВ РАЗРАБОТВАЩ ПЛАНА
Общинския план за развитие е разработен от Общинската администрация на община
Ивайловград в сътрудничество с:
Общинската администрация на община Ивайловград

Кметски наместници
Администрацията на областната управа
Териториално бюро по статистика - Хасково
Консултантски екип на „Ситиплан” – Пловдив
Гражданско участие

ПОДХОД ПРИ РАЗРАБОТВАНЕТО НА ОПР
При разработването на плана е приложен подход съобразен с формулираните в
„Методическите указания” последователност от дейности, допълнен по отношение на
възприетите принципи и етапи на разработване:
• Принципи при разработването на ОПР:
Партньорство, публичност и прозрачност;

Концентрация на ресурсите за постигане целите на местното развитие;
Допълване на финансирането от национални и други източници;
Междуведомствена координация на дейностите;
Съгласуваност с другите структуроопределящи политики, инструменти и действия на
регионално и национално равнище.
• Етапи на разработването на ОПР
Разработването на плана е разделено на следните етапи:

ПРЕДВАРИТЕЛНИ ПРОУЧВАНИЯ.
В този етап са проучени наличните документи за стратегическо планиране в Община
Ивайловград. Набрана е допълнителна информация, включваща актуални статистически данни
за населението, икономиката, ресурсите, населените места, изградеността на основните
функционални подсистеми. Създадени, разпространени и обработени са анкетни формуляри
касаещи специфични проблеми на Общината. Проведени са поредица от работни съвещания с
работните групи по сектори, определени със заповед на Кмета. От всяка група е предоставена
информация касаеща конкретните проблеми. Получената информация е обработена,
анализирана и класифицирана по важност при съвместяването с другите сектори.

МЕЖДИННИ СЪГЛАСУВАНИЯ
В работни срещи с работните групи по сектори и общи събирания на всички групи и
представители на общинската администрация са обсъдени основните проблеми на общината,
стратегическите цели и мерки за постигането им.

УСТРОЙСТВЕНИ ПРОУЧВАНИЯ
За цялата територия на общината е съставена картна основа на базата на актуален картен
материал. Съставените схеми отразяват устройственото състояние на общината, както и
„отлагането” на предвидените мероприятия върху територията.

ПРЕДВАРИТЕЛЕН ПРОЕКТ
Настоящата разработка представлява „Предварителен проект на Общинския план за
развитие на община Ивайловград” и подлежи на обществено обсъждане и разглеждане от
Общинския съвет.

ОКОНЧАТЕЛЕН ПРОЕКТ
След отразяване на препоръките, допълненията и забележките от общественото
обсъждане и Общинския съвет, той ще бъде допълнен, корегиран и представен за приемане в
„Окончателен проект на ОПР” от Общинскиа съвет на община Ивайловград.

ВРЪЗКА НА ОПР- ИВАЙЛОВГРАД СЪС СЪСЕДНИТЕ ОБЩИНИ, РЕГИОНАЛНИ И
НАЦИОНАЛНИ НИВА

Община Ивайловград е разположена непосредствено в граничната периферия на област
Хасково с границата с Гърция. Тя лежи далеч от инфраструктурните коридори, които
преминават надлъжно през съседните общини – Любимец и Свиленград (ЕК № 10) и напречно
(европейски коридор 9) през община Крумавград-Момчиловград. Напречните транспортни
връзки са слабо развити и това затруднява интеграцията на Балканите в ЕС – на първо време Гърция, България и Румъния. Тяхното развитие е от първостепенно значение за региона и за
община Ивайловград. Възможната, реална напречна връзка с Гърция праз контактен пункт
“Славеево” ще създаде принципно ново включване на общината в интеграционните европейски
процеси. Тази предпоставка, за да стане реалност, изисква висока степен на съгласуваност
както на разработваните планове за развитие на съседните общини в областта, така и на
областните планове на съседните области.

ТЕРИТОРИАЛНО АДРЕСИРАНО ПЛАНИРАНЕ
Общинския план за развитие на Ивайловград, пред вид възприетите принципи при
разработването му е органично свързан с цялата територия на общината. Всички анализи,
прогнози, мероприятия и задачи са адресирани и привързани към конкретни териториални
единици и зони. „Амбицията” на ОПР е - той да представлява своеобразно планово задание за
следващата стъпка от неговата реализация - изготвянето на Районна устройствена схема на
общината. Общинското ръководство, работните групи и консултантите разработващи плана са
убедени, че този подход е по-ползотворен от една чисто „аналитична” разработка, която не
респектира в достатъчна степен териториалния подход при разаработването му. Това означава
да се приложат на общински ниво принципите на регионалното развитие :

Териториално адресирано планиране
Мотивация на приоритетите на териториален и кластерен принцип
Осигуряване на инвестиционни кластери с пакет меки мерки
Разграничаване на планираните мерки по 3 критерия :

компетенции и съответен инвеститор
източник на финансиране
характер на мярката – секторен / кластерен

МОТИВАЦИЯ НА ПРИОРИТЕТИТЕ
Досегашните стратегически предвиждания са изградени на основата на „секторния”
принцип. Този принцип се характеризира с превишаване на наличните ресурси и ниска
ефективност поради откъслечния характер на предвидените (в т.ч. и реализирани) мерки и
проекти.

Поради тези недостатъци на секторния принцип, в ОПР мотивацията на мерките и
приоритетите се базира на териториалния и кластерен принцип, т.е. обединение на
еднородни, близки, взаимозависими и взаимообвързани икономически, екологични,
социални и устройствени дейности, върху най-благоприятните територии.
За успешната реализация на този принцип, необходими условия са залагането и на т.н.
„меки” мерки – свързани с административни дейности:
−
−
−
−

качествен (в т.ч. „профилиран”) персонал,
устройствена (проектна) готовност,
съответни преференции – в местните данъци и такси,
различни форми на съучастие и стимули и др., както и ясното разграничаване на
компетенциите - общински, ведомствени и др. и
− съответен инвеститор – държава, община, партньорство, източник на финансиране
(държавен, общински бюджет, структурен, частен и др.) и характер на мярката
(кластерен; секторен).

ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА -

ДЕЙСТВАЩИ ПЛАНОВЕ И РАЗРАБОТКИ

Визирани документи :
“Програма за развитие на община Ивайловград 2000-2006 г.”
“Проучване потенциала за развитие на селските райони – община Ивайловград”
Регионална програма включваща и визираща общината
Общ устройствен план на град Ивайловград
Областен план за развитие- частично предоставен
Мониторинг – резултати / постигнато развитие / - резултати, недостаци
“Национална стратегия за Регионално развитие” – кои цели от общинската стратегия

конкретизира ?
Бюро по труда Община Ивайловград
Териториалното статистичаско бюро - Хасково
ОГП на града - център на общината
Общинска поземлена комисия
ЕСГРАОН – ГРАО на Общината
Закона за Регионално развитие

ЧАСТ ПЪРВА.
АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА.
Социално – икономическо и пространствено развитие на Община Ивайловград
1.0.

ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА

ГЕОСТРАТЕГИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ВРЪЗКИ
През България преминават два основни „Евро – азиатски” инфраструктурни коридори – ЕК №
10 – „Лондон – Калкута” и ЕК № 8 – „Пътят на коприната – Бриндизи - Пекин”(Виж фиг.1).
Тези коридори преминават надлъжно през България.
С изграждането на магистрала „Тракия” ЕК 8 и особено на ЕК10 – магистрала „Марица”, ще се
подобри транспортното обвързване на тупичната територия на общината. Тези предстоящи
реализации позиционират община Ивайловград, все пак не достатъчно благоприятно в
геостратегически план, но този недостатък има и своите предимства. Недостатъка е в
сравнително по-ниските очаквани нива на урбанизация, последвани от по-ниски темпове на
социално-икономическо развитие; предимството – възможността да се съхрани природата,
което днес е качество, много по-ценно от силно урбанизираните територии във вътрешността
на страната.
„Страничното” положение на общината спрямо основните инфраструктурни коридори,
обаче не влияе на факта, че Ивайловград има отлични възможности за транспортни и
интеграционни връзки чрез контактния пункт “Славеево” със съседните гръцки общини, а след
падането на граничните пунктове след 2007 год. и със съседните си български общини –
Свиленград и Любимец. Така ще може да се използва добрата транспортна връзка на юг за
използване на икономическия, териториален и демографски потенциал на общината, като
предпоставка за постигане на равномерно балансирано развитие на общинската територия, а
чрез нея и на България като цяло – постулат залегнал в изискванията на ЕС и ЗРР
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ГРАНИЦИ
Община Ивайловград се намира в най- югоизточната част на Хасковска област. Заема
територия от 815 км2 и се нарежда на 3-то място в областта по този показател. На изток и на юг
граничи с Републека гърция, а съседни общини на север и запад са Любимец, маджарово и
Крумовград.
Населението на общината към август 2004 год наброява 9860 души. Средната гъстота на
населението е е 10 души/км2 при 54 д/км2 за областта и 75 д/км2 за страната, т.е. е едно от най
ниските в областта и страната.
Община Ивайловград има тупиково транспортно-географско положение в топологията на Р
България. През землището на общината и непосредствено до самия град Ивайловград
преминават :
Главен път 558 (Любимец-Ивайловград)
Главен път 509 (Ивайловград - Крумовград)
Населението на община Ивайловград е обитава 51 броя насалени места, организирани в 18
кметства.

Административен център на общината е Ивайловград с население 4 736 души, който се намира
на 60 км от най близката ЖП-гара - Любимец и на 110 км от областния център град Хасково.
Общината е типичен представител на общините със “затихващи функции” – населението е
малобройно, застаряващо ипръснато в много населени места с ниска концентрация. Община
Ивайловград е традиционно селскостопанска община, което се предопределя от природните
дадености, климата, почвите и от географското положение.
Селското стопанство е представено от своите традиционни подотрасли – животновъдство и
растениевъдство. Традиционно добре развитото в миналото животновъдство в този район
изживява дълбока криза. Свитото вътрешно потребление и вноса на месо и месни продукти в
страната се отрази особено сериозно на развитието на животновъдството в общината.
Кооперации ичастни стопани отглеждат житни и фуражни култури, отглеждат се и трайни
насъждения – лозя, бадеми, смокини и орехи.
Тютюнопроизводството е силно застъпено.
Занаятчийството е по-слабо развито.
Промишленото производство е представено от 4 основни фирми. Като цяло промишления
сектор бавно се преструктурира и възстановява. Бавно се извършват процесите на
преструктуриране. Въвеждането на нови технологии би се отразило изключително
благоприятно върху този традиционен селскостопански регион и би подобрило трудовата
заетост на населението.
Община Ивайловград има сравнително добра техническа и социална инфраструктура.
Географското положение на общината предопределя транспортното обслужване да се
реализира само с автобусен и автомобилен транспорт.
От изложеното до тук могат да се направят следните изводи:
В стратегията на община Ивайловград от 2000 г. основната стратегическа цел, която е била
поставена е подобряването на условията на живот и труд на населението в общината.
Силно изразения демографски срив от последните години е най-голямата опасност за общината
и района. За пръв път от съществуването си като околия, селищна система и община
населението бележи пад под 10000 души. Безработицата е с много високи показатели.
Общинския план заразвитие има за цел да създаде актуализиран профил на общината, след
което да се изведат визия и приоритети за балансирано развитие, в пет секториални
направления :
•
•
•
•
•

Сектор “Природни ресурси и екология”
Сектор “Човешки ресурси”
Сектор “Стопански”
Сектор “Инфраструктури”
Сектор “Териториални баланси и фондове”.

ФУНКЦИОНАЛНО ПЛОЩОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
Община Ивайловград е разположена в Източните Родопи, където склоновете на
планинате се снишават и преливат в равнините на Южна Тракия , която е на гръцка територия.
Това предопределя функционалното площоразпределение на територията, която е планинскохълмиста. По територията на общината са разпръснати части, заети от плодородни земеделски
земи. Територията на общината е слабо урбанизирана (фиг.2). Общата площ на общината е
814 км2. от които:
•
•
•
•
•
•

261284 дка – 32,1% от площа на общината са заети от земеделски земи,
519318 дка - 63,8%, принадлежат горския фонд
9 412 дка от територията – 1,2% е заета фонд населени места.
12002 дка – 1.5% е заета от водни площи и течения.
За добив на полезни изкопаеми са отредени 7193 дка, или 0,9% от територията,
Терените заети от транспортни и инфраструктурни съоръжения са 4938 дка, или 0,6%
от територията на Общината.

9.4 12 7.2 4.94
1% 1% 1% 1%
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От изложеното до тук могат да се направят следните най общи изводи:
Обработваемата земя в общината е 18,8 дка на човек, което е три пъти повече от средното за
страната – 6,3 дка.
Тревожен факт е обаче, че значителна част от обработваемите земи не се използват реално,
поради раздробяването на земеделските земи.
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СЕЛИЩНА МРЕЖА, МЯСТО В РЕГИОНАЛНАТА ЙЕРАРХИЯ
Селищната мрежа в община Ивайловград се състои от 51 населени места, от които един
град и 50 села, с общо население към 30.08.2004 г. – 9860 души, от които:
• Един град – Ивайловград с население 4420 души.
• 5 села - с население между 200 и 500 души – Белополци, Плевун, Железино, Свирачи
и Славеево
• 33 села – много малки, с население под 200 души
• 10 села с население под 10 души
• 2 села – напълно опустели / Ветрушка и Сборино /
Община Ивайловград административно е част от област Хасково и общинския център е на 110
км от областния град.
Много от населените места в общината са твърде отдалечени от общинския център и са
свързани чрез общинската пътна мрежа, която е в незадоволително състояние.
Структурата на селищната мрежа е показана на Фиг. 2

СПИСЪК НА
НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА - СЕЛАТА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

НАИМЕНОВАНИЕ НА СЕЛОТО
БЕЛИ ДОЛ
БЕЛОПОЛЦИ
БЕЛОПОЛЯНЕ
БОТУРЧЕ
БРУСИНО
БУБИНО
БЯЛ ГРАДЕЦ
ВЕТРУШКА
ВИС
ГЛУМОВО
ГНЕЗДАРЕ /заличено/
ГОРНО ЛУКОВО
ГОРНОСЕЛЦИ
ГОРСКО
ГУГУТКА

ОТСТОЯНИЕ ОТ
ОБЩ. ЦЕНТЪР В КМ
35
41
13
47
23
37
37
46
46
27
50
34
27
50
35

ЗАБЕЛЕЖКА

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

ДОЛНО ЛУКОВО
ДОЛНОСЕЛЦИ
ДРАБИШНА
ЖЕЛЕЗАРИ
ЖЕЛЕЗИНО
ЖЪЛТИ ЧАЛ
КАЗАК
КАМИЛСКИ ДОЛ
КАРЛОВСКО
КОБИЛИНО
КОНДОВО
КОННИЦИ
КОСТИЛКОВО
ЛАМБУХ
ЛЕНСКО
МАЛИНОВО /заличено/
МАНДРИЦА
МЕДЕН БУК
НОВА ЛИВАДА
ОДРИНЦИ
ОРЕШИНО
ПАШКУЛ
ПЛАНИНЕЦ
ПЛЕВУН
ПОКРОВАН
ПОПСКО
ПЪСТРООК
РОЗИНО
СБОРИНО
СВИРАЧИ
СИВ КЛАДЕНЕЦ
СЛАВЕЕВО
СОКОЛЕНЦИ
ХУХЛА
ЧЕРНА ЧЕРКВА
ЧЕРНИ РИД
ЧЕРНИЧИНО
ЧУЧУЛИГА

27
31
5
32
22
50
41
23
25
17
32
44
28
13
31
37
21
35
22
18
13
42
23
25
9
34
24
50
25
7.5
25
5
27
8
38
18
38
30

Общо км. = 1543.50 км.
Средно отстояние - 29.12 км.
Отстоянието на населените места от общинския център е съответно: до с. Белополци – 41 км, до
с. Белополяне- 13 км., до с. Ботурче- 47 км., до с. Брусино- 23 км., до с. Бубино- 37 км., до с.
Бялградец- 37 км., до с. Вис- 46 км., до с. Ветрушка- 46 км., до с. Глумово- 27 км., до с. Горно
Луково- 34 км., до с. Горноселци- 27 км., до с. Гугутка- 35 км., до с. Долно Луково- 27 км., до
с. Долноселци- 31 км., до с. Драбишна- 5 км., до с. Железари- 32 км., до с. Железино- 22 км., до
с. Казак- 41 км., до с. Камилски дол- 23 км., до с. Карловско- 25 км., до с. Кобилино- 17 км., до
с. Кондово- 32 км., до с. Конници- 44 км., до с. Костилково- 28 км., до с. Ламбух- 13 км. , до с.

Ленско- 31 км., до с. Мандрица- 21 км., до с. Меден Бук- 35 км., до с. Нова ливада- 22 км., до с.
Одринци- 18 км., до с. Орешино- 13 км., до с. Пашкул- 42 км., до с. Плевун- 25 км., до с.
Планинец- 23 км., до с. Покрован- 9 км., до с. Попско- 34 км., до с. Пъстроок- 24 км., до с.
Розино- 50 км., до с. Сборино- 25 км., до с. Свирачи- 7,5 км., до с. Сив кладенец- 25 км., до с.
Славеево- 5 км., до с. Соколенци- 27 км., до с. Хухла- 28 км., до с. Черни рид- 18 км., до с.
Черничино- 38 км., до с. Чучулига- 30 км. Средно отстояние на населените места от общинския
център е 29, 12 км.
ФУНКЦИОНАЛНИ ВРЪЗКИ
Функционалните връзки по своя характер са потоци от товари, хора, енергия и
информация. По отношение на обхвата си те са:
• Външни – свързани с процеси осигуряващи пълноценното функциониране на общината, в
областта, региона (ЮЦР), страната и света и най-общо задоволяват онези нейни
потребности, за които не съществуват ресурси и възможности да бъдат удовлетворени в
нея.
• Вътрешни – свързани с „вътрешното” функциониране на урбанистичната система „Община
Ивайловград”, определена както от нейните административни граници, така и от зоната на
нейното урбанистично гравитационно поле – зона на активно влияние на ядротообщинския център Ивайловград върху околната територия.
Функционалните „технически носители” на потоците от товари, хора, енергия и
информация, за Община Ивайловград са само от два вида :
− Автомобилния транспорт и изградената транспортно-комуникационна / пътно-улична
/ мрежа – за потоците от хора и товари и
- Инженерните преносните мрежи – носители на Ел.енергия и информация.
Материалния резултат от припокриването на тези два вида функционални процеси е
изградената техническа инфраструктура, характеризираща се с нейните статични параметри и
динамичните характеристики, обхващащи информация за потоците „протичащи” през тях.
Периферното положение на общината предопределя основните пътни връзки със областните
градове Хасково/Любимец/ - ІІІ-558 и Кърджли/Крумовград/ - ІІІ-509 и със страната да става
чрез третокласна пътна мрежа в сравнително добро състояние. Тези пътни връзки са и
основните разпределители на транспортните потоци в общината. Разклоненията от тях
съставляват общинската пътна мрежа, която обслужва населените места, разположени встрани
от основните пътни отсечки и е в незадоволително състояние.
Всички населени места в община Ивайловград са елекроснабдени.
Водоснабдени са всички населени места с изключение на селата Покрован и Хухла. Режим на
водата няма.

1.1.

СЕКТОР ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

АНОТАЦИЯ – КАЧЕСТВА И ПРОБЛЕМИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
От изложеното до тук за природната среда и екологията на община Ивайловглрад могат да се
направи извода, че общото състояние на Околната среда предполага благоприятни условия за
многостранно развитие. Те се изразяват в следното :
-

-

-

-

С географската диференциация на своите елементи: релеф, минерално-суровинни, климатични,
водни, горски и поземлени ресурси, природната среда е оказала съществено влияние върху
социално-икономическото развитие на територията на общината и териториалната организация
на промишленото и селскостопанско производство, върху гъстотата на транспортната мрежа,
обема и конфигурацията на товаропотоците. Със своята лимитираща функция природоресурсният потенциал на община Ивайловград е предопределил отрасловата специализация на
стопанския сектор и в социален аспект се е отразил върху териториалното разпределение на
човешките ресурси и качеството на живота.
Климатичният потенциал като цяло благоприятства за развитието на различните стопански
отрасли – земеделие, строителство, промишленост, транспорт и др. В съчетание с другите
природни условия и ресурси – релеф, почви, води, флора и фауна, климатът оказва съществено
влияние върху селскостопанската специализация и профилираност - отглеждането на грозде,
технически култури предимно на тютюн и др. Съществуват и изключително благоприятни
почвено-климатични условия за създаването на лозови масиви, като потенциал за развитие на
лозарството и винопроизводството в общината в бъдеще.
Климатичните условия с многоцелевото си предназначение са много важна предпоставка за
осъществяване на многообразна икономика. Със специфичната териториална проява на своите
основни елементи – температури и валежи, климатът оказва най-съществено въздействие при
отглеждането и териториалното разпределение на селскостопанските култури и животните
върху общинската територия.
Туристическият потенциал на общината е много значителен и трябва да се пристъпи към
неговото ефикасно оползотворяване. Природата е забелажителна – сравнително чиста и
ненакърнена от човешка дейност, с великолепни ландшафти с мек планински и полупланински
релеф, прорязан от реките Арда, Бяла река, Луда река и Атеренска река. Заедно с природозащитените територии, културното и историческо наследство те представляват много сериозен
туристически потенциал, който трябва да се оползотвори в бъдеще.

1.1.1. КЛИМАТИЧНО- ЛАНДШАФТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
Климат. Основни климатични данни.
Териториалните различия в проявата на отделните климатични елементи, са причина
територията на страната ни да бъде разделена на области. Според климатичното райониране
на Тишков(1982) и Станев(1991) територията на България се разделя на три климатични
областти: Умерено-континентална, Преходно-континентална и Континенталносредиземноморска.
Според астрономическото географско положение на своята територия Община
Ивайловград се намира в континентално-средиземноморската климатична област, което
определя и континентално-средиземноморският тип климат на общината. Най-характерните
белези на този тип климат са топлото лято и меката зима (януарските температури са над 0оС),
сравнително малката годишна температурна амплитуда, есенно-зимният максимум на валежите
и липсата на ежегодно устойчива снежна покривка.

Радиационен и топлинен баланс
Слънчевата радиация е главен фактор за формирането на климата и едновременно с това основен климатичен елемент. Постъпващата на горната граница на атмосферата слънчева
радиация се разсейва и отразява от атмосферният въздух, като само около половината от
общото й количество достига земната повърхнина. Разликата между погълнатата и излъчената
радиация от земната повърхност наречена радиационен баланс, е от съществено значение за
топлообмена и поради това е главният компонент на топлинния баланс. Отражателната
способност (албедото) на земната повърхност е определящо условие за това, каква част от
сумарната радиация ще бъде погълната от земната повърхност.
Територията на Община Ивайловград се характеризира с положителен радиационен баланс
(разликата между погълнатата и излъчената радиация от земната повърхност е положителна)
през цялата година – над 2250 MJ/m2/годишно. Тази стойност е сред най-високите за страната.
Температура на въздуха
Температурата на въздуха е пряко следствие от радиационния баланс на общината.
Показател за годишният режим на температурата са нейните средни месечни стойности.
Средната стойност на годишната температурата на въздуха на община Ивайловград варира
в границите между 11оС и 13,6оС, като средната температура на най-студения месец е с около
3-4оС по-висока от средната за страната. Лятото е сравнително горещо и сухо. Средните юлски
температури са между 21-23оС. Броят на слънчевите дни в годината е най висок за странатафакт, отбелязан и от чуждестранни гидове за страната.
Съотношението на зимните и летните валежи е типично зо средиземноморската област.
Най-сух е месец август, през който падат средно 20 mm/m2 валежи.
Средните януарски температури за общината се колебаят от 0 до 1-2оС над нулата. Сумата на
температурите през активния вегетационен период достигат 4000оС и е една от най-големите за
страната.
Този климат предполага необходимостта от изкуствено напояване, но е подходящ за
отглеждане на тютюн, лозя, бадеми, трайни насаждения и др.
Атмосферно налягане и вятър
Вътрешногодишният ход на атмосферното налягане в Община Ивайловград се характеризира
с един максимум през декември или януари, и един минимум през юли, т.е. той е обратен на
този на температурата на въздуха. Стойностите му за месеците януари и декември са съответно
1020.78hPa и 1020.22hPa, а за месец юли 1011.41hPa. Средногодишно за страната при
температура на въздуха 0оС атмосферното налягане е 1013hPa . Приведени към морското
равнище годишните стойности за всички станции в страната са между 1015 и 1018hPa .
Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното полугодие
често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
Влажност на въздуха
Влажността на въздуха се определя от съдържанието на водни пари в него. Режимът и
количеството на водни пари, наред с валежите характеризират климата като сух или влажен.

Наситеността на въздуха с водни пари се измерва с показателя влажност на въздуха. Броят на
сухите (с относителна влажност под 30%) и влажните (с относителна влажност над 80 %) дни е
важен индикатор за атмосферната влажност. Община Ивайловград попада в групата на райони
с най-много сухи дни през годината и съответно най-малко влажни дни. Това определя една
средна годишна стойност на влажността на въздуха около 69%.
Валежи и снежна покривка
Максимумът на валежите е зимен (ноември-януари), а минимумът – лятно-есенен (юлисептември). Наблюдава се вторичен майско-юнски максимум на валежите. Много чести са
интензивните и поройни валежи през май и юни, като случаите на валежи от град през периода
от месец май до месец август са 1-2 пъти. Зимните валежи са най-често от дъжд. Участието на
снега (5-6% от годишната сума) е най-малко в сравнение с всички останали райони на страната.
Обикновенно първата снежна покривка на територията на общината се формира през месец
декември. Тя е непостоянна и се топи неколкократно.
Главният валежен максимум е октомврийско-ноемврийски. Тогава падат 11-12%? от
валежите. Главният валежен минимум е през летните месеци - от юни до август, което е
показателен факт, че през вегитационния период се наблюдават значителни, продължителни
засушавания. Сезонното и териториално разпределение на валежите, съпоставено с
изискванията на отделните селскостопански култури индикира необходимостта от повсеместно
изкуствено напояване.
Релеф
Територия от общината е разнообразен, зает от ниските разклонения на Източно
Родопският рид, който е с надморска височина между 70 и 700 метра надморска височина.
Скалната основа е много пъстра, срещат се южнобългарски гранити, кристалинни шисти,
гнайси, мрамори, варовици, андезити и др.
Той е разнообразен и се определя от плавните извивки на ниските родопски ридове, които се
“разливат” в обширни долини. Средния наклон на релефа е 4,8%. Много от тези планински
области са покрити с бедни скелетни почви и са обезлесени. Изградени от неустойчиви
седиментни и вулканични скали, те се характеризират с интензивно протичащи ерозионни
процеси.
В сравнение със съседните територии тук по-силно се проявява средиземноморското
климатично влияние. То се изразява предимно с по-високите средни годишни температури и
по-чувствителното преместване на главните валежни минимуми и максимуми. Абсолютната
стойност на максималните температури се оценяват като една от най-благоприятните за
страната. Средната годишна температура на въздуха варира от 11 до 12,8 градуса целзий.
Топлинният потенциал на района с неговата териториална диференциация дава отражение
върху видовата структура на отглежданите култури, между които има и силно топлолюбиви –
бадеми, смокини, грозде, тютюн и др.
Релефът и плодородните почви влияят положително за развитието на земеделските отрасли,
както и за изграждането на напоителни системи.

Флора и фауна
В миналото растителната покривка е била представена от ксеротермни горски фитоценози от
формациите на космат и виргилиев дъб, благун и цер.
Първична за Източните Родопи и община Ивайловград е горската растителност.
Общината е богата на вековни иглолистни и широколистни гори и затова специфична
особеност за общината ие дърводобивът. Разпространени са остатъчни гори съставени почти
само от космат и виргилиев дъб, източен чинар, черен бор, благун, цер, мъждрян, габър и бук,
храсталаци от драка и тревни екосистеми от белизма, садина, луковична ливадина. По-рядко са
разпространени кедри, шестил, бреза и други.
Най-големи площи са заети от дъбовите гори.Срещат се 7 вида дъб, които изграждат чисти и
смесени гори. Буковите гори, играещи съществена роля за снежната покривка през зимата и
регулирането на водния режим, са запазени по долините на Арда и Бяла река. Тук се срещат и
средиземноморски съобщества, доминирани от вечнозелената грипа, зеленика и др.
Източните Родопи са един от регионите на страната с най-голямо биологично разнооброзие. В
Националната стратегия за опазване на биологичното разнооброзие те са определени като
място за приоритетно за опазване в България.
Особен интерес за учени и природозащитници, за специализирания познавателен и еко-туризъм
представляват 1700 растения, в това число 15 защитени вида орхидеи в защитените природни
територии – близкия до града Био-резерват - “Дупката” и защитената местност - ”Ликан чешма”
по пътя за село Свирачи.
Фауната е представена от сърна, дива свиня, дива котка, чакал, лисица и всички видове
грабливи птици. Тук са установени 350 вида пеперуди, 21 вида риби, 10 вида земноводни, 26
вида влечуги, 273 вида птици и 59 вида бозайници.
Тук обитават редките видове птици като черна кана, египетски и американски лешояд / в
района на с. Плевун / , малкият орел, ястребът, 19 вида прилепи. Атракция е и отглежданата в
с.Славеево гигантска костенурка като атракция.

1.1.2. ПОЧВИ И ЗЕМЕПОЛЗВАНЕ
Почвена характеристика
Според “Почвено-географското райониране на България” (по Нинов, 1997) територията на
Община Ивайловград се намира в Средиземноморската почвена област и по конкретно в
Източнородопско-Сакарската провинция.
Тя се характеризира с доминирането на плитки почви (Leptosols) – ранкери с литосоли, на
ранкери с канеленовидни лесивирани (chromic, LVx) почви. Уникални тук са червените
канеленовидни лесивирани почви (ferric, LVf) , андосолите (Andosols) и планосолите
(Planosols), площите на които са ограничени. Почвите на провинцията са предимно от ІV
бонитетна група – лоши. Проблем за опазване на почвите е ерозията.
Почвената покривка на територията на общината е представена главно от три основни вида
почви:

1. Канелените горски почви заемат предпланинските части на Източните Родопи. Тези
почви се характеризират с високо съдържание на глина (до 30%) и притежават глинест
хоризонт.
2. Излужени и слабоизлужени черноземни смолници - в речните долини
3. Плитки почви . Тези почви се развиват върху твърди скали, които бавно изветрят и се
характеризират с протичането на ерозионни процеси.
Орографските условия, съчетани с характерния за тях почвен фонд на общината в комплекс с
хидроклиматичните условия, предлага много добри възможности за развитие на някои
земеделски отрасли. Съществуват добри условия за отглеждането на технически култури.
Състояние на почвите
Почвено-климатичните условия и вертикалното членение на релефа са довели да среднастепен
на ерозия, особено в обезлесените участъци.
Средногодишния плаващ наносен отток е 150 тона/км2. Почвената ерозия оказва извънредно
неблагоприятно въздействие върху земеделието, унищожават се земеделски земи , разрушават
се съоръжения. Почвеното плодородие и продуктивността на земеделските култури намаляват
30-45% при такива средно ерозирали почви.
Съгласно мониторинговата мрежа “Земя и почви” на територията на общината се извършва
контрол от страна на Регионална инспекция по околна среда и води относно замърсяването на
почвите с тежки метали и маталоиди, следи се и за вкисляване на почвите. Всички досегашни
резултати от анализите и изследванията са в границите на пределно допустимите норми и
концентрации.
СТРУКТУРА НА ПОЗЕМЛЕНИТЕ РЕСУРСИ
Планинско – хълмистия характер на общинската територия предопределя нейното
функционално площоразпределение на територията.
По територията на общината са разпръснати части, заети от плодородни земеделски земи.
Територията на общината е слабо урбанизирана (фиг.2). Общата площ на общината е 814 км2.
от които, по данни за 2002 год.:
•
•
•
•
•
•

261284 дка – 32,1% от площа на общината са заети от земеделски земи,
519318 дка - 63,8%, принадлежат горския фонд
9 412 дка от територията – 1,2% е заета от фонд населени места – урбанизирани територии.
12002 дка – 1.5% е заета от водни площи и течения.
За добив на полезни изкопаеми са отредени 7193 дка, или 0,9% от територията,
Терените заети от транспортни и инфраструктурни съоръжения са 4938 дка, или 0,6% от
територията на Общината.

От изложеното до тук могат да се направят следните най общи изводи:
Обработваемата земя в общината е 18,8 дка на човек, което е три пъти повече от средното за
страната – 6,3 дка.
Тревожен факт е обаче, че значителна част от обработваемите земи не се използват реално,
поради раздробяването на на земеделските земи.
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Данните в трите горни графики са в “квадратни километри”.
Разпределението на на обработваемата земя по видове показва, че :
1.
2.
3.
4.
5.

нивите са 114206 дка или – 75 % от обработваемата земя
трайните насаждения са 35 388 дка или – 23,2 % от обработваемата земя
естествените ливади са 2708 дка или – 1,8 % от обработваемата земя
нивите са 114206 дка или – 75 % от обработваемата земя
поливните площе са 7349 дка или – 5 % от обработваемата земя

Изградените поливни площи са малко – само 5%, като почти половината / 3806 дка / се отчитат
като негодни за напояване. В действителност не се напояват и значителна част от годните за
напояване земи.
Ресурс за развитие на животновъдството – говедовъдство и овцевъдство, са площите на
пасищата и естествените ливади, чиято площ възлиза на 12,6% от територията на общината
или - 103186 дка.
Горски фонд
Горите заемат 63,8% от територията на общината. Горската растителност е представена от
високостеблен дъб, издънков дъб, келяв габър, високостеблен бук, смесени иглолистношироколистни насаждения.
Залесителните мероприятия са подобрили ландшафта и микро-климатичните условия,
ограничили са вредното влияние на ерозията. Единствино като негативен се отчита факта, че
едностранното залесяване с иглолистни гори е довело до намаление на водните запаси и
пашата за животните. За общината това е от значение, поради неблагоприятните условия за
отглеждане на фуражи в тази част на Родопите.
Горите се стопанисват от Горско стопанство и се добиват 30000 м3 плътен материал.
Паралелно с това вървят залесителни дейности по 1000 дка площи годишно.
Горските масиви имат важно санитарно-хигиенно, защитно, водоохранно, естетическо и
екологическо значение за общината
Те ще имат голямо значение, както за икономиката на общината, така и като естествен
ландшафт, потенциал за развитие на различни отрасли на отдиха, туризма и спорта, които ще
допринесат за стабилизирането на общинската икономика.
1.1.3. ПОДЗЕМНИ РЕСУРСИ
Полезни изкопаеми.
Територията на Община Ивайловград не се характеризира с голямо разнообразие и бгати
находища на инертни и скално-облицовъчни материали : баластра, мрамори, туфи, варовик и
гнайс – запасите в селата Кобилино и Черни рид са в големи количества.
Предстоящето цялостно проучване и пускането им в експлоатация ще окаже благоприятно
влияние върху икономическото развитие на общината.
Добива на инертни материали е съсредоточенв селата Кобилино, Черни рид и Ленско.

На територията на Община Иввайловград няма наличие на годни за оползотворяване термални
и минарални води.
1.1.4. ВОДНИ РЕСУРСИ
Състояние и оползотворяване на водите – повърхностни и подпочвени
Като цяло
територията на общината се характеризира с малка водоносност.
Водните ресурси се
формират главно за сметка на оттока на реките и техните притоци. Дължината на р.Арда на
територията на общината е около 20 км.
Водните ресурси на община Ивайловград се формират главно за сметка на оттока реките Арда,
Бяла река, Луда река и Атеренска река и техните притоци, както и намиращия се на
територията на общината язовир”Ивайловград”. Водния отток се характеризира с малки водни
количество и през летните месеци някои пресъхват. Сезонната неравномерност в речния отток
налага изграждане на специализирана инфраструктура за регулиране и рационалното му
използване за напояване. Добра основа за това са изградените 117 изкуствени водоеми –
микроязовири.
Язовир “Ивайловград” представлява изключителен потенциал за развитие на туризъм,
дълготраен отдих и разнообразни спортове.
Сериозен проблем е липсата на пречиствателни станции за отпадните битови води от
градската канализационна мрежа, които се изтичат в реката и причиняват замърсяване на
водите. Замърсяване на подземните и подпочвени води не е установено.
1.1.5. НАРУШЕНИ ТЕРЕНИ
Нарушените терени в общината имат локален характер и се дължат основно на:
• Ерозия - ветрова и водна, която е сериозен проблем, от който потенциално са застрашени
терените на хълмистия общински релеф. Делът на водната ерозия е по-значителен от този
на ветровата. На водна ерозия са подложени всички обработваеми земи с наклон над 6
градуса в хълмистите части.
• Вследствие на геолого-проучвателните работи и минно-добивните и преработвателни
дейности / предимно в съседната община Маджарово / са наложителни рекултивационни
мероприятия на нрушените терени /халтите и подземните минни разработки/, за да се
ограничи вредното въздействие на киселинните води и въздуха. Антропогенната дейност,
изразяваща се в нарушения на релефа от добивни дейности и изграждането на
инфраструктурни обекти (пътища, външни ВиК мрежи) и др., имат локален характер.
• Свлачищата също имат локален характер.
1.1.6. ОЦЕНКА НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ
Природните ресурси на община Ивайловград, при големият им потенциал все още не се
използват достатъчно рационално и интензивно за развитието на общината :
• По отношение на стратегическия отрасъл – земеделието - 35% от територията е заета от
земеделски земи, като 75% от тях са обработваеми, а 12,6% са мери и пасища предпоставка за развитие на животновъдството.
• Земеползването съдържа резерви за оптимизиране, поради:
− Раздробената собственост и липсата на ефективен пазар - бариера за ефективното
ползване на земята

Въпреки наличните потенциални възможности – пасища, мери и ливади, животновъдството е
не достатъчно развито, особено овцевъдството и отглеждането на кози, за чиято продукция в
ЕС няма квоти.
Формите на стопанисване са уязвими и рискови. Липсата на сдружения и на връзката добив реализация не е устойчива форма на земеползване.
- Мелиориране на базата съществуващи водоеми
• Въпреки структурното значение на горското стопанство в икономиката на общината,
фокусирането на вниманието върху рекреационните функции на горски площи е
положително явление, което следва да се подкрепя и интензивно да се развива. Не
рационално и икономически изгодно изнасянето на сурова дървесина за преработка в други
територии.
• Добива и обработката на нерудните изкопаеми трябва да се развива и да намери своето
подобаващо място в общинската икономика.
„Допълващия”– стопански потенциал – горски и земеделски фонд, предоставят
благоприятни условия за развитие на горското стопанство, земеделието – растениевъдство,
животновъдството, билкарството, трайните насаждения и др.
Особен акцент трябва да се постави върху развитието на рекреационния и туристически
потенциал на природните дадености на общинската територия.
1.1.7. ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА
Основните антропогенни фактори , оказващи влияние върху качествата на околната среда са
промишлеността, транспорта, комунално – битова дейност, употреба на пестициди, торове и др.
вещества в земеделието, радиоактивни отпадъци и др.
Крупни замърсители като химически заводи и вредна промишленост в общината няма.
Като основни причинители на замърсяване остават Автомобилния транспорт, праха от
непочистени и неблагоустроени улици и битовите отпадъци и сметопочистването.
На територията на общината не са регистрирани наднормени количества на вредни емисии
в атмосферата. От разгледаното по-горе икономическо състояние на общината се вижда, че
липсват големи промишлени предприятия, замърсители на околната среда. Единственият
значим проблем за чистотата на атмосферният въздух е свързан с това, че по-голяма част от
населението през зимният сезон се отоплява с твърдо гориво – дърва и въглища. Това създава
неприятна атмосферна обстановка през зимния сезон, най-вече през ранните сутрешни и
късните вечерни часове на денонощието.
Самопочистване на атмосферата – ветрови режими
Преобладаващите ветрове в общината са северозападни и североизточни. През студеното
полугодие често духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.
Екологичната диагноза показва, че с малки и лесно отстраними изключения, общото
състояние на околната среда, е сериозен стимул за развитието на много икономически
отрадсли, и притежава качества, които предпоставяг тяхното развитие.
Проблемните аспекти са:

• Замърсяване на водите:
− Ядрото на общината – Ивайловград няма пречиствателна станция за отпадни води –
ГПСОВ, което означава замърсяване на водите на реките от битови фекалии и промишлени
води.
− В населените места отпадните води се заустват без пречистване – директно в реките
или в неизгребни септични ями. В гр.Ивайловград има изградена канализационна
мрежа. 11 от селата на общината са частично канализиранилата. Във всички останали
села няма изградени канализационни мрежи.
Проблемът ще се реши с изграждането на ГПСОВ в Ивайловград и модулни
пречиствателни станции в останалите села, които ще бъдат определени за вторични общински
центрове.
За опазване и подобряване на количествените и качествени показатели на питейните
водоизточници е необходимо възстановяване санитарно-охранителните зони и спазването на
определения режим в границите на отделните им пояси.
• Замърсяване на атмосферата
− Има само в града –причинено от автомобилния транспорт и прахово замърсяване от
непочистени и неблагоустроени улици. Акустично натоварване на средатае също
следствие на транспорта:
• Радиационна обстановка:
− проведените изследвания не съдържат данни за наличие на радиоактивно замърсяване на
почвите и водите.
Електро-магнитните лъчения са в нормите като съвсем малкачаст от общинската територя е
засегната от лъченията.
Влиянието на лъченията от радиопредавателни стации, радарни станции, от телевизионни
предаватели и ретранслатори от клетки на мобилните оператори и от хаотично проведени
Ел.проводи на територията не е изследвано.
Радиоактивно замърсяване не е установено.
• Замърсяване на почвите на територията на общината не е установено:
− Вероятно има локализирано замърсяване в района непосредствено прилежащ на двете
отсечки от Третокласната републиканска пътна мрежа ІІІ-558 и
ІІІ-509 , които са
подложени на някакъв екологичен риск от вредния ефект на автотранспорта.
От третокласната републиканска пътна мрежа, която е главна за общината, успоредно с
оловното замърсяване, в резултат на изгорелите газове от автотранспорта и въздушния аерозол
от микрочастици, както и от износването на гумите се формира допълнително замърсяване, с
някои тежки метали, и с други вредни газове. Това обаче за самите населени места не е от
значение, тъй като те лежат в страни от Републиканската пътна мрежа.
• Третиране на отпадъците - ТБО
Проблем за цялата територия на общината е третирането на твърдите отпадъци.
Основния дял се пада на битовите отпадъци, след това на производствените, и на строителните.
Събрани на територията на общината, те не се преработват преди крайното им депониране.

Не е изградена и внедрена система за разделно събиране на рециклиращи се отпадъци,
отпадъци от опаковки и масово разпространени опасни отпадъци.
Единствения значим генератор на отпадъци на територията на община Ивайловград е
населението. Съществуващата система за управление на отпадъците е представена като услуги
по поддържане на чистотата в населените места, събиране, извозване на отпадъци и тяхното
депониране.
Организирано сметосъбиране на територията на общината съществува в гр.Ивайловград и
селата Свирачи, Драбишна, Славеево. За една година се депонират около 4 180 т отпадъци . За
събирането на битови отпадъци се използват 800 броя кофи за смет от 110 л. И 60 бр.
контейнери тип "Бобър" 1 100 л и 30 бр. 4 кубикови контейнери. Необходими са още 300 бр. от
кофите за смет 110 л., за да се получи пълно обхващане на всички домакинства от Ивайловград.
Сметосъбирането, сметоизвозването и депонирането на битови отпадъци се извършва в
строителните граници на гр. Ивайловград. За подобряване качеството на сметосъбирането в
централната градска част и жилищните блокове са необходими 10 броя контейнери/1,1куб.м./.
Дейност “Чистота” към фирма "Титан Клинър" ООД- Кърджали организира и осъществява
дейността по събиране, извозване и депониране на отпадъците предвидена в ЗУО.
Основният метод за третиране на отпадъците на територията на общината е запръстяване,
което се прилага на всички места. Основното сметище се намира край Ивайловград. То е
съгласувано с РИОСВ - Хасково , е с кадъстрален №000379 – за смесени отпадъци. Отстои на 3
км от регулацията на гр.Ивайловград. Площа му възлиза на 22,234 дка, от които са заети 16 дка.
Проектния капацитет на хранилището е 300 000 куб.м., остатъчен капацитет - 167, 025 куб.м.
Срок на експлоатация 1986- до изграждане на депото в град Кърджали. На сметището не се
осъществява постоянен контрол.
Събраните битови отпадъци ще се преработват преди депониране.
В общинските села до момента не е въведена система за организирано сметосъбиране.
Населението там само извозва натрупаните битови отпадъци от домакинствата. Тези отпадъци
се изхвърлят на определени за целта временни /нерегламентирани/ площадки в близост до
населените места, които веднъж годишно се почистват и отпадъците се извозват на основното
сметище. Създадената система за сметосъбиране и почистване на обществените места е в пряка
зависимост съществуващата специализирана техника и съдове за ТБО. Силно амортизираните
коли и съдове създават предпоставка за нередовно извозване на отпадъците.
Необходимо е въвеждането на нова система за сметосъбиране. Често се констатира изхвърляне
на отпадъци от домакинствата извън съдовете за ТБО, през зимните месеци се изхвърля
незагасена сгурия в съдовете за смет, което предизвиква запалването и много бързото им
изхабяване. Организацията на работа може да бъде значително подобрена чрез оптимално
планиране на дейностите.
В съответствие с Националната програма за управление на дейностите по отпадъците ще се
изгради регионално депо в град Кърджали за депониране и обезвреждане на отпадъците.
Регионалното депо ще обслужва общините Кърджали, Момчилград, Крумовград, Ивайловград,
Черноочене, Джебел, Кирково и Ардино. Амортизираната техника, високите транспортни
разходи и високите такси за ползване в момента са основните проблеми пред депонирането на
отпадъците на регионалното депо.
Самопочистване на атмосферата – ветрови режими
Преобладаващите ветрове са северозападни и североизточни. През студеното полугодие често
духат югозападни и южни ветрове с фьонов ефект.

РЕСУРСНИ ПОТЕНЦИАЛИ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА
От изложеното до тук за природната среда и екологията на община Ивайловглрад могат да се
направи извода, че общото състояние на Околната среда предполага благоприятни условия за
многостранно развитие. Те се изразяват в следното :
-

-

-

-

С географската диференциация на своите елементи: релеф, минерално-суровинни, климатични,
водни, горски и поземлени ресурси, природната среда е оказала съществено влияние върху
социално-икономическото развитие на територията на общината и териториалната организация
на промишленото и селскостопанско производство, върху гъстотата на транспортната мрежа,
обема и конфигурацията на товаропотоците. Със своята лимитираща функция природоресурсният потенциал на община Ивайловград е предопределил отрасловата специализация на
стопанския сектор и в социален аспект се е отразил върху териториалното разпределение на
човешките ресурси и качеството на живота.
Климатичният потенциал като цяло благоприятства за развитието на различните стопански
отрасли – земеделие, строителство, промишленост, транспорт и др. В съчетание с другите
природни условия и ресурси – релеф, почви, води, флора и фауна, климатът оказва съществено
влияние върху селскостопанската специализация и профилираност - отглеждането на грозде,
технически култури предимно на тютюн и др. Съществуват и изключително благоприятни
почвено-климатични условия за създаването на лозови масиви, като потенциал за развитие на
лозарството и винопроизводството в общината в бъдеще.
Климатичните условия с многоцелевото си предназначение са много важна предпоставка за
осъществяване на многообразна икономика. Със специфичната териториална проява на своите
основни елементи – температури и валежи, климатът оказва най-съществено въздействие при
отглеждането и териториалното разпределение на селскостопанските култури и животните
върху общинската територия.
Туристическият потенциал на общината е много значителен и трябва да се пристъпи към
неговото ефикасно оползотворяване. Природата е забелажителна – сравнително чиста и
ненакърнена от човешка дейност, с великолепни ландшафти с мек планински и полупланински
релеф, прорязан от реките Арда, Бяла река, Луда река и Атеренска река. Заедно с природозащитените територии, културното и историческо наследство те представляват много сериозен
туристически потенциал, който трябва да се оползотвори в бъдеще.

1.2.

СЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

АНОТАЦИЯ
Силно изразения демографски срив от последните години е най-голямата опасност за общината и
района. За пръв път от съществуването си като околия, селищна система и община Ивайловград,
населението на общината бележи спад под 10000 души. Общинската икономика в условията на
прехода след 1990г., много бавно се преструктурира. Работните места в промишленността от над
1000 през 1990г. към 2004 год са около 400. Безработицата по официални пданни е с много високи
показатели, но реалната е още по- висока.
Липсват преферинции за живеене и работа в периферния граничен район, който представлява
община Ивайловград.
Това са част от констатациите за причините, при анализа на човешките ресурси на общината.
Основно те причиняват миграцията на предимно младо население от общината в други региони на
България, където намират по-добри условия за препитание и реализация.
Предстоящото изграждане на контактния пункт с Гърция при с.Славеево, дава основания за
оптимизъм по отношение раздвижването и привличане на вече мигриралото, както и на ново
население в община Ивайловград.
Селищната мрежа в община Ивайловград се състои от 51 населени места, от които един град и 50
села, с общо население към 30.05.2005 г. – 9759 души.
Оценени по демографски потенциал, населените места в общината могат да се класифицират в
групите:
• Ядро на общината - град Ивайловград с население 4736 обитатели и потенциал за
нормално възпроизводство на населението, близък до средния за страната - дял на
трудоспособните контингенти и добро образователно равнище.
• Зона на общината, обхващаща 50 села, населени места, разпределени, както следва,
/според анкетата проведена от кметските наместница по селата /:
- Един град – Ивайловград с население 4420 души. – 49% от населението
- 5 села - с население между 200 и 500 души – Белополци, Плевун, Железино,
Свирачи и Славеево – 41% от населението селското население
- 33 села – много малки, с население под 200 души - 9% от селското население
- 10 села с население под 10 души
- 2 села – напълно опустели / с.Ветрушка и с. Сборино /

• Като цяло, селското население е застаряло, но вътрешните различия дават основание за
обособяването на три групи населени места:

− Първата група са със сравнително нормална възрастова структура, с население над 400
души, с основен принос за поддържането на демографския баланс (Белополци, ПлевунЖелезино, Славеево, Свирачи ), поради териториалното си разположение и
инфраструктурни (основно –комуникационни) връзки – „урбанистични възли”,
обособяват собствена „под зона” на влияние, което е предпоставака за изявяването им
като потенциални вторични общински центрове.
Втора група, с население 100-200, поради териториалното си разположени, гравитират около
селата от първата група.
Трета група – с най-малък потенциал и население, гравитиращи определено по- скоро около
първата група села, които могат да оформят структури, чрез връзките си с ядрата, т.е. с вторичните
общински центрове.
• Динамиката – по отношение на естествения прираст на населението показва трайна
отрицателна тенденция.
• Възрастовата структура и образователното равнище са близки до средните за страната,
благодарение само на преобладаващото градско население
• Процесът на застаряване е по-значим при селското население. За почти всички села този
процес е достигнал критични стойности
• Фертилните контингенти и тяхната структура са под нормалните за възпроизводство на
населението. За сега липсват фертилни предпоставки за възпроизводство с положителен
принос.
• Налице е тенденция към нарастване на образователното равнище, но отново и само за
града. В селата преобладава делът на населението с основно и начално образование,
висшистите са под 1%.
• Безработицата показва тенденция към намаление и стабилизиране към един нормален
„резерв” от работна ръка. Професионалната структура на безработните съдържа
потенциален резерв (25%) от квалифицирани кадри с работнически професии и
специалисти.
• Тенденцията за нарастване и високият относителен брой на безработните лица без
квалификация прави тази група една от рисковите на пазара на труда.

1.2.1.

ДИНАМИКА НА НАСЕЛЕНИЕТО

Демографското развитие на общината се характеризира с параметри близки до средните за
страната, което се изразява в :
застаряване на населението, което е разпръснато в голям брой много малки по демографска маса
села, част от тях доста отдалечени от общинския център
отрицателен естествен прираст, който се съпровожда от отрецателен механичен прираст
миграция към райони с по-благоприятни условия за живот и трудова реализация
ниска заетост, висока безработица
силно понижен икономически статус на общината, резултат от липсата на перспективни
производства и рентабилно земеделие
намаляващи трудови контингенти, обезлюдяване на населените места

нисък жизнен стандарт.
Информационните източници, използвани за разработване а ОПР Ивайловград, дават
известни отклонения за показателите на демографската статистика. Поради това като меродавни са
приети данните предоставени от общинската администрация Ивайловград.
Населението на община Ивайловград възлиза на 9759 ж. към 30.05.2005 г.
От данните е видно, че по броя на населението тя е една от малките общини, както в Хасковска
област – 2,9 % от нейното население. Гъстотата на обитаване е една от най нискате в страната 9,8
лица/км2.
Статистическите данни за общината показват общо намаление на броя на населението, което от
1999 год до 31.12.2002 е намаляло с близо 1241 души.Неизвестно защо данните за 2004 г. дават
едно чувствително нарастване на
населението на 9759 души, при
положение че имаме механичен
отлив и отрецателен прираст от
Гъстота на населението - бр.лица/км2
раждаемост :
80

71.1

71.6

- 2000 г. е

70

- 6,8‰

49.7

60
50
40

- 2001 г. е - 9,3‰, при средни
стойности за :

36

33

30
9.8

20

- за област Хасково = -6,8‰

10
0

България

Хасково

- за България = - 5,6‰

Любимец

Населението на Ивайловград
общинския център възлиза на
4420 души, което представлява
54,5% от населението на
общината. Селското населениекъм 2004 г. наброява 5440 ж. – 45,5% (то е почти половината, и е
представено от 50 села, някои от които са твърде отдалечени от общинския център и са напълно
обезлюдени).
Гъстота бр.лица/км2

Динамика на населението :
1965 г.

града
селата

1975 г. 1985 г. 1992 г. 1999 г. 2001г. 2002г. 2005г.

15728

13193

3012

3896

12716

9297

12271 10555 8989
4783
7488

5239

8107
4420

5316

3687

Населени места вобщина Ивайловград по години:
1970г.

1990г.

2000г.

2005г.

59

51

51

51

7748

%

9759

100 %

4736

49 %

5023

51 %

Механичен прираст 2003 г. :
Заселени
Общо
Мъже

Изселени
Общо
Мъже

Жени

Механичен прираст
Общо
Мъже
Жени

Жени

Ивайловгр.
2003г.
148
75
73
207
98
109
-59
-23
За 2001 год е отчетен отрицателен механичен прираст от -145 човека. Делът на изселените от
общината е по висок от тези, които се заселват.

Механичен прираст-2003г.
250
207
200
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109
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100
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73
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-23

-36

Общ о

Мъже

Жени

0
Общ о
-50

Мъже

Жени

Общ о

Заселени

Мъже

Жени

Изселени

Механичен прираст

-100
брой лица

Данните за естествения прираст подадени от община Ивайловград са следните :
Естествен прираст за община Ивайловград 2000-2005г.
Родени

/Ив-град/

починали

/Ив-град/

2000

77

32

154

51

2001

56

33

143

50

2002

41

21

154

61

2003

49

21

123

34

2004

32

24

129

43

Механичен прираст / -1 057

/ 9%

Населението на община Ивайловград през последните 5 години е следното:
2000г. - 10 816

-36

2005г. - 9 759
Както вече се изтъкна селищната мрежа в община Ивайловград се състои от 51 населени места, от
които един град и 50 села, с общо население към 30.05.2005 г. – 9759 души, от които:
Един град – Ивайловград с население 4736 души. – 49% от населението
Селско насаление : 51 бр. села – 5023 души – 51% от населението :
4 села - с население между 200 и 500 души – Белополци, Плевун, Железино, Свирачи и
Славеево – 41% от населението селското население
33 села – много малки, с население под 200 души - 49% от селск. Население
10 села с население под 10 души
2 села – напълно опустели / с.Ветрушка и с. Сборино /
Всички селища притежават отрицателен естествен прираст. Средно за общината той възлиза на 9,3‰, докато за Хасковска област е -6,8‰, а за страната – 5,6‰. Причините за тези отрицателни
тенденции трябва да се търсят най-вероятно в преструктурирането на икономиката и развитието на
първичния сектор преди 1989 г. а съществуващото състояние да е резултат от настъпилите в
последствие промени върху здравословното състояние на хората.
Механичният прираст е трайно отрицателен през годините. Данни за динамиката по години
липсват.
Въпреки големия
отрицателен естествен прираст, нямаме данни дали той се отнася за всички населени места или в
някои от тях има положителни тенденции в т. ч. и за града Ивайловград.
Тенденцията за намаляване броя на населението на общината като цяло е безспорна в т. ч. и на
общинския център.
Причините за
намаляване на населението на селищата биват миграциите, особено емиграцията, която е резултат
на свиването на работни места при провеждането на приватизацията на предприятията, където
емигрират млади, квалифицирани кадри. Броят на населението по населени места е различен –
има и села с по 7д. Но преобладават селат с население под 150 души.
С цел задържането на населението в селата се налага групиране на селата по демографски
потенциал и природни дадености с цел формиране на вторични общински центрове, като средища
с по-високо ниво на обслужване и обвързване на по-малките села към тях.

1.2.2.

ВЪЗРАСТОВА СТРУКТУРА

В резултат на преструктурерането на икономиката и висакия ръст на безработицата, все повече
млади и висококвалифицирани хора търсят по-добри възможности за реализация в големите
градове на страната.На разположение емаме статистически данни за 2000 г. /НСИ-София/ и за
2002 год. /ТБС-Хасково/.
Структурата на населението под, в и над трудоспособна възраст са представени в двете таблици
следващи по долу.

Данни за 2000 година.
Населено място

Под трудоспособна

В трудоспособна

Над трудоспособна

Общ. Ивайловград
Обл. Хасково
Р България

възраст
17,7%
16,8%
16,8%

възраст
52,9%
56,3%
58,3%

възраст
29,4%
26,9%
24,9%

Населено място

Подтрудоспособна
възраст

В трудоспособна

Над трудосп.

Общ. Ивайловград
Обл. Хасково
Р България

15%
16%
16,8%

възраст
56%
58%
58,3%

възраст
29%
26%
24,9%

Данни за 2002 година.

Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата възрастова
структура. Като се сравнят даннете за 2000 и 2002 год. се очертава се ясна тенденция към
застаряване – броят на лицата в под трудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на
трудоспособното и над трудоспособно население.
Така през 2000 г. делът на под трудоспособното население е 17,7%, на трудоспособното
52,9%, а над трудоспособното – 29,4%. Към 2004 г. делът в първата група в общината е 15%, във
втората – 58%, а в третата – 29%. Най-драстично намалява под трудоспособното население.
Увеличението на трудоспособното население е и от промените в пенсионната възраст, но налице е
обща тенденция към застаряване.
Възрастовата структура, за града е с относително благоприятни характеристики.За селата нямаме
на разположение отделна статистическа разбивка, обаче показателите в селата са много понеблагоприятни.
Общо данните за община Ивайловград 2002 год имаме :
• 15% под трудоспособно
• 56% трудоспособно и
• 29% над трудоспособно население.
По - долу онагледените с графика данни са за 2002 година.

Възрастова структура - бр. лица 2002 г.
7748

300000
250000

4274

200000
150000

272448
1195

100000
50000

2279

157926

71526

42996

0

общ о

в
трудоспособна

област Хасково

общ ина Ивайловград

Област Хасково - бр.лица 2002 г.

42996
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71526
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Община Ивайловград - 2002 г. /бр.лица/
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2279
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От анализа на данните се вижда, че динамиката на възрастовата структура на населението в
общината, като цяло, се характеризират с параметри, близки за селското население в страната.
Едно още по-детайлирано представяне на възрастовата структура е представено в долната
таблица :
Динамиката по възрастови структури :
2000г.

2005г.

всичко по настоящ адрес

8 915

7 860

мъже

4 473

3 902

жени

4 442

3 958

438

312

1 020

516

от 15-17г.

425

496

от 18-60г.

4 459

4422

над 60г.

2 573

2112

под 7г.
от 7-14г.

Сравнението на 2002 г., с 2000г. показва, че населението на община Ивайловград под, в и над
трудоспособна възраст показва тенденция към леко намаляване в първата група, леко увеличаване
във втората и задържане в третата група. Сравнени със същия период, данните на областта и на
други общини от областта показват, че община Ивайловград е представена понеблагоприятно.Същия извод може да се направи и от данните за 2005 г. представени по-горе.
Това показва, че истинското състояние не може да се прикрие, а именно наблюдава се застаряване
на населението, по-силно изразено в селата, особено в малките. Проследяването на възрастовата
структура на населението под, в и над трудоспособна възраст за по-дълъг период от време – 1985,
1992 и 2001 г.се оказа невъзможна поради липса на статистически данни.

1.2.3.

СОЦИАЛНА АКТИВНОСТ

Трудовите ресурси на община Ивайловград намаляват с тревожно темпо всяка изминала година,
което се разгледа в раздела за динамика на населението.
Докато националната /НСИ-София/ и регионална статистика /ТБС-Хасково/, следят показателите
за социална активност на населението, информацията на общинско ниво е много оскъдна или
липсва.
По-долу сме представили таблицата за заетите в различните отрасли на икономиката представени в
общината. Те са за периода от 1970 г. до 2001година.

ТРУДОВИ РЕСУРСИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
1970 г.

1980 г.

1990 г.

Промишленост

352

1078

1433

253

Строителство

253

388

557

25

Сел.стопанство

5135

4451

3372

2175

Горско стоп.
Транспорт
Съобщения

89
73
78

99
194
78

66
288
80

162
58
35

Търговия

322

355

351

425

Образ. и култ.

347

410

503

263

Здравеопазване

128

195

197

73

Управление

75

99

115

46

Безработица

0

0

0

892

6852

7347

6962

4407

ОБЩО:

Работещи по степен на образование - 2001
г.
/ общ брой 2 628.2 хил./

Работещи в Р България - 2001 г. по
степен на образование - / общ брой 2
828,2 хил=100% /

1020.8
709.9

България

446.3
112.4
14.5
Средно
гимназиално

135
18
начално и пониско

250
35.4

Южен централен

451.1
17%

451.1

ср.специално

148.9
19.5
висше обр.

1200
1000
800
600
400
200
0

2000 г.

Хасков о-обл.

709.9
27%

446.3
17%
1020.8
39%
в исше обр.

ср.специално

Средно гимназиално

начално и по-ниско

Работещи в Юж ен централен регион - 2001
г.
/ общ брой 646,3 хил.=100% /

135
21%

148.9
23%

112.4
17%

18
21%

250
39%

ср.специално

висше обр.

ср.специално

Средно гимназиално

начално и по-ниско

Средно гимназиално

начално и по-ниско

2834

2500
2000

общо

94.6

по-ниско

443.8

114.3

443.8
16%

1142
40%

14.1

Работещи в Юж ен централен регион 2003 г.по степен на образование
/ общ брой 704,6 хил.=100% /

162.8
23%

731.9
26%

704.6

516.3
162.8
20.4
Основно и

282.5
39.8
средно-

Работещи в Р България - 2003 г. по степен
на образование / общ брой 2 834,0 хил. =
100% /

516.3
18%

1142

проф.техн.

0

35.4
40%

висше обр.

3000

1000
500

19.5
22%

14.5
17%

Работещи по степен на образование 2003 г.
/ общ брой 2 834,0 хил. /

1500

Работещи в област Хасково - 2001 г.
/ общ брой 87,4 хил. =100% /

145
21%

Висше

Средно гимназ.

средно-проф.техн.

Основ но и по-ниско

Работещи в област Хасково - 2003 г. по
степен на образование
/ общ брой 94,6 хил. = 100% /

20.4
22%

114.3
16%

20.3
21%

14.1
15%
39.8
42%

282.5
40%
Висше

Средно гимназ.

Висше

Средно гимназ.

средно-проф.техн.

Основ но и по-ниско

средно-проф.техн.

Основ но и по-ниско

В горните 8 броя графики е представено развитието на един показател на три териториални нива :
Р България, Южен централен регион и област Хасково, който показател характеризира сациалната
активност на населението :
- “Работещи по степен на образование” за два годишни разреза 2001 и 2003 година.
Стойностите на този показател за област Хасково – 2001 год са :
Висше образование –

22%

Средно гимназиално – 17%
Средно проф. Техн. –
Основно и по-ниско

40%

– 21%

Стойностите на този показател за област Хасково – 2003 год са :
Висше образование – 21%
Средно гимназиално – 15%
Средно проф. Техн. –
Основно и по-ниско

42%

–

22%

Стойността на този показател за областта е по-нисък, т.е. по-неблагоприятен от средните за
страната. Разликите могат да се проследят на графиките. Данни за община Ивайловград липсват.
Заетите лица в секторите на икономиката на общината през 2001 г. се разпределя така:
първичен сектор – 23,1%
вторичен сектор / промишлен / – 26,9%
третичен сектор /услуги/ – 50,9%
Понеже е на разположение информация за различни години, в долната Таблица, можем да
проследим дяловото разпределение на трудовите ресурси “ брой работещи” в отделните сектори на
общинската икономика :
Сектор/год.
Първичен
Вторичен
Третичен
Общо-брой

1970г.
5223
757
872
6853

%
76,2
11,0
12,8
100

1980г.
4450
1738
1059
7347

%
60,0
23,6
14,4
100

1990г.
3438
2358
1166
6962

%
49,4
33,8
16,8
100

2000г.
2337
371
807
3515

%
66,5
10,6
22,9
100

2001г.
560
629
1232
2421

%
23,1
26,0
50,9
100%

От данните за община Ивайловград за 2002 год имаме :
•
•
•
•

15% под трудоспособно
- 1195 лица
56% трудоспособно
- 4274 лица
29% над трудоспособно население – 2279 лица
100% - общо население
- 7748 лица

Трудоспособното население в общината възлиза на близо 4274 души, ако изходим от цифрата от
които:
•
•
•
•
•

3230 (75,6%) е активното население, от което :
2421 да наети в различните отрасли на общинската икономика
484 регистрирани безработни -15% от активното население,
325 – с не показана активност (в т.ч. само осигуряващи се).
Числото на само осигуряващите се не е известно

За 2005 г. по данни от община Ивайловград активното население е 3780 лица, но нямаме разбивки
по видове възрасти и по отрасли на икономиката.
Наличието на много регистрирани еднолични търговци с разнообразен предмет на дейност,
препятства точното определяне на броя заети във вторичния и третичния сектор. Затова в
отраслите на материалното производство се приема, че работят около 40-50% от общо заетите.
Предполага се, че болшинството ЕТ работят в сферата на услугите, което дава основание
заетите в третичния сектор да са между 50 и 60%, което се вижда и от таблицата.
В сравнение с европейските показатели, към които се стремим, този дял е нисък.
Статистически данни за общите доходи в общината няма. Наличната информация за доходите от
заплати / формиращи основния дял на домакинските бюджети / от 2001 г., показва, че
средногодишната заплата /в левове/, е значително по- ниска от тази за страната. / Виж таблицата /

Заплата по сектори

1. Общо средна работна заплата
В селско, горско и ловно стопанст.
2. Средна раб. Заплата в обществения сектор
3. Средна раб. Заплата в частния сектор
В частния сектор на селското, горско и ловно
стопанства

Община

Общо за

% от общата

Ивайловград
2231
1670
2683
1714
1670

страната
2980
2367
3472
2627
2340

за страната
74,9
70,6
77,3
65,2
71,4

Заплащането на трудовоангажираното население в община Ивайловград е под показателите за
страната и е около 70% от общото за страната.

1.2.4.

ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ

Образователното равнище на населението се развива в благоприятна посока. Наблюдава се
абсолютно и относително нарастване на лицата с висше, полувисше и средно образования.
Преобладаващата част от високо образованите лица са в Ивайловград.

Равнище на образование – обобщени демографски характеристики и процеси- /Сравнения със
съседни общини , областта, националните нива /
Данни към
2001г.
Община
Ивайловград
Съотношени
ев%
община
Любимец
Община
Тополовград
Област
Хасково

Общо

Висше
образован.

Полувисше
образован.

Средно
образование

Основно
образован.

Начално
образован.

Неграмо
тни

7 698

267

317

2 334

2 355

1 751

143

3%

4%

30%

31%

23%

2%

10 806

4%

4%

27%

14 664

3%

3%

27%
77 959

42 218

7 172

261
622

15 203

11 616

6%

4%

89 832
34%

30%

16%

2,7%

С най-високо образование са заетите в административните и деловите учреждения, следвани от
здравеопазването и образователните институции. В сферите на вторичния сектор преобладават
хората със средно и средно-специално образование. В селата доминира делът на населението с
основно и начално образование.
Общо, образователното равнище на населението е близко до
средното за страната (дължи се на градското население). Паралелно с това, както и в останалата
част от страната тук се наблюдава увеличение на неграмотните.
1.2.5.

СЕМЕЙНА СТРУКТУРА

Данни за семейната структура на населението, обитаващо община Ивайловград няма. Обща
е тенденцията в България е увеличението на броя на семействата с 2 члена. Сравнени за един подълъг период от време (преброяванията от 04.12.1985, 04.12.1992 г. и 01.03 2001 г.) се вижда, че
средният брой на членовете в домакинствата на областта пада – 3,0; 2,9 и 2,8 Проследени за период
от 16 години 1985 – 2001 г. в страната, броят на домакинствата с 1 член се увеличава, а тези с 2
члена се запазват, а с 3 члена намаляват.
Данни за тези процеси за общината не са предаставени.
За да се спре тенденцията към нарастване на домакинствата с 2 и 1 члена е необходимо
провеждането на мероприятия за задържане на хората в селата при наличие на жилищен фонд,
техническа инфраструктура, както и на социална такава. От преброяванията на частните
земеделски стопанства – 01.03.2001г. данните за община Ивайловград сочат, че :
- 2510 домакинства , т.е. 81,6% от общия брой / общ брой домакинства 3077=100% / са
заети в земеделието
- 162 домакинства или 3,8% са заети в горското стопанство.
Съпоставими данни за заетост в сферата на услугите и туризма няма.
1.2.6.

ЕТНИЧЕСКА СТРУКТУРА

На територията на община Ивайловград има три етноса – българи, турци и роми, в т. число
копанари. Тяхното териториално разположение по селища, броят и процентното им съотношение
може да бъде анализирано от долната таблица.
Етническа структура, съотношения.

Община
Ивайловгр.

общо

българи

турци

роми

други

8 107

6 595

939

80

28

81%

12%

Не се се
самоопределя
435

непоказан
30

0,9%

Етническата структура показва, че община Ивайловград е с преобладаващо хомогенно българско
население -81%, турско- 12% , ромско -0,9% и други около 6%.
Населението от турски произход живее предимно вселата и се занимава със земеделие –
тютюнопроизводство и животновъдство. Турци има в селата Костилково и Белополци. Ромите са
заселени в по-големите села, напр. Железино.
Характерно за тези етноси, е че при тях населението в подтрудоспособната и трудоспособната
група притежава по-голям процент, а в надтрудоспособната група – по малък процент, което е
резултат на по-високата раждаемост.
Малцинствените групи, особено ромите са изправени пред редица проблеми: ниско ниво на
образование, ниски доходи, липса на земя, висок процент безработица.
Наложително е интегрирането на ромите към обществото. Самият процес на интегриране е един
дълъг процес и се изразява в обхващане на всички деца в детските градини, предучилищна
подготовка, всички степени на училището, повишаване на обществената ангажираност и др.
1.2.7.

БЕЗРАБОТИЦА

Безработицата на територията на община Ивайловград е в зависимост от освободената
работна ръка от трите икономически сектора в резултат на проведената приватизация и
преструктуриране на икономиката.
Трудовите ресурси на общината намаляват сериозно, което е видно от долната таблица.
ТРУДОВИ РЕСУРСИ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
1970 г.
1980 г.
1990 г.

2000 г.

Промишленост

352

1078

1433

253

Строителство

253

388

557

25

Сел.стопанство

5135

4451

3372

2175

Горско стоп.
Транспорт
Съобщения

89
73
78

99
194
78

66
288
80

162
58
35

Търговия

322

355

351

425

Образ. и култ.

347

410

503

263

Здравеопазване

128

195

197

73

Управление

75

99

115

46

Безработица

0

0

0

892

ОБЩО:

6852

7347

6962

4407

През 2001 г. Равнището на безработицата за общината е 23,2%, и е под тази за Хасковска област,
която е 24% и над тази за страната – 19,5%.
Заетите лица в секторите на икономиката през 2001 г. се разпределя така:
- първичен сектор – 23,1%
- вторичен сектор / промишлен / – 20,69%
- третичен сектор /услуги/ – 50,9%
Тази картина на структурата на заетите във вторичния и третичния сектор е сходна със средните
стойности на областта. Различията са поголеми в първичния сектор.
Безработица и заетост - 2003 г. - брой лица в
хил.

Заетост и безработица - 2001 г. в хил.
3500

3264.7

3500
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2500
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1500
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0
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Икономическа активност и безработица 2003 год., в %

Икономическа активност и безработица 2001 г. в%
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По степен на образование положението е на безработните в общината е следното /според данните
за 2002 и 2001 год./ :
Сравнително по-малък е делът на безработните лица в общината до 30 години–20,5%, при 30,2% за
областта и 28,6% за страната.
Данните за Област Хасково за 2003 год показват едно много рязко падане на процента безработни
спрямо 2001 год. От 24% за 2001г. на 9,3% за 2001 год. Статистически данни за община
Ивайловтград, както можем да видим от графиката, че намаляването на безработицата в областта
се е отразило положително и на община Ивайловград-тя е паднала на 15% за 2003 г.
Въпреки това трябва да подчертаем, че разполагаемите данни сочат в периода 1999-2002 год. една
трайна тенденция към увеличаване на безработицата от 16,32% на 22,33%, при това се знае, че
реалната безработица е доста по-висока от регистрираната. В този период рязко се е увеличил и
делът на продължително безработните от 23% през1999 до 27,9% през 2002 г.
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Конкретните данни за равнището на безработицата за 2005 г. са следните:
Равнището на безработица в община Ивайловград към 31.05.2005г. е 13,3%.
Безработица по възрастови групи :
До 19г.- 5 лица;
От 20 до 24г. – 58 лица;
От 25 до 29г. – 44 лица;
От 30 до 34г. – 46 лица;
От 35 до 39г. – 62 лица;
От 40 до 44г. – 72 лица;
От 45 до 49г. – 64 лица;
От 50 до 54г. – 64 лица;
Над 55г. – 63 лица.
Безработица по групи по образование :
Висше образование – 25 лица;
Средно-специално образование – 88 лица;

20000

25000

Средно образование – 129 лица;
Основно образование – 191 лица;
Начално и по-ниско – 45 лица.
Намаляването на безработицата след 2003 г. е резултат от прилагането на новата социална
политика на правителството, в частност на стартиралата национална програма „От социални
помощи към осигуряване на заетост”.По програмите за временна заетост , годишно средно около
100 лица се ангажират за период от 5 месеца.
Стабилизирането на икономиката на територията на общината и затихващите процеси на
приватизация също допринасят за намаляване на безработицата.
Изводи:
1. В резултат на почти приключващото преструктуриране приватизация на промишлените и
търговските обекти се очаква постепенен спад на безработицата
2. Използването на активни мерки в перспектива, налага да се получи предварителна информация
от приватизираните предприятия с оглед набелязване на превантивни мероприятия във времето и
пространството обуславящи разкриване на работни места и спад на безработицата. Тези
мероприятията се изразяват в:
- Разкриване на квалификационни курсове с оглед преквалификация на изхвърлените на пазара
кадри да бъдат подготвени за очакваните нови отрасли и производства.
- Придобиването на квалификация в детско-юношеска възраст изисква новата програма за средния
курс на образованието да бъде тясно свързана с местните традиции и трудови навици, като
специалните професионални предмети бъдат съобразени с тях, както и професионалното
ориентиране на юношите, съобразно половата структура.
- Развитието на земеделския сектор и туризма ще изискват в перспектива заедно със разкриването
на новите специалности в средните училища, за да бъдат подготвени висококвалифицирани кадри
за внедряване на новите технологии в земеделието и туризма.
3. Овладяването на тези знания и внедряването им в земеделието и туризма обуславя въвеждането
на електронноизчислителна техника и компютъризация в училището и в всички отрасли на
производството.
4. Оформянето на вторични общински центрове, в които да се вдигне стандарта, чрез
осигуряването на по-високо ниво на обслужване на групите от села около тях, щеима за следствие
задържането на населението в тях и привличане на ново. Това предопределя групиране на
територията на общината по групи селища с вторични центрове. Благоприятен фактор в това
направление оказва свободният жилищен фонд – над 30 м2 на жител, стойност равна или надминаваща
евростандарта от 30 м2, както и това, че в тях има изградена пълна или частична техническа и
социална инфраструктура. Тези изводи са направени в анализа на териториалните баланси и
фондове на общината “Раздел V-ти” на настоящия ОПР.

1.2.8.

ОЦЕНКА НА ДЕМОГРАФСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

Както вече се изтъкна, селищната мрежа в община Ивайловград се състои от 50 населени места, от
които един град и 49 села, с общо население към 30.08.2004 г. – 9860 души.
Оценени по демографски потенциал, населените места в общината могат да се класифицират в
групите:
• Ядро на общината - град Ивайловград с население 4420 обитатели и потенциал за
нормално възпроизводство на населението, близък до средния за страната - дял на
трудоспособните контингенти и добро образователно равнище.
• Зона на общината, обхващаща 50 села, населени места, разпределени, както следва,
/според анкетата проведена от кметските наместница по селата /:
- Един град – Ивайловград с население 4420 души. – 54,5% от населението
- 5 села - с население между 200 и 500 души – Белополци, Плевун, Железино,
Свирачи и Славеево – 41% от населението селското население
- 33 села – много малки, с население под 200 души - 49% от селското население
- 10 села с население под 10 души
- 2 села – напълно опустели / с.Ветрушка и с. Сборино
• Като цяло, селското население е застаряло, но вътрешните различия дават основание за
обособяването на три групи населени места:
− Първата група са със сравнително нормална възрастова структура, с население над 400
души, с основен принос за поддържането на демографския баланс (Белополци, ПлевунЖелезино, Славеево, Свирачи ), поради териториалното си разположение и
инфраструктурни (основно –комуникационни) връзки – „урбанистични възли”,
обособяват собствена „под зона” на влияние, което е предпоставака за изявяването им
като потенциални вторични общински центрове.
Втора група, с население 100-200, поради териториалното си разположени, гравитират около
селата от първата група.
Трета група – с най-малък потенциал и население, гравитиращи определено по- скоро около
първата група села, които могат да оформят структури, чрез връзките си с ядрата, т.е. с вторичните
общински центрове.
• Динамиката – по отношение на естествения прираст на населението показва трайна
отрицателна тенденция.
• Възрастовата структура и образователното равнище са близки до средните за страната,
благодарение само на преобладаващото градско население
• Процесът на застаряване е по-значим при селското население. За почти всички села този
процес е достигнал критични стойности
• Фертилните контингенти и тяхната структура са под нормалните за възпроизводство на
населението. За сега липсват фертилни предпоставки за възпроизводство с положителен
принос.

• Налице е тенденция към нарастване на образователното равнище, но отново и само за
града. В селата преобладава делът на населението с основно и начално образование,
висшистите са под 1%.
• Безработицата показва тенденция към намаление и стабилизиране към един нормален
„резерв” от работна ръка. Професионалната структура на безработните съдържа
потенциален резерв (25%) от квалифицирани кадри с работнически професии и
специалисти.
• Тенденцията за нарастване и високият относителен брой на безработните лица без
квалификация прави тази група една от рисковите на пазара на труда.
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СТОПАНСКИ СЕКТОР

ОБЩ ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Община Ивайловград е традиционно селскостопанска община.
Селското стопанство е представено от своите традиционни подотрасли растениевъдство и животновъдство.
Природните условия в Ивайловградска община позволяват отглеждането на тютюн,
зърнени и фуражни култури, лозя. Днес община Ивайловград се слави с
производството на качествени вина, с отглеждането на екзотични плодове: нарове,
бадеми, смокини, сусам. Традиционно добре развитото в миналото животновъдство
в този район изживява най-дълбоката си криза. Свитото вътрешно потребление и
вноса на месо и месни продукти в страната се отрази особено сериозно на развитието
на животновъдството в общината. Трудностите, които срещат производителите на
селскостопанска продукция са: липсата на борса, ниски изкупни цени и т. н.
Стана традиция всяка сряда от седмицата в Ивайловград да се провежда пазар на
търговски стоки и селскостопанска продукция.
Промишленото производство е представено от отраслите на леката и добивната
промишленост.
Основни фирми са:
- “Фибротекс” ООД, произвежда чорапогащи, мъжки и дамски чорапи. В момента
работят над 80 души. Остават потенциални възможностите за тъкани, замразени
поради липса на пазари.
- “Завод за крепителни детайли“ АД произвежда : винтове за метал, винтове за дърво,
федершайби , шпленти, осигурителни пръстени и други крепежни материали.
На територията на община Ивайловград работят две гръцки фирми: “Саксес Би Джи” с
предмет на дейност производство на луксозни пликове, папки, кутии, чанти и др. със
заети лица - 180 и “Атлантис Русос ” с предмет на дейност: производство на дамски
трикотаж в която са заети – 130 работника.
В Ивайловградска община има изключителни залежи от скално - облицовъчни
материали - мрамор, гнайс и варовик. Разработването им се извършва от "БУЛГНАЙС"
- ООД, “ Гнайс” ООД, "Пътстройинженеринг" АД - Кърджали, “Аида лес” АД и
множество частни фирми. На територията на общината има изградени и цехове за
обрязване на гнайс и мрамор-"Пътстройинженеринг" АД, “ Гнайс” ООД и "Румба"
ЕООД. Общият брой на работещите в добива и обработката на скално- облицовачни
материали в общината е над 250 души.
В общината функционира и РПК “Единство”, която се занимава с търговия, с
производство на хляб и закуски, с изкупуване на селскостопанска продукция и билки. С

търговия, производство на хляб и хлебни изделия, закуски, с преработка на
селскостопанска продукция се занимават и множество частни фирми в общината.
Приватизационният процес по отношение на общинската собственост се реализира във
финализираните приватизационни сделки на 25 обекта. Приходите от приватизацията
възлизат на над 250 хил. лева. В момента тече процедура за приватизация на още 3
обекта.
Броят на предприятията в обществения сектор е 4, а този на частните фирми, данъчно
регистрирани и действуващи е 157. От общо реализираната печалба на фирмите от работещи в
нефинансовия сектор, около 90% се полага на заетите в частния сектор.

Като цяло отрасълът е слабо развит. Бавно се извършват процесите на
преструктуриране. Въвеждането на нови технологии в промишленото производство би
се отразило изключително благоприятно върху този традиционен селскостопански
регион и би подобрило трудовата заетост на населението.
Община Ивайловград има сравнително добра техническа и социална
инфраструктура. Географското положение на общината осигурява добра
транспортна осигуреност, както с автобусен и автомобилен транспорт.
ОБЩ ПРЕГЛЕД НА СТОПАНСКИЯ СЕКТОР
Развитито на икономиката в условията на провеждащата се структурна реформа през
годините на прехода, и през последните години, показва низходящо развитие.
Стопанския сектор на община Ивайловград се характеризира с криза в икономическото
развитие, изразяващо се в снижаване на икономическия потенциал и неблагоприятни
структурни промени. Тази криза е резултат от закриване на водещи отрасли и общото
физическо изхабяване на дълготрайните материални активи – оборудване, сгради и
инфраструктурна съоръженост. Наред с това налице е хаотична поява предимно на
малки предприятия.
Някои от производствата на машинастроителната и текстилната промишленост са се
запазили, но в много редуциран вид.
Като цяло, налице е липса на съвременно оборудвани пространства, което довежда до
неконкурентно способност при привличането на местни и чужди инвеститори.
Община Ивайловград заема скромно място в икономиката на Област Хасково.
По данни на НСИ за 2003 г. на територията на общината функционират 137 броя
фирми.

Отрасли на матер. проицзводство по брой стоп. единици
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Най голям е делът на фирмите занимаващи се с търговия, хотели и ресторанти – 70%,
следвани от тези на преработващата промишленост - 9,4% и т.н. / Виж таблицата /.
Най малък е делът на фирмите занимаващи се с Добивна промишленост – около 2% и
строителство – 1,3%, които не са детайлирани в областната статистика.
Структурата на фирмите по големина / бой заети лица / следва тенденцията заобласт
Хасково и страната . Най голям е относителния дял на микрофирмите – 91%, следвани
от малките – 7%. Само две са фирмите с над 101 заети – 2%.

Разпределение на стоп. Единици според броя на заетите през 2003 г.(нефинан. сектор)
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Разпределение на стопанските единици според броя на заетите през 2003 г.
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Положителна е тенденцията в развитието на частния сектор, в който се реализират 81%
от приходите. Новооткритите частни фирми работят предимно в търговията,
хлебопроизводството, леката промишлености добива на скално-облицовъчни
материали.
По данни на Териториалното статистическо бюро- Хасково, в края на 2003 год., в
отраслите на икономиката са реализирани 14.2 млн. лв. нетни приходи от продажби и
ангажирани 4279 лица.

Стопанските субекти в общината са общо 137, от които:
• 103 – 75,2% в третичния сектор
• 25 – 18,3% във вторичния, и
• 9 стопански единици – 6,5% з първичния сектор
Разпределението по сфери на икономиката е следното:
- 79 са в сферата на търговията,
- следвани от хотелиерството и ресторантьорството – 17.
На трето място са отраслите на преработващата промишленост- 13, следвани от
материално-техническото снабдяване, транспорта и съобщенията - с 12 стопански
единици.
С най-високи икономически показатели, въпреки малкия си относителен дял (18,3%), са
производствените стопански единици от вторичния сектор (приходи от дейността,
нетни приходи от продажби, зает персонал и т.н.), което показва, че Ивайловград, си
запазва традициите в някои отрасли на промишлеността.

Оперираща ефективност (спрямо НПП )на стоп. единици през 2003 година (нефинансов сектор)
Община: 2611 Ивайловград
Бр. ед. НПП (хил. лв) ПД (хил. лв.) РД (хил.лв.) ОЕ КЕП
OБЩО
137
14213
15360
16404
7.35 93.64
Селско, ловно и горско стопанст. 9
500
500
667
33.4 74.96
Преработваща промишленост
13
2958
2976
3099
4.16 96.03
Търговия
79
9825
9845
9465
3.87 104.01
Хотели и ресторанти
17
141
141
130
7.8 108.46
Транспорт, складиране и съобщ. 12
418
431
398
7.89 108.29
НПП- Нето приходи от продажби
ПД – Приходи от дейността
РД – Разходи за дейността
Броят на предприятията в обществения сектор е 4, а този на частните фирми, данъчно
регистрирани и действуващи е 137 /по данни на НСИ за 2003 г. / .
Най-новите данни предоставени от Общинската администрация – към 30.05.2005г, показват 161
броя действащи фирми от които 157 частни и 4 на обществения сектор. От общо реализираната
печалба на фирмите, работещи в нефинансовия сектор, около 90% се реализира от фирмите в
частния сектор.

НПП,ПД и РД на стопанските отрасли в общ.Ивайловград -2003 г.
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Разпределение на стоп.Единици според крайния фин.резултат от дейността за 2003 г.
( нефинансов сектор)
Единици с
печалба
Брой
%
67
48.91
1
11.11
1
50
4
30.77
0
0
43
54.43
8
47.06
9
75
0
0
0
0
1
100

Общо
Брой
OБЩО
137
Селско, ловно и горско стоп.
9
Добивна промишленост
2
Преработваща промишленост
13
Строителство
1
Търговия
79
Хотели и ресторанти
17
Трансп, склад. и съобщения
12
Операции с недвижими имоти 1
Здраевопазв.и социал.дейности 2
Други обслужващи дейности
1

Единици със
загуба
Брой
%
15
10.95
0
0
0
0
2
15.38
0
0
8
10.13
4
23.53
1
8.33
0
0
0
0
0
0

Разпределение на стоп. единици - в "%" по краен фин.
резултат 2003 г.
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Брой фирми
общо
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9
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1
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79
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1
1
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8
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Брой %
55
40.15
8
88.89
1
50
7
53.85
1
100
28
35.44
5
29.41
2
16.67
1
100
2
100
0
0

брой фирми работещи с печалба 67 бр. (49% от общия брой фирми 137) 2003 г.
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Основни показатели за стопанските единици според броя на заетите за 2003 година
(нефинансов сектор)

ОБЩО
Всички единици
Микро - до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Селско ловно и горско стопанство
Всички единици
Микро - до 10 заети
Преработваща промишленост
Всички единици
Микро - до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Търговия
Всички единици
Микро - до 10 заети
Хотели и ресторанти
Всички единици
Микро - до 10 заети
Транспорт, складиране и съобщения
Всички единици
Микро - до 10 заети

Заети Наети Средства за
лица лица възрагражд.
Брой Брой хил. лв.

ДМА

2471
269
243
0
32
32
0
459
32
47
0
216
139
0
23
23
0
32
32

14746
1031
4587
0
513
513
0
813
0
0
0
488
151
0
3
3
0
190
190

1947
143
237
0
29
29
0
447
26
45
0
130
53
0
6
6
0
20
20

1789
287
895
0
53
53
0
722
59
56
0
245
97
0
8
8
0
39
39

хил. лв.

Основни показатели за стопанските единици според броя на заетите за 2003 година
(нефин. сектор)
Бр
ед.

ОБЩО
Всички единици
Микро - до 10 заети
Малки от 11 до 50 заети
Селско ловно и горско
стоп.

Нетни
прих.
от
продукция дейността продажби
Бруто

Приходи
от

Разходи
за

Печалба Загуба

дейност

Брой хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

хил. лв.

137
125

7301
1691

15360
3585

14213
3555

16404
3646

9

2949

9239

-------------- 10105

хил.
хил. лв. лв.
405
-1528
153
-224
----------1187
----------168
----------168

Всички единици

9

367

500

500

667

Микро - до 10 заети
Преработваща
промишленост
Всички единици
Микро - до 10 заети

9

367

500

500

667

13
7

3063
225

2976
254

2958
237

3099
247

Малки от 11 до 50 заети
Търговия
Всички единици
Микро - до 10 заети
Хотели и ресторанти
Всички единици
Микро - до 10 заети
Транспорт, складиране и
съобщ.
Всички единици
Микро - до 10 заети

3

177

186

185

199

24
-153
23
-22
----------14

79
77

2617
589

9845
2209

9825
2209

9465
2148

326
77

-19
-19

17
17

44
44

141
141

141
141

130
130

16
16

-5
-5

12
12

416
416

431
431

418
418

398
398

35
35

-3
-3

Години

2000

2001

2002

2003

2004

показатели
ФАР 57 844
І.Обем на общинския бюджет

Приходи
А) субсидия +изравнит.
Б) собствени пр/ди
Трансфери м/у бюд. с/ки
Остатък на 01.01

1 933 622

2 225 169

2 712 277

3 019 250

3 046 600

1289 485

1 297 400

1 685 123

1 594 103

2 172 688

578 907

759 408

756 600

1 024 108

417 338

63 955

205 643

287 187

352 234

503 611

1 275

389

37 671

54 304

5 499

-389

-37 671

-54 304

-5 499

-110 380

1 933 233

2 225 169

2 712 277

3 019 250

3 046 600

отчет / %

578907

759 408

756 600

417338

изпълнение на разходите

1024108 /
106.91%

91.38%

99.00%

92.16%

отчет / % спрямо план

1933233

2 225 169

2 712 277

3142785 /
96.07%

88.00%
220 006

90.47%
261 352

95.17%
268 823

102 940

148 098

11.38%

11.75%

9.91%

3.41%

4.86%

Остатък към 31.12.
1.2. Разходи
ІІ. Изпълнение на бюджета

на соб. приходи

ІІІ. % от бюджета за социални дейности
(соц. осиг. и грижи)

95.51%
3046600 /
95.84%

Анализа на общинския бюджет за последните 5 години, представен в горната таблица
се показва, че обема у е нараснал с 64% , което прави прираст 12,8% годишно.
Собствените приходи следват постоянна тенденция към нарастване - почти 8 пъти, ако
вземем за база 2000 година – 63 955 лв.
Отчисленията от бюджета за социални дейности намаляват както процентно, така и в
абсолютни стойности.
Намалява и трансфера между бюджетните сметки, което показва по добро планиране и
прогназиране на нуждите на бюджета по пера.
Приватизационният процес по отношение на общинската собственост се реализира във
финализираните приватизационни сделки на 25 обекта. Приходите от приватизацията

възлизат на над 250 хил. лева. В момента тече процедура за приватизация на още 3
обекта.
Структура на приходите в местните
бюдж ети- 2001 г. , в %
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Трябва да се отбележи, че както субсидиите така и собствените приходи,
въпреки положителното им развитие в последните години, са крайно недостатъчни за
покриване на крещящите нужди на общината от реализация на обекти от инженерната
и социална инфраструктура и екологията, както и да влияе с някои мерки за развитието
на безнеса.
Качество и преустройство на общинските услуги :
Разрешителни режими – ускоряване
Компютъризация на услугите
Обслужване на едно гише и др.

1.3.1. ПЪРВИЧЕН СЕКТОР
Първичния сектор на икономиката в Община Ивайловград е представено от няколко
отрасъла, от които два на селското стопанство :
растениевъдство
животновъдство
и отраслите :
-

горско стопанство

-

ловно-рибарството

-

добивна промишленост – скално облицовъчни материали.

В общата икономическа дейност на община Ивайловград, първичния сектор
заема следния относителен дял:
• 8 % от общия брой стопански единици

От териториалните баланси на общината се вижда, че общината разполага с 261284 дка
селскостопански фонд, от които обработваемата земя по най- нови данни е 142147 дка.
Тревожен факт е , че реално ползваната земя е само 33 926 дка /обработвана/ - 24%.
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Ивайловград

Селско стопанство
I.Растениевъдство
В община Ивайловград разполага с Обработваемата земя 142147 дка., от която
обработваната е 33926 дка-24 %.
- Трайни насаждения са 9339 дка,
- пролетни култури и тютюн -15317 дка
- житни 9270 дка.
Основните групи на растениевъдството в общината са :

1.Житни к-ри
2.Индустриални к-ри
3.Многогодишни к-ри /трайни насаждения /.
1.Житни к-ри : -Пшеницата заема площ от 10860 дка,ечемик-1630дка овес- 300 дка. В
кооперациите са засети 1500 дка, от арендаторите 5200 дка и 4030 дка от частни
стопани.
Производството на зърно е за задовляване нуждите на животновъдството.Средния
добив е 280 кг/дка. Общото производство на зърно - 3080 тона/год.
На територията на общината работят три кооперации.
2.Индустриални култури. Основна култура е тютюна.Отглежда се на площ от
8500дка или 25 % от общата обработваема земя. Най-много тютюн се отглежда в
Ивайловград,Белополци,Кондово и Железино.
Тютюна е култура осигуряваща поминък на голяма част от населението в общината.
Тютюнът се в тези райони на общината, където лозарството не е развито или по-слабо
развито. Отпусната квота за общината от 1330 тона ориенталски тютюн. Разпределени
са 9000 дка за отглеждането на тютюн.Отглеждането е на семеен акорд.
Регистрирана е 1 група на тютюнопроизводителите.
3.Многогодишни култури:
Лозарството е поминък, създаващ устойчивост на поминъка на населението.
Отглеждат общо 7520 дка лозя, от тях :
- винени: 5797 дка и
- десертни 830 дка.
Интересът определено е насочене към производството на винени сортове /за червени
трапезни вина/. Наличната, добре оборудвана съгласно изискванията на ЕС винарска
изба в града е добра предпоставка за това.
Тенденция която се очертава в близко бъдеще, е създаване на десертни лозя. Пазарът
на десертно грозде е слабо развит. Това е свободната пазарна ниша - производство
на десертно грозде и отглеждане на безсеменни сортове лозя за пр-во на стафииди.
От овощните видове се отглеждат:
череши-90дка,

ябълки-15 дка,

орехи-1162 дка,

бадеми-1630 дка,

смокини- 80 дка.

Обезлюдяването на района, липсата на техника за обработка, дребния размера на
личните стопанства и липсата на преки субсидии в земеделското производство, е
причина площите на трайните насаждения да не се увеличават.
От южните култури интерес за жителите на община Ивайловград представлява
маслината.
Маслината е доказала правото си на живот в Ивайловград.Тук са посадени единични
растения в дворовете като декоративни дървета.. За да се създадат нови насаждения
са необходими доста инвестициии, посадъчен материал и т.н. Така че бъдещето на
маслинови насаждения за промишлени количества, в пазарни условия все още
предстои.
В близкото минало /бившите АПК / в общината имаше създадени насаждения от
дафинов лист, смокини, градински чай, шипка и мекочерупкови насаждения бадеми и
орехи,безсеменно грозде за стафиди и т.н. Подържаше се много добри контакти със
станцията за южни култури в гр.Поморие.
Програмата за развитието на алтернативното земеделие в Родопите и конкретно в
община Ивайловград не намери добър прием за развитие.
Създаването на алтернативни производства, билки и етерично маслени култури е
доста рисковано капиталовложение за стопаните. В общината имаше опити при
производството на дилянка, жълт кантарион, но липсата на подсигурени пазари осуети
тяхното отглеждане.
Липсата на окуражаващи примери, икономически стимул,финансови механизми не
могат да насърчат това развитие.
Субсидирането на земеделието в полупланинските райони, може да помогне на
общината и да подобри благосъстоянието на голяма част от жителите.
Необходимо е инвеститорския интерес към региона да се засили с цел развитието на
регионалната икономика за създаване на среден и дребен бизнес.
Създадена е МИГ, но все още диалога не е активизиран в рамките на местната
общност.
Инициатива ще има, когато се създадат условия за хората и те сами се насочат към
дейности, които ще им осигурят ефективно земеделско производство.
Алтернативни производство – билки/ липсва колтивирано отглеждане на билки.
Застъпено е събирането на диворастящи билки/ , гъби/също/, рибовъдство- 2
микроязовира в общината са зарибени от техните наематели.
Обновяване на техниката – САПАРД- Фирма "Винивел" ООД, собственик на Винарска
изба- Ивайловград извърши цялостен ремонт и модернизация на техниката в избата
чрез средства от Програма САПАРД

Проведената анкета сред земеделските производители изяви основните проблеми
стоящи пред интензивното развитие на под отрасъл “Растениевъдство”
Проблеми в “ РАСТЕНИЕВЪДСТВОТО ” :
Ниски изкупни цени
Липса на инвестиции за трайни насаждения
Драстично намаление на оползотворяваните за интензивно земеделие площи – само
6,8% от наличните
НУЖДИ на отрасъла “Растениевъдство” :
Субсидии - горива, торове, препарати
Кредитиране за трайни насаждения
Реконструкция на хидро-мелиорация
Създаване на “Напоителни сдружения” за хидромелиорация на земезелските земи.
Субсидии за поливни култури : зеленчуци, тютюн, гъби,
Интензифициране производството но етерично-маслодайни култури
Стимули за производители от типа – “Земя –краен продукт”
Създаване на тържища и борси за заланчуци и плодове
Перспективи за развитие на Растениевъдството :
- Доказани потенциали и пазарни инициативи дават основание на два
подотрасъла да се стремят ускорено развитие и нови инвестиции :
Трайни насъждения – лозя, овощни масиви
Индустриално зеленчуко-производство
Пчеларство , Животновъдство, Рибовъдство
-

Проекти по САПАРД – основен инструмент за подпомагане
1.

-

Рализирани проекти 2001-2004 г. в кои отрасли и подотрасли

Пазар на земеделската земя
1. Няма развит пазар на земята
2. Сделки предимно за смяна на предназначение

3. Натиск за търсене на големи площи за инвестиции
4. Цените са ниски – изчакват, не продават очакват се високи цени
II.Животновъдство
Съсредоточено е предимно в личните стопанства.
Говедовъдство - в общината се отглеждат :
-

говеда -1797 , от които крави 1415 бр.

Има само една фирма която се занимава с отглеждането на крави - ф-ма Булмийт.
Най-много крави отглеждат стопаните от селата Пашкул, Бубино, Глумов, Сив
кладенец.Голяма част от животновъдите не използват услугите на изкуственото
осеменяване.За разплод се използват нерегламентирани бици, което прави
животновъдството нископродуктивно, разпокъсано, без реални стокови производители.
В общината няма изграден приемателен пункт за изкупуване на мляко, осеменителен
пункт отговарящи на изискванията на EС. Всичко това убива инициативата в
стопаните за създаване на фермерски стопанства.
Овцевъдството е съсредоточено в селата:Конници, Железино, Бубино, Черни рид,
Костилково.
Отглеждат се 7548 бр. овце.
20 % или 1398 бр. от общия брой овце се отглеждат от по-голями частни ферми .
Козевъдството е слабо развито. Общия брой кози в общината е 3954. Има една ферма
за кози в с. Кобилино-250 бр.Спрямо общия брой кози те са 6%, останалите животни се
отглеждат в личните стопанства.
В общината се отглеждат - птици -17 000 бр., пуйки-300 бр. зайци-300, пчелни
семейство-2330.
Липсата на фуражна база, незадоволителните добиви на фуражи, нископродуктивни
пасища и ливади, обуславят ниската ефективност на този отрасъл.
Ресурс за развитието на животновъдството са площите на пасищата, мерите и
естествените ливади, чиято площ възлиза на 103186 дка, или 12,6% от територията на
общината.
Пчеларството в общината е в обем 2200 бр.пчелни кошери, които се отглеждат от 148
броя пчелари.Регистрацията на всички пчелини е завършена съгласно Наредба № 27
за регистрация и индентификация на пчелните семейства.
В общината няма изградено предприятие за преработка и съхранение на пчелен мед и
пчелни продукти съгласно изискванията на Наредба № 24.

Пчелния мед се предлага за продажба в стъклени буркани и тенекии.
Изградено е пчеларско дружество, където ще се решават част от проблемите на
отрасъла - като производство, организация на пазара на мед и пчелни продукти.
Проблеми на ЖИВОТНОВЪДСТВОТО:
В община Ивайловград, в частните стопанства към 30.05.2005 г. се отглеждат общо:
1797 бр. крави, 7 548 овце, кози- 3954 бр.
1.

Фуражна база - добре запазена

2.

Племенни стада - няма

3.

Дребно животновъдство (малки частни стопанства) – 7 броя с 420

крави
4. Тенденция – увеличаване на броя на отглежданите птици, говеда,
свине, пчели, рибовъдни стопанства
5.

Субсидиране на овцевъдството, козевъдството без ограничение в ЕС

Страгетията на общината е ориентирана към устойчиво развитие на земеделието
и пълноценно използване на наличната земя.
Липсват обаче основни дейности , които да приведат производството в рамките на
европейските изисквания :
-

Внедрявяне на сестеми за управление на качеството и околната среда.

-

Система за контрол и безопасност на храните – мляко, месо, растения

-

Формиране на кластери – местни и регионални :

- Примерно Кластер по храните – базиращ се технологично производствен
цикъл – ешелонен процес – “ земеделие – хран. вкус. промишленост” , « Кластер на
туристическите услуги «
Земеделието, като “натурално стопанство”, е основен източник на доходи в селата на
общината, т.е. развита е т.н. “неформална икономика”, която осигурява основно
препитанието на местното население, без да съсздава сериозни излишъци за пазара.
Приносът на отрасъла “Земеделие” в реализираните приходи в общината са далеч под
възможностите на “Потенциалните възможвости на земеделския фонд”, с който
разполага общината.
Обработваемата земя в общината непрекъснато намалява. Сериозен е проблемът с
обработването на земите в землищата на планинските села със застаряло население.
Това са селата Хухла, Камилски дол,Горно селце, Попско, Казак, Брусино, Карловско,

Вис, Ветрушка. Обезлюдяването, липсата на техника е причина, голяма част от земите
да се превърнат в необработваеми.
Проблем, както за цялата страна е надребнеността на земеделските площи, което е
пречка за интензивното им използване. В посока на преодоляването му са действащите
потребителни кооперации в общината, както и изявения интерес от страна на едри
арендатори.
Напояване на селскостопанските култури в община Ивайловград
В стратегическия план за развитието на община Ивайловград не е намерило място
развитието на напояването като възможност за по-голям добив за земеделските
производители .
Стратегията на общината е ориентирана към устойчивото развитие на земеделието
и пълноценно използване на наличната земеделска земя, което неминуемо налага
поливане на отглежданите култури. Засега в общината се извършва напояване на
малки площи.Напояват се площи заети с тютюн през юли, август от изградените
за тази цел водоеми.
В общината имаше изградена добра поливна мрежа и изградени НП в селата:
Славеево, Белополяне, Мандрица, Д.Луково, Гугутка. Ликвидацията на
селскостопанските структури ликвидира и изградените напоителни системи и
напоителни полета.Почти всичко се разграби, разруши. Поливаха се площи в размер
на 1313 дка, засега тези площи са 150-200 дка тютюн.Напояването на тази култура се
извършва със запазените помпи и наличните водоеми в селата: Железино, Пелевун,
Покрован.
Възможности за отглеждане на култури върху поливни площи има в селата където
има изградени напоителни полета.
¾
¾
¾
¾
¾

Славеево - за зеленчукопроизводство, и тютюн;
Белополяне - лозя и тютюн;
Мандрица - тютюн и фуражни култури;
Долно Луково - тютюн, фуражни к-ри;
Гугутка - тютюн и зеленчуци.

Поливането на земеделските култури в община Ивайловград не е за подценяване.
Добра предпоставка за това са наличието на водоеми, напоителни полета изградени
с тази цел.
Възстановяването на действуващите НП трябва да бъде приоритет в стратегията
на общината,така също и в областната програма за възстановяване на напоителните
системи.
В областната програмата за развитие на напояването на селскостопанските култури
през 2007-2015 г. трябва да се включи възстановяването на действуващите
напоителни системи в по-горе посочените села от община Ивайловград.

Липсата на средства и инвестиции в тази насока е причина за резултата. Хората не
са мотивирани за организиране на сдружения Желание има но засега интереса
към сдружаване е слаб. Причините са известни и ясни.

ІІІ. Горско стопанство
По данни към 2002 г. :
Горите в общината заемат 63,8 % от територията и възлизат на 519318 дка –Този фонд
се стопанисва от държавно лесничейство “Ивайловград”.
Горите в района на общината са в преобладаващата си част държавна собственост.
Община Ивайловград има възстановени собствени гори от 1770 дка. Това са гори
намиращи се в селата Белополяне, Одринци, Свирачи. Извършена е инвентаризация опис на стоящата и паднала суха маса. В новия лесоустройствен план в общинските
гори е предвидена гола сеч.
На частни лица принадлежат само 1680 дка гори.
Състояние на ГОРСКОТО СТОПАНСТВО – по данни към 30.05.2005 г. :
В община Ивайловград общата площ горски фонд възлиза на 516 510 ха.
Той се дели на: Държавен - 488 070 дка, общински - 6480 дка, частен - 3060 дка,
временен общински - 18850 дка, религиозен- 20 дка и собственост на други ЮЛ- 30 дка.
От общия горски фонд :
иглолистни масиви са 59 980 дка,
широколистни- 456 530 дка.
Заетите служители и работници в Държавно лесничейство “Ивайловград” се групират,
както следва: дърводобив-1140 човека, ЛКД- 60 ч. и служители- 43 ч.
Дърводобив – обеми, тенденции, перспективи :
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 намира
добър пазар в Гърция.
Голямя част от пашата на добитъка се задоволяваот горите.Добивите на сено от
горските поляне и ливади задоволяват нуждите за зимно подхранване на дивеча.
Развитие на ГОРСКОТО СТОПАНСТВО и перспективи :

В община Ивайловград има много добри условия и традиции за развитието на горското
стопанство :
- Дърводобив - тенденциите са за 10 години напред да се запазиколичеството от
35 000 куб. м.Перспективите са свързани с постигането на среден прираст на хектар - 2
куб. м./год
Залесяване и реконструкция на слабопродуктивни гори
Развитие на нови площадки за оброботка на дървен материал
Развитие на традиционното производство на дървени въглища.
База за развитието на отдих, туризъм, ловен туризъм и спорт.
Рибовъдство в общината е представено от 2 микроязовира, които са зарибени от
техните наематели. Риба се лови и в язовир “Ивайловград.
V. Добивна промишленост
В Ивайловградска община има изключителни залежи от скално - облицовъчни
материали - мрамор, гнайс и варовик.
Добивът на гнайс е един от основните отрасли в икономиката на общината. Над 20
фирми осъществяват добивна дейност в проучвателен режим и са разкрити над 300
работни места.
Като перспективен отрасъл е необходимо и в интерес на общината да бъде
подпомаган в неговото развитие. За целта предлагаме общината да ни съдейства в
следното:
¾
Съдействие и подпомагане на фирмите при сключването на концесионни
договори, защото със сключването на такива очакваме дейността да се разшири и се
открият нови работни места;
¾
Проектиране и изграждане на общинска пътна мрежа на територията на
кариерите;
¾
Изграждане на мачтов трафопост с цел електрифициране на кариерите;
¾
Изграждане на телефонна връзка с кариерите.
Разработването им се извършва от "БУЛГНАЙС" - ООД, “ Гнайс” ООД,
"Пътстройинженеринг" АД - Кърджали, “Аида лес” АД и множество частни фирми.
На територията на общината има изградени и цехове за обрязване на гнайс и мрамор"Пътстройинженеринг" АД, “ Гнайс” ООД и "Румба" ЕООД.
Общият брой на работещите в добива и обработката на скално- облицовачни
материали в общината е над 250 души.
Общото заключение е , че община Ивайловград има голям потенциал за развитие на
устойчиво, модерно земеделие, горско стопанство и алтернативен туризъм.

Има набелязани редица инициативи, коита целят развитието на земеделския сектор,
свързан с преработвателната промишленост и туризма. Някои от тях са конкретни и са
описани по-долу :

Селско стопанство и туризъм
1/ Сдружение на производителите на грозде.
¾
Съвременни програми на Община Ивайловград – “Винивел” и сдружение
на производителите на грозде за увеличаване добива от декар и качеството на
произведената продукция;
¾
Още 2006 г. да се регулира пазара на десертно грозде като се изгради база
за съхранение и реализация на десертно грозде.
2/ Проект с участие на общината за възстановяване плодородието на лозови
масиви в землището на Ивайловград и с. Драбишна с цел засаждане през 2007 г. с
късни сортове десертни лозя.
3/ Проект с участието на общината в подготовка на площите за засяване с
тютюн /борбата със синята китка/ в селата Славеево, Драбишна, Свирачи, кв. Лъджа и
Ивайловград.
4/ Проект с инвестиции от общината за изграждане на площи за ловен туризъм
и спорт с почивна база на язовир Ивайловград.
5/ Проучване за възможно залесяване на площи земеделска земя в
обезлюдените селища за получаване на ценна дървесина /акация и др./

1.3.2. ВТОРИЧЕН СЕКТОР
Вторичния сектор на икономиката в общината е претърпял най - негативно развитие от
1990 г. насам. Преструктурирането на икономиката е довело до силно редуциране на
дейността на промишлените предприятия.
По данни на НСИ за 2003 година се вижда, че вторичния сектор на икономиката
е представен от 21 стопански единици.

Отрасли на матер. проицзводство по брой стоп. единици
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Промишленото производство е представено от отраслите на леката и добивната
промишленост, транспорта, складовата дейност и строителството.
- Фирма "Винивел" ООД, собственик на Винарска изба- Ивайловград извърши цялостен
ремонт и модернизация на техниката в избата чрез средства от Програма САПАРД.
Други основни фирми са:

- “Фибротекс” ООД, произвежда чорапогащи, мъжки и дамски чорапи. В момента
работят над 80 души. Остават потенциални възможностите за тъкани, замразени
поради липса на пазари.
- “Завод за крепителни детайли“ АД произвежда : винтове за метал, винтове за дърво,
федершайби , шпленти, осигурителни пръстени и други крепежни материали.
- “Саксес Би Джи” с предмет на дейност производство на луксозни пликове, папки,
кутии, чанти и др. със заети лица - 180 и
- “Атлантис Русос ” с предмет на дейност: производство на дамски трикотаж в която са
заети – 130 работника. Последните две фирми са гръцки и работят на територията на
община Ивайловград.
- На територията на общината има изградени и цехове за обрязване на гнайс и мрамор"Пътстройинженеринг" АД, “ Гнайс” ООД и "Румба" ЕООД. Общият брой на
работещите в добива и обработката на скално- облицовачни материали в общината е
над 250 души.
В Ивайловградска община има изключителни залежи от скално - облицовъчни
материали - мрамор, гнайс и варовик. Разработването им се извършва от "БУЛГНАЙС"
- ООД, “ Гнайс” ООД, "Пътстройинженеринг" АД - Кърджали, “Аида лес” АД и
множество частни фирми.
Разпределение на стоп.Единици според крайния фин.резултат от дейността за 2003 г.
( нефинансов сектор)
Общо
Брой
OБЩО
137
Селско, ловно и горско стоп.
9
Добивна промишленост
2
Преработваща промишленост
13
Строителство
1
Търговия
79
Хотели и ресторанти
17
Трансп, склад. и съобщения
12
Операции с недвижими имоти 1
Здраевопазв.и социал.дейности 2
Други обслужващи дейности
1

Единици с
печалба
Брой
%
67
48.91
1
11.11
1
50
4
30.77
0
0
43
54.43
8
47.06
9
75
0
0
0
0
1
100

Единици със
загуба
Брой
%
15
10.95
0
0
0
0
2
15.38
0
0
8
10.13
4
23.53
1
8.33
0
0
0
0
0
0

Ед. с нулев резул.
Брой %
55
40.15
8
88.89
1
50
7
53.85
1
100
28
35.44
5
29.41
2
16.67
1
100
2
100
0
0

Горната таблица показва, че фермите работещи в отраслите на вторичния сектор на
икономиката са с добри финансови резултати.
В резултат на настъпилите промени в собствеността на предприятията,
ликвидацията и раздробяването, както и възникването на нови стопански субекти,
наблюдаваната в предходните години стагнация във вторичния сектор е в процес на

преодоляване, но все още е колеблива положителната тенденция към нарастване на
инвестициите.
Засега водеща роля имат инвестициите от Гърция – предимно в шивашките
предприятия. Последните едва ли биха могли да се отнесат към „стратегическите” за
общината, а по скоро са една добра мярка за не особено сигурна заетост предимно на
женска работна ръка.
Като цяло обаче, вторичния сектор и неговите отрасли се развиват слабо в Общината.
Бавно се извършват процесите на преструктуриране на съществуващите фирми.
Въвеждането на нови технологии в промишленото производство би се отразило
изключително благоприятно върху този традиционен селскостопански регион и би
подобрило трудовата заетост на населението.
Въпреки направените констатации, резултатите от проведената “Анкета на
Ивайловградския бизнес” между местните бизнесмени , дават категорично основание
да се счита, че в голямото си болшинство фирмите гледат оптимистично на своето
бъдещо развитие.
Мнението на мастния бизнес за развитието :
- 84% от предприемачите имат положителни очаквания за развитие
- 88% от предприемачите , имат потрабност от инвестиции и са склонни да
инвестират както собствени средства, така и кредитен ресурс.
- 62% от фирмите се нуждаят от технол. обновление
- 49% от фирмите дакларират печалба
- 98% от фирмите считат квалификацията и мотивацията на човешките
ресурси за основна причина, водеща до устойчива конкурентност на
фирмата.
Пречки за бизнеса в община Ивайловград бизнисмените виждат в :
- Дълги разрешителни процедури при административното обслужване
- Лоша координация на държавните и общински институции
- Липса на нови инфраструктурно обезпечени зони за бизнес в общината
- Липса на местни данъчни облекчения за развитието на бизнеса
- Липса на единен електронен информационен център за достъп до
държавната
и общинска нормативна уредба.

1.3.3. ТРЕТИЧЕН СЕКТОР
Третичния сектор на икономиката в община Ивайловград е представен от 96
стопански единици, които формират най-големия дял от нетните приходи от продажби
– 9.825 млн.лв. при ангажиран не голям брой персонал – 6.5 % от общия брой на
трудовозаетото население / търговия, хотелиерство и ресторантьорство / в общината.
Оперираща ефективност (спрямо НПП )на стоп. единици през 2003 година (нефинан. сектор)
Община: 2611 Ивайловград
ПД (х.
РД
Бр. ед. НПП (хил. лв) лв.)
(х.лв.)
ОЕ
КЕП
OБЩО
137
14213
15360
16404
-7.35 93.64
Селско, ловно и горско стопанст. 9
500
500
667
-33.4 74.96
Преработваща промишленост
13
2958
2976
3099
-4.16 96.03
Търговия
79
9825
9845
9465
3.87 104.01
Хотели и ресторанти
17
141
141
130
7.8
108.46
Транспорт, складиране и съобщ. 12
418
431
398
7.89 108.29

НПП,ПД и РД на стопанските отрасли в общ.Ивайловград -2003 г.
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Както се вижда от таблицата те декларират и най- добрите икономически резултати от
дейността си.
По отношение на заетата работна ръка в третичния сектор са ангажирани голям
брой заети, без да можем да уточним/ поради липса на конкретна информация/ броя на
заетите в сектора.

По приблизителни данни най-голям относителен дял - са заетите в образованието,
следвани от заетите в търговията, сферата на здравеопазването,управлението . Има и
заети в разнообразни други дейности "обслужващи обществото и личността".
Разбира се, характеристиките на дейностите в третичния сектор не се изчерпват само
със стопанските резултати. От съществено значение е териториалното разположение на
обектите, радиусите на обслужване, капацитета и задоволеността на населението с
обекти на т.н. «социален сервиз». За по-голяма яснота на изложението, тези проблеми
са разгледани в сектор «Териториална структура».
Търговското обслужване заема най голям дял в приходите реализирани в общината –
69% от общия обем на приходите от всички икономически дейности в общината.
Търговското обслужване на населението в общината се извършва от еднолични
търговци. Търговията, хотелиерството и ресторантьорството са представени с множество
частни заведения за обществено хранене, кафенета, магазини за хранителни и
нехранителни стоки, които са концентрирани основно в общинския център Ивайловград.
Те се зареждат със стока от най-близките складове на едро, намиращи се в гр.Хасково и
гр.Харманли.
В общината липсват складове за търговия на едро.
- По големите обекти на търговията в общината за епизодичното и периодично
обслужване са концентрирани изцяло в общинския център Ивайловград.
Има достатъчно магазини за хранителни и нехранителни стоки и заведения за хранене и
развлечения, които са разположени в почти всички населени места. Въпреки това,
условията за оптимално търговско обслужване на населението от селата, далеч под
стандартите.

Образование
Тъй като една от малкото останали "Обществени» сфери" е образованието, при
това то е на «общинска отговорност», на него е отделено внимание.
Предучилищно образование по данни на НСИ е представено 3 броя детски градини от
които 1 бр. в общинския център и 2 бр. в общината.
Детски градини, детски учители и деца през 2003 г. в община Ивайловград
Общо
в общината
Ивайловград

детски
градини
2

детски
учители
25

деца
251

Детски градини в общинския център Ивайловград през 2003 г.
В това число
Общо
в общинския
Целодневни
център
детски
детски
детски
детски
деца
градини учители
градини учители
Ивайловград
1
10
87
1
10

деца
87

В общината има 4 броя Общински училища, от които една гимназия СОУ-„Христо
Ботев”, в общинския център.
Заетост на учителските кадри -104 броя
Държавни и частни средни училища - няма
Необходимо е да се предвиди изграждане на концепция за стабилизиране на вторични
центрове на образователната мрежа в общината, както и образователната интеграция на
ромските деца.
Здравеопазване
Доболнична и болнична помощ :
– Доболничната помощ се обезпечава от 6 лекарски практики в цялата община - 4 в
Ивайловград, които са разположени в сградата на болницата, а другите 2 са в селата
Железино и Попско.
Населението ни се обслужва и от един Медицински център с 5 специалиста, който
също се намира в сградата на болницата. Специалистите са със следните специалности:
невролог, педиатър, терапевт, хирург и ренгенолог.
- Болничната помощ се извършва в болницата - “МБАЛ - Ивайловград” –ЕООД, която
разполага с 4 основни отделения - вътрешно, акушеро-генекологично, хирургическо и
педиатрично. В МБАЛ работят 7 лекари, от които 6 са със специалност, а двама са
пенсионери.
Към болницата функционира звено клинична лаборатория, стерилизационна кухня и
перално помещение.
Общият брой на леглата в МБАЛ е 40, разпределени по 10 във всяко отделение. Леглата
са предостатъчни и в по-голям период от годината са недостатъчно използваеми.
Общата им използваемост е 26%, което е прекалено малко.
Брой лекари - по щатно разписание на МБАЛ бройките са 10, а заетите лекарски места
са 7.
Сграден фонд на обектите на здравеопазването :
– Целият сграден фонд е в крайно неугледно състояние - болницата е строена през
1952 год. Подлежи на основен ремонт. През 2002 г. се направиха някои частични
подобрения, но те са недостатъчни за да бъде болницата във вид, който се изисква по
стандартите, за да да предлага на лежащо болните нормални условия по време на
болничния им престой.
Териториално разпределение на регистрираните лекарски практики е следното :
4 практики в гр. Ивайловград

1 в с. Железино - работи пенсионер
1 в с. Попско - работи пенсионер

Спорт
Спортната база в общината е недостатъчна. Обектите, които все пак са в наличност са в
занемарено състояние и се експлоатират символично. Необходимостта от обновяване
на спортните съоръжения е крайно наложителна.
РЕГИСТЪР

на спортните обекти, общинска собственост на община Ивайловград
1
№

1.

2
3
Наименов Функц
ание на
. Пред
обекта
назна
чение

Спортен
комплекс

Спорт
за
всички

2.

Футболно
игрище –
квартал
“Лъджа”

Спорт
за
всички

3.

Физкултуре
н салон

Спорт
за
всички

4.

Физкултурн
о игрище

Спорт
за
всички

4

5

6

7

8

9

10

Местонахожд
ение-точен
адрес - гр.,
село, общ.,
област, улица
№, квартал,
парцел, имот,
планосним.№

Акт за

Номер
на
скицата
на
обекта

Вид на на
застрояв.,
и
конструк
ция на на
сградите

Застроена
и
разгърнат
а площ на
на
сградите

Предоставени

Ивайловград,
ул.”Дунав”№
20,
кв.42УПИ-І987, община
Ивайловгр.
обл.Хасково
Ивайловград,
ул.”Лале”№1
0, кв.98,УПИVІІ, община
Ивайловград,
обл.Хасково
Ивайловград,
ул.”Кл.Охрид
ски”
№19,община
Ивайловград,
обл.Хасково
с. Пелевун,
община
Ивайловградк
в.30,област
Хасково

АОС
№496/
16.05.2
002г.

№125/
17.11.2
003 г.

Вид и
предназ
наче на
имота,
в/у
в/укойт
ое
изград.
обекта
За
стадион
и
плувен
басейн

34 000 м2

Община

АОС
№498/
27.05.2
002г

№126/
17.11.2
003 г.

Игрище

Земя

16 000 м2

Община
Ивайловград

АОС
№235/
17.02.1
999г

№14/
20.01.1
999 г.

За обще

465 м2

житие

Едноетаж
на
сглобяем
а сграда и
монолитн
а част

СОУ “Христо
Ботев”
Ивайловград

АОС
№497/
27.05.2
002г

№126/
17.11.2
003 г.

Физкул
турно
игрище

12 000 м2

Община
Ивайловград

за
собст
веност

права в/у
обекта

Ивайловград

По описанието на регистъра може да се споменат някои важни факти за спортната база
на общината.

Ивайловград разполага със спортен комплекс, чиято застроена площ е в размер на 34
декара. Обособените части за обслужващи и спомагателни дейности от спортния обект
са: футболно игрище, писти и плувен басейн.
Повече от десет години на футболното игрище не се правени никакви ремонти. По
терена има множество неравности. Полаганите грижи се заключават единствено с
поливане на тревата. Въпреки всичко децата всеки ден тренират и проявяват
изключителен интерес към тази най – популярна игра. Местният футболен отбор
“Раковски” провежда състезанията от зона Хасково. Желанието на ивайловградската
общественост е футболното игрище да се превърне в истински футболен терен. Трябва
да отбележим, че част от мястото за публика е покрито с метален покрив. Липсват
седалки за публиката.
Средства са необходими и за неотложен ремонт на пистите около футболното
игрище. Повече от десет години поради липса на средства не се ползва и басейнът. Ако
бъдат осигурени средства за ремонт на басейна, той ще се превърне в притегателен
център за спорт и отдих за жителите и гостите на града през летния сезон.
Обектът беше държавна собственост. Сега собствеността е публична общинска.
Необходимите средства за ремонт на съществуващата спортна база възлизат на близо
100 000 лева.
Футболното игрище в квартал “Лъджа” е само отреден терен по плана на града. Не се
полагат никакви грижи. Играе се любителски футбол.
Във физкултурния салон е в СОУ “Христо Ботев” – Ивайловград. По повод празника на
града – 14 февруари и други чествания се провеждат волейболни и баскетболни срещи.
Разполага със съблекални и топла връзка с училището. Поради течове физкултурният
салон се нуждае от ремонт на покрива.
Футболното игрище в с. Пелевун е само отреден терен по плана на с. Пелевун. Не се
поддържа тревната площ, няма врати и не се полагат никакви грижи. Играе се
любителски футбол.
Това се четирите обекта, които са актувани като общинска собственост.
Разработен е проект за изграждане на съвременна спортна площадка за волейбол,
баскетбол и хандбал в новата част на града.
Разработен е и проект за ремонт на волейболно и баскетболно игрище в лесопарк
“Пещерата”.
Предвижда се и изграждането на футболно игрище в с. Славеево.
Туризъм
Туризмът във всичките му форми има изключително благоприятни условия да се
развива в общината.

Общината е забележителна с културно - историческото си наследство - 50 паметника
на културата, от които 26 църкви. Някои от тези паметници датират от времето на
римските императори.
- Уникален паметник на културата е откритата през 1964г. антична вила “Армира” II-IV век, на площ 2 200 кв. м. Главната сграда на вилата е строена от камък на площ от
1300 кв. м. Открити са над 2750 фрагмента и цели елементи от мраморна инкрустрация.
Изключително богати са подовите мозайки, в които хармонично се съчетават
геометрични, растителни, зооморфни и антропоморфни мотиви. Вилата се състои от
много и разнообразни помещения с представителен и стопански характер. Естествено
най-оригинални са тези, които оформят богато жилище на римски патриций с разкошни
бани, декоративен басейн.
-"Голямата могила" край с. Свирачи има обиколка 200 м., а височината й е 15 м.
Опасана е с големи варовикови блокове от по 3-3,5 метра дължина всеки, а теглото им е
не по-малко от 3 тона. Разположени са пирамидално. Под тях е положена поддържаща
стена от камъни. При археологическите разкопки са открити гроб на дете, колесница и
коне на знатна тракийска фамилия, в чиято чест е изградена могилата.
- От времето на траките и края на римската епоха са крепостите край Ивайловград и
10 села в общината. Средновековната крепост "Лютица" е на около 6 км. западно от
ивайловградския квартал "Лъджа". Археологическите проучвания започват през лятото
на 2002 г. Според специалистите крепостта е голям и богат средновековен град,
разположен на площ от 26 дка. Дължината на изключително добре запазените
крепостни стени е около 600 метра, 14 са крепостните кули. Археолозите откриха
църква, която е съществувала от 13 до 16 век, обширен некропол, монети, мраморни
детайли от антична базилика.
Характерното за бита на българите от района може да се види във възстановената
възрожденска къща на Мирчо Паскалев в Ивайловград, обявена за къща-музей. В село
Плевун е експонирана музейна сбирка с материали от живота на тракийския войвода
Капитан Петко. Там се намира и сбирка, отразяваща бита на малоазийските българи.
- Тракийският мемориал “Илиева нива” край с. Глумово, включващ паметник
на загиналите над 200 тракийски деца през 1913 г., параклис и чешма.
- Внушителен е паметникът-костница на връх Черни рид с редица паметници и
паметни плочи, които са израз на признателността на Ивайловградчани пред жертвите
от османското иго и Руско-турската освободителна война.
Обекти за настаняване:
Семеен хотел “Бор” – 18 места;
Къща “Ахрида” – 16 места;
Стаи под наем в апартамент “Диамант” – 6 легла;
Стаи под наем в апартамент “Пиф”;

Стаи под наем в апартамент “Дарина” – 3 легла;
В общината има множество ведомствени вили и общежития, които при необходимост
предлага легловата си база за ползване от туристи.
Община Ивайловград има разработена амбициозна “Програма за развитието на
туризма”, която е една сериозна и актуална разработка.
Тъй като това е самотоятелна разработка, която тук се анализира, в ОПР са засегнати
основните моменти от нея , като се счита, че тя изцяло трябва да бъде подкрепена и да
влезе във визията, приоритетите и мерките на ОПР.
На базата на природните условия и климата, поминъка и бита на населението,
икономическия облик на общината, инфраструктурата и културно- историческото
наследство, са изведени възможностите за интензивното развитиена туризма във
всичките му разновидности :
-

културно – опознавателен и историческитуризъм
селски туризъм
ловен и риболовен туризъм
Екологичен / летен и целогодишен / туризъм за отдих и рекреация
винен туризъм на база утвърдените маркови вина и лозови масиви.

Тук, на границата между Орфеевата планина и полята на Тракия, един поет би
намерил вдъхновение в обилната зеленина и бистрите реки, в спокойното южно небе;
войнът ще намери кът за отдих; строителят - мрамор, гнайс и дърво; земеделецът щедра земя; рудничарят - богатства в земните недра; Дом на родолюбиви българи,
съхранили през вековете историческото си богатство, общината притежава всички
дадености да се превърне в туристически център.
През 2004 г. общината е получила средства по проекта “Устойчиво развитие на
селските райони “ на ПРООН и МЗГ за изграждане на Туристически информационен
център.
Създаването на ясна и ресурсно обезпечена “Програма за развитие на туризма” в
община Ивайловград ще допринесе за :
-

нарастване на инвестициите в района и подобряване наинфраструктурата и
икономическата среда.
ще подобри местния жизнене страъндарт
ще намали безработицата до нейния поносим минимум
ще превърне общината в обект на партньорства между трите сектора на
обществота – административно-обществен, частен и
граждански/неправителствен/
ще развие битовата, производствена и екологична култура на населението.

Култура и КИН – културно историческо наследство –“Инфраструктура на
приемствеността”
Обекти на културата.

Необходими средства за културата – държавни и общински – бюджетни.
Донорски фондове
В община Ивайловград функционира 1 регионално читалище – НЧ “Пробуда”,
което се намира в общинския център- Ивайловград и което има много добра база за
развитие на читалищна и културна дейност. През последните години дейността на
читалището се разшири. По проект бе изграден Интернет център, работи се
съвместно с община Ивайловград за по-добро информационно и административно
обслужване, за съхранение и популяризиране на живото културно наследство в
общината и т.н.
Финансовата дейност, обслужването на фирмите и населението в общината се
осъществява от клоновете на ОББ, Пощенска банка и Банка ДСК.
ОЦЕНКА НА СТОПАНСКИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Стопанският сектор на община Ивайловград е представен основно от малки и
средни предприятия. В тази категория попадат и новоизградените частни предприятия.
Общината е типичен представител на общините със “Затихващи функции” –
населението е малобройно, застаряващо и пръснато в много населени места.
От първичния сектор – селското стопанство има структуроопределящо значение, но е
нископроизводително и неконкурентно способно, въпреки подходящите климатичнопочвени условия за трайни насаждения и южни култури. Основния дял от
произведената продукция е е основно от лични стопанства и е предназначена за
самозадоволяване и малка част за продажба, за разлика от други общини.
Животновъдство – относително добре развито, но обема на произвежданата продукция
е малък. Все още преобладават животните в личните стопанства - при дребни
производители, разпръснати в индивидуални стопанства с единици, рядко с десетки и
по-вече глави животни. Само в единични ферми е налице концентрация на голям брой
животни. По-голямо внимание се отделя на говедовъдството и малко на по-перспектив
ните овце и кози.
Горското стопанство и добивната промишленост имат по- малък дял в първичния
сектор, въпреки че има голям потенциал за развитие - добив на дървесина. То има и
екологично насоченост – поддържане на горите и голям потенциал за развитие на
туризма.
Добивната промишленост е развита, но не с достатъчен капацитет , пред вид това, че
общината има голям потенциал от залежи на скално- облицовъчни суровиниматериали.
Неизползван рационално потенциал в сектора е:
• култивираното отглеждане на билки, горски плодове, трайни насаждения,
пчеларство,животновъдство – основно овце и кози – попадащи в обсега на
субсидираното животновъдство в европейския съюз

• В общината има големи потенциални възможности за формирането на
специфичен хранителен клъстер за производство на екологично чиста
продукция.
Във вторичния сектор въпреки структурните промени са съхранени:
• Лека промишленост
• хранително вкусовата промишленост
Темпове за развитие показват шивашката и текстилна промишленост.
• Проблем на сектора са преобладаващия дял на дребните производители с
преобладаващ брой заети – под 10.
• Слабост е липсата на специализация в промишленото развитие.
Потенциалите на суровинната база – зърнени храни, тютюн, млеко, месо и др.
дават възможност за формиране на местни (регионални !) преработвателни клъстери
затварящ пълния цикъл – добив - преработка – пласмент.
- Култивираното билкарството и горските плодове, въпреки негативния опит в
общината, са потенциал за развитие на още един специфичен отрасъл със също
затворен в общината цикъл.
- В общината липсват развитие на наукоемки отрасли – в областта на
информационните технологии, електрониката, машиностроенето.
- И в бъдеще развитието на промишлени фирми ще бъде насочена основно към
общинския център, разчитайки на изградената производствена инфраструктура,
традициите, квалифицираната работна ръка.
В стратегически план, успоредно с процесите на продуктовото и технологично
преструктуриране на съществуващите традиционни промишлени отрасли и новите
алтернативни производства, следва да се осъществи и териториално насочване на
промишлени дейности, с оглед равномерното, устойчиво развитие на цялата територия.
За целта е необходимо създаване и на необходимите пространствени предпоставки,чрез
осигуряване на нови планаво и инфраструктурно устроени зони - производствени
територии за бизнес. Третичния сектор е развит и в количествен аспект задоволява
потребностите на населението. Териториалното разположение на обектите обаче е
незадоволително, което има своите причини в многобройните, пръснати села с
малобройно население. Добра развити са системите на деловото обслужване,
здравеопазването, образованието и търговията. Спецификата на туристическата
„индустрия”, която се препоръчва да претърпи много интензивно развитие в
общината , обаче изисква нова изграденост, кадри и дислокация на дейностите в
перспективните територии.

1.4.

СЕКТОР РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРИТЕ

Инженерните мрежи и пътнно-транспортната инфраструктура, / като общо понятие
“инфраструктури”/ на общината създават основните предпоставки за социално - икономическото
развитие, за цялостния бит и живот на населението, и са предпоставка за постигане на основните
стандарти на европейските измерения за начина на живот.
1.4.1. Пътно-транспортна инфраструктура
Транспортната инфраструктура в община Ивайловград е представена от пътища- републикански и
общински. Общината се намира на 60 км. от ЖП-линии / гара Любимец/ . Няма летище.
Община Ивайловград е тупично разположена – гранична област от територията на Р България.
Транспортните връзки с областния център Хасково се осъществява с третокласния път ІІІ-558
/Ивайловград – Любимец, по новата номерация ІІІ-597/ и с другия областен център с другия
второкласен път ІІ-59 /Границата-Ивайловград-Крумовгрд- Момчилград/ Виж Фиг. 1.
РПМ-републиканската пътна мрежа е представена в долната таблица. Общата и дължина в общината
е 124,600 км. Експлоатационното състояние на отсечките от РПМ в преобладаващата си част е
много добро. Една част от нея, обаче е в незадавалително състояние, което поставя в неравностойно
положение голяма част от населението на общината и представлява проблем, който трябва да
залегне в мерките за спешни действия на ОПР. Реконструкциите и ремонта по РПМ се планират и
финансират от ИАП към МРРБ, така че необходимите за ремонт и реконструкция отсечки от РПМ
трябва да се остойностят и да залегнат в държавните програми, засягащи община Ивайловград.

СПИСЪК НА РЕПУБЛИКАНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА
В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД

№

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПЪТЯ

1

ІІ- №59 Ганицата-Момчилград
ІІІ-№597 Ив-гр.-Любимец
ІІІ №5906 Железино-Черничево
ІІІ №5908 Черни рид-Мандрица

2
3
4

ДЪЛЖИНА
ТЕРОТОРИЯТА НА ОБ ЗАБЕЛЕЖКА
ИВ-ГР. В КМ
0+000-49+500
0+000-23+100
0+000-21+500
0+000-30+500

6.34 км. без настилка

Σ=124.600 км.

Състоянието на ОПМ- общинската пътна мрежа може да се анализира от данните представени в
долната таблица :

СПРАВКА
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ЧЕТВЪРТОКЛАСНИ И МЕСТНИ ПЪТИЩА
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
Образец№ 1
№ Път № от км…до км
Обща Състоян
У-к от км……….до км………… дълж. добро
/км/
/км/
1 ІV-5926-Конници-Розино18.000
Гугутка
У-к от км 0+000 до км 7+000
У-к от км 7+000 до км 18+000
2 ІV-5927 Бубино
4.000
У-к от км 0+000 до км 4+000
3 ІV-5928- Попско
1.100
У-к от км 0+000 до км1+100.
4 ІV-5929 Черничено
7.000
У-к от км 0+000 до км 1+000
У-к от км 1+000 до км 7.000
5 ІV-5930 Белополци
1.200
У-к от км 0+000 до км1+200.
6 ІV-5931 Чучулига
3.000
У-к от км 0+000 до км3+000
7 ІV-5932 Сборино
1.000
У-к от км 0+000 до км1+000
8 ІV -5933 Карловско
2.000
У-к от км 0+000 до км 2+000
9 ІV - 5935 Черни рид
1.000
У-к от км 0+000 до км 1+000
10 ІV 5936 Планинец- Соколенци 6.000
У-к от км 0+000 до км1+000.
У-к от км 1+000 до км 6+000
11 ІV 5937 Брусино
2.000
У-к от км 0+000 до км 2+000
12 ІV 5940 Глумово
1.000
У-к от км 0+000до км 1+000.
13 ІV 5947 Горноселци-Долно
15.800
селци-към Брусевци
У-к от км 0+000 до км 10+000
У-к от км10+000 до км 13+000
У-к от км13+000 до км 15+800
14 ІV 5952 Кобилино
2.000
У-к от км 0+000 до км 2+000
15 ІV5955-Покрован
4.500
4.500
У-к от км 0+000 до км4+500
4.500
16 ІV5958 Драбишна
5.900
У-к от км 0+000до км3+000
У-к от км 3+000 до км4+500
У-к от км 4+500 до км5+300
У-к от км 5+300 до км5+900
17 ІV 5906 Ленско - Железари
6.000
У-к от км 0+000 до км 2+000

Състоян
Средно
/км/
7.000

Състояни Година Необходи У-ци
Лошо
последен средства/л ремонт
/км/
ремонт
/км/
11.000
350000

7.000
11.000
4.000
4.000
1.100
1.100
1.000
1.000

2003
2002

6.000
2002
6.000

1.200
1.200

2003
3.000
3.000
1.000
1.000
2.000
2.000

1.000
1.000
1.000
1.000

2004
5.000
5.000
2.000
2.000

1.000
1.000

2003

2002
15.800
10.000
3.000
2.800
2.000
2.000

4.500
3.000
1.500
2.000
2.000

1.400
2002
0.800
0.600
4.000

2003
2003

50000
300000
100000
100000
40000
40000
200000
20000
180000
35000
35000
120000
120000
60000
60000
120000
120000
25000
25000
175000
25000
150000
120000
120000
25000
25000
400000
60000
220000
120000
60000
60000
90000
90000
160000
60000
30000
30000
40000
280000
40000

У-к от км 2+000 до км 6+000
18 ІV 307342 Пъстроок
У-к от км 0+000 до км 1+000
У-к от км 1+000 до км 2+000
19 ІV 307354 Пелевун-Костилково
У-к от км 0+000 до км 6+000
20 ІV 55817 Камилски дол
У-к от км 0+000 до км1+000
21 ІV 55826Хухла - Цимбала
У-к от км 0+000 до км1+000.
У-к от км1+000 до км 5+000

4.000
2.000

2.000
1.000
1.000

6.000
1.000
5.000

22 ІV-55836 Свирачи -Орешино
6.500
У-к от км 0+000 до км 2+500
У-к от км2+500 до км 6+500
23 ІV 55837 Бялополяне
2.500
У-к от км 1+200 до км 2+500
У-к от км 0+000до км1+200.
24 ІV-5539 Одринци-Сив Кладенец 4.500
У-к от км 0+000 до км 1+500
У-к от км 1+500 до км 4+500
25 ІV55842 Долно Луково10.700
Горно Луково-Черна черква
У-к от км 0+000 до км 1+000
У-к от км 1+000 до км 4+000
У-к от км 4+000 до км 10+700
26 ІV 5924 /Кр-Багрилци/ - Вис
7.000
У-к от км0+000 до км 7+000.
27 Местен /ІV-5929 Черничино/ 4.000
Малко Попово
У-к от км 0+000 до км 4+000
28 Местен /ІІІ-Железино1.800
Стражец/ Нова ливада
У-к от км0+000 до км 1+800.
29 Местен /ІІІ-Железино2.000
Стражец/ м.Дюлево
У-к от км 0+000 до км 2+000
30 Местен
/ІІІ-Железино-Страж 7.500
Бели дол-Ботурче-Гнездари
У-к от км 0+000 до км 4+000
У-к от км 4+000 до км 7+500
31 Местен /Пелевун-Долно
1.200
луково/- Кобилино
У-к от км 0+000 до км1+200
32 Местен /Пелевун-Долно
0.800
луково/-Кондово
У-к от км 0+000 до км 0+800
33 Местен /Пелевун-Долно
10.000
луково/-Пелевун - Орешино
У-к от км 0+000 до км 10+000
34 Местен /Пелевун-Долно
3.000
луково/-Меден бук-Черна черкв
У-к от км 0+000 до км 3+000

2002
2004
6.000
6.000

1.000
1.000
1.000
1.000

2004
4.000
4.000

2.500
2.500

4.000
2002
4.000

2.500
1.300
1.200
1.500
1.500
4.000

2002
2004
3.000
3.000
6.700

1.000
3.000

240000
40000
20000
20000
300000
300000
30000
30000
150000
30000
120000
100000
20000
80000
80000
60000
20000
120000
30000
90000
260000

6.700
7.000
7.000
4.000

30000
30000
200000
280000
280000
200000

4.000
1.800

200000
40000

1.800
2.000

40000
120000

2004

2.000
7.500

2004

4.000
3.500

120000
100000
40000

1.200
1.200

40000
20000

0.800
0.800
10.000

120000
220000

2003

20000
300000

10.000
3.000

300000
100000

3.000

100000

35 Местен /Пелевун-Долно
луково/-Меден бук - Жълти чал
У-к от км0+000 до км 7+000
36 Местен /Пелевун-Долно
луково/-кв.Лъджа-ман."Конст.и
Елена"-Римски мост
У-к от км 0+000 до км 1+600
У-к от км 1+600 до км 3+300
37 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-Ламбух
У-к от км 0+000 до км 2+000
38 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-Ив.-гр.- м. Пещерата
У-к от км 0+000 до км 2+000
39 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-Язовирно селище
У-к от км 0+000 до км 2+000
40 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-м. Цимбала
У-к от км 0+000 до км 3+500
У-к от км 3+500 до км 6+500
41 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-м. Свиленградско шосе
У-к от км 0+000 до км 3+000
42 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-м. Стария мост
У-к от км 0+000 до км 0+900
43 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-м. Голямата нива
У-к от км 0+000 до км 1+500
44 Местен /ІІІ-558-ЛюбимецИв-гр./-м. Малката нива
У-к от км 0+000 до км 0+800
45 Местен /ІV-5928- Попско/Пашкул
У-к от км 0+000 до км 5+000
46 Местен /ІV-5955-Покрован./
м. Марта
У-к от км 0+000 до км 4+000
47 Местен /ІV-5958Драбишна./- Сметище
У-к от км 0+000 до км 1+000
У-к от км 1+000 до км 2+000
У-к от км 2+000 до км 3+000
ВСИЧКО ЗА ОБЩИНАТА

7.000

7.000

280000

3.300

7.000
3.300

280000
200000

2.000

1.600
1.700
2.000

100000
100000
60000

2.000

60000
60000

2.000

2.000

2.000

2.000
2.000

60000
50000

6.500

2.000
6.500

50000
220000

3.000

3.500
3.000
3.000

100000
120000
120000

0.900

3.000
0.900

120000
60000

1.500

0.900
1.500

60000
100000

0.800

1.500
0.800

100000
60000

5.000

0.800
5.000

60000
200000

4.000

5.000
4.000

200000
150000

3.000

4.000
3.000

150000
100000

198 км

1.000
1.000
1.000
159.000

4.500

34.500

Общинската пътна мрежа в общината е с обща дължина 198 км.
Анализа на състоянието й показва следните съотношения :
добро - 4,5 км
Средно- 34,5 км
Лошо - 159,0 км.

2003
2004

30000
20000
50000

Това положение на нещата е много тревожно, защото влияе пряко върху социално-икономическия
статус на общината, както и на привлекателността на ройона за инвестиции и други инициативи с
икономически характер.
За подобряване на пътната инфраструктура общината предприема планови ремонти и
реконструкции през годините, както може да се отчете от таблицата.
Но цялостното подобряване на ОПМ се нуждае от сериозни инвестиции- он порядъка на милиони,
голяма част от които трябва да се потърсят от структурните и кохезионни фондове на ЕО в рамките
но този ОПР-Общински план за развитие.
Горната таблица има зададени стойностни параметри на конкретните отсечки и част от нея може да
се превърне в сериозна програма за инвестиции в пътната инфраструктура на общината.
Тези средства трябва да се насочат предимно към предложените в следващия раздел на ОПР “ Териториални ресурси и фондове” – вторични центрове на общината, за да се повдигне общото
ниво на инфраструктурна обезпеченост на тези територии и да се постигне по- равномерно
териториално развитие на общинските територии.
Необходимо е да се предвидят средства предимно и основно за реконструкция на пътния пръстен
изхождащ от Общинския център Ивайловград и свързващ вторичните центрове на общината.
От справката за състоянието на пътните съоръжения по общинските пътища е видно, че те са вдобро
състояние и не се нуждаят от инвестиции за ремонти рехабилитация. / Виж долната таблица./
СПРАВКА
ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА ПЪТНИТЕ СЪОРЪЖЕНИЯ
ПО ЧЕТВЪРТОКЛАСНИ И МЕСТНИ ПЪТИЩА
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
№
ПО
Р
Е
Д

Вид на съоръженията
според товара

1
2
3

С отвор до 5метра
С отвор от 5 до 20 метра
С отвор над 20 метра

Съоръжения
общо

В т.ч.
За ремонт

брой

брой

Необходими
средства за ремонт
лева

Обществения пътнически транспорт е основния вид транспорт / изключая личните МПС / , чрез
който функционира обществено-икономическия живот в общината. Той е предимно автобусен,
който е диференциран на вътрешно градски, междуселищен / в общината/ и междуобщински :
Вътрешноградски транспорт – 1 линия, 4 курса дневно, без събота и неделя, изпълнявана от
“Ардатранс – юг” ЕООД /1 автобус по линията/.
Между общински транспорт:
– ежедневни 4 автобусни линии:
Направление Хасково – 2бр. – ЕТ “Ориент-ЯД”
Направление Ст.Загора – 1бр. – “Ардатранс – юг” ЕООД
Направление Кърджали – 1бр. – ЕТ “Аси – Георги Зангочев”
- 3 пъти в седмицата 1 автобусна линия:
Направление Кърджали – Ивайловград – 1бр. - ЕТ “Аси – Георги Зангочев”
- 1 път седмично 1 автобусна линия
Направление Хасково /през Падалово/ - 1 бр. - - ЕТ “Аси – Георги Зангочев”
Вътрешно общински транспорт:
5 пъти седмично - 3 линии:
- направление с.Славеево - “Ардатранс – юг” ЕООД
- направление с.Драбишна - “Ардатранс – юг” ЕООД

- направление с.Белополяна - “Ардатранс – юг” ЕООД
3 пъти седмично – 3 линии:
- направление с.Долно Луково - ЕТ “Ориент-ЯД”
- направление с.Железари - “Ардатранс – юг” ЕООД
- направление с .Гугутка – ЕТ “Мирела”
1 път седмично:
- направление с.Покрован - ЕТ “Аси – Георги Зангочев”
1.4.2. Телекомуникации и телефонизация
Телефонната мрежа в община Ивайловград е изградена до повечето селища в общината.
Телефонизирани са 43 населени места в община Ивайловград
Телефнните централи са аналогови с капацитет – 3000 поста, от които са заети – 2000 поста.
Плътността (брой тел. Постове / 100 домакинства). е около средната за страната /Средната за
страната е 38,6/
Свободния капацитет е – 1000 поста в централите и в мрежата
Степен (%) на цифровизация на телефонните централи – за Ивайловград - 0%. Цифровизацията е
0% и още не е започнала, което се отразява на качеството на ИНТЕРНЕТ - услугите.
В общината има достъп до интернет. Съществува мрежа за бизнес интернет-услуги .
Мрежата на пощенските услуги е изградена така :
В Ивайловград 1 поща и 4 в селата: Мандрица, Гугутка, Железино и Свирачи
Бързи услуги от типа на “UPS” , “In time” или други няма в общината.
Телефонизацията на общината се нуждае от сериозно развитие и модернизация, още повече пред
вид претенциите за развитието на общината като център на туристически услуги.
.
1.4.3. Електрификация :
Електропроводната мрежа в общината е изцяло изградена, добре поддържана и е в мнаго добро
състояние. Има достатъчно резерви да поема допълнитално натоварване, при нови обекти на
икономическото развитие. Тя има следните разклонения:
Разклонение

Дължина в км.

Състояние

Армира
Секвоя
Цимбала
Вишеград

12, 954
7, 588
7
7

Много добро
Много добро
Много добро
Много добро

Капацитет в
макс. товар
21
24
54
59, 4

Капацитет
номинален товар
2
2
2,5
20

Изградена електроразпределителна мрежа е с дължина в общината общо - 444,6 км.
Състоянието е много добро. Периодично и последователно се извършва реконструкцията на
Ел.мрежата в общината.
Прерспективното развитие на Ел.преносните мрежи се изразява в три инициативи- проекта :
1.Изграждане на Ел.провод “Черничино-Маджарово”, който да осигурява междинна връзка
между двете подстанции : Ивайловград и Маджарово.
2. Реализиране на проект за Нов Ел.провод-20кV от Илиева нива до с.Попско.
3. Реконструкция на Ел.мрежата 20кV “Цимбала-Камилски дол”.
Инсталираните Ел.мощности са оразмерени за по-големи товари.Инсталирана мощност- 9458 kW/h.

1.4.4. Водоснабдяване и канализация :
Водоснабдяване
В община Ивайловград от 51 населени места имаме :
Водоснабдени селища : 26 броя в т.ч. с 24 бр. помпени станции, без водопровод – 24 броя
Водоснабдени жилища . 2882 бр. Без водопровод: 310 бр. жилища, от тях в града 1 бр., в селата 309
бр.
Частично водоснабдени с местни водоизточници са 4 села - с. Белополци, с. Ботурче, с. Долноселци
и с. Кобилино.
Неводоснабдени са селата 19 села : Брусино, Бубино, Ветрушка, Вис, Глумово, Гнездари, Горско,
Казак, Карловско, Конници, Костилково, Нова ливада, Пашкул, Планинец, Сив кладенец,
Соколенци, Хухла, Черни рид, Чучулига.
Ивайловград се водозахранва от 3 шахтови кладенеца на р.Арда в землището на с Славеево. Има
изграден още един резервен шахтов кладенец, който не се експлоатира, тъй като подаваното
количество вода е достатъчно.
Вътрешна водопроводна мрежа :
1. Азбестоциментов .113, 8 км. Амортизирана е 100% от общата дължина на
водопроводната мрежа
2. Загуби във вътрешната мрежа са около 70 %.
Водопроводната мрежа в общината се нуждае от тотална реконструкция и строителство на всички
водоснабдителни мрежи на гореописаните села.
В процес на изграждане е Водоснабдителна група “Покрован-Хухла”.
Канализация
Развита канализационна мрежа има само в центъра на общината-град Ивайловград - 6 800 м., която
обслужва 60 %от населението на общината.
Частично канализирани са други 11 населени места в общината.
Необходимо е да се предвиди реконструкция и основно ново строителство на канализационни
мрежи във всички населени места в общината.
Опадните битово-фекални води се оттичат 100% в реките и деретата на общината.
В общината ПСОВ липсва .
За град Ивайловград е необходимо, като подходяща, пред вид терена, да се предвиди ПСОВ.
Във вторичните центрове е необходимо изграждането на МПСОВ / Модулни пречиствателни
станции за отпадни води/.
1.4.5. Газификация
Природен газ и газоразпределителни мрежи в общината няма и в близка перспектива не се очаква
газифициране.
1.4.6. Възобновяеми енергийни източници
В община Ивайловград има детски градини, и други социални заведения, които
целодневно се нуждаят от снабдяване с топла вода за битови нужди. Общината има мека и къса
зима и сухо и горещо лято.
Слънчевите колектори са един от начините за въвеждане на енергийно ефективни
решения в крайното потребление на енергия и използване на възобновяеми енергийни
източници. Инсталирането на системи от слънчеви колектори ще доведе до получаване на
икономически резултати – на намаляване на енергийни разходи, в полза на общинския бюджет;
социални резултати – повишена производителност и надеждност, т.е. наличие на топла вода по
всяко време, когато е нужно в полза на хората, децата и персонала; намаляване на вредните
емисии – в полза на гражданите на община Ивайловград и региона.

Един резерв за пестене на енергия енергоспестяващото улично осветление. Ефекта от
неговото прилагане и с голям икономически ефект за общината от една страна и
енергоспестяващо мероприятие за общия енергиен баланс на общината.
1.4.7. Оценка на техническата инфраструктура
• Транспортна инфраструктура
Състоянието на транспортната инфраструктура е проблем № 1 на общината и от особено
голямо значение, поради ограниченията налагани от релефа за ползването на различни видове
транспорт.
− Превози на товари и хора се извършват от изключително от автомобилния транспорт.
− Пътната мрежа е в недобро състояние, особено що се отнася до общинската. Част от
населените места се свързват с центъра по черни пътища, което ги прави
непроходими при зимни условия и дъждове.
− Необходими са значителни инвестиции за подобряване на състоянието и много трезва
преценка къде да се вложат тези инвестиции.
− През общината минават републикански трасета. Предстои строителството на пътя до
област Еврос в Гърция през с. Славеево. Тази отсечка ще свърже с бърза връзка
общината с надлъжните Европейски коридори, а и със съседните общини Любимеци
Свиленград.
• Телекомуникации
− Съобщителната мрежа не е добре развита и трябва да се предвиди поетапна
цифровизация, съгласно програмата на БТК, което не би следвало да създава
проблеми и в перспективния период.
− Мобилните оператори покриват почти 100% от територията
− Все още слабо развита е интернет мрежата, особено в селските райони
• Електрификация
− Всички населени места в общината са електрифицирани, но преносната мрежа е
поддържана и в много добро състояние, не се нуждае от реконструкция, но се
предвижда ново строителство за усъвършентването й.
− Електроенергийната система в общината е оразмерена да поеме много по-голямо
натоварване, което би улеснило бъдещите консуматори и би стимулирало
икономическото развитие.
• Водоснабдяване
− Над 100% от водопроводната мрежа е от етернит - морално и физически износена,
което води до над 50% загуби на вода
− Пречистването на питейната вода, въпреки чистите водни източници, не е на
необходимото ниво
- Водоснабдени са 50% - половината от населените места в общината. Необходимо е
голям обем строителство за водоснабдяването на всички населени места в общината.
• Канализация
− Изградената и функционираща канализацията в общината е крайно недостатъчна. В
града тя е изградена на 100%, в 11 населени места частично, а в останалите селища
липсва.
− В общината няма изградена ПСОВ. Всички отпадни води се заустват без пречистване
директно в реките, а р.Арда се явява приемник на всички отпадни води – без
пречистване.

ПСОВ-Ивайловград все още не е заявено и няма проектна готовност, такава е в
процедура на възлагане и реализация. След внимателен анализ и оценка на възможностите, в
избрани населени места е необходимо изграждавето на модулни пречиствателни станции
МПСОВ.
За подобряване на състоянието на водостопанския отрасъл, в общината е необходимо
разработването на задълбочена и дългосрочна “ В и К стратегия“, която да постигне коренна
промяна на водоснабдяването и канализацията за да се постигнат европейските стандарти за
количество и качество на водите и екологичните стандарти на третирането на отпадните води и
канализационните системи.
• Обобщение.
По отношение на техническата инфраструктура, Община Ивайловград:
− Има проблеми с развитието на телекомуникациите като качество-цифровизация и
обем връзки.
− Необходимо е да се
изградят възобновяеми енергийни източници-слънчеви
колектори, енергоспестяващо улично осветление, както и експлоатация е важен
енергиен източник – природния газ в бутилки.
− В обозримо бъдеще проблеми с електрозахранването няма, касаещи подмяна и
реонструкция на преносната мрежа, изграждане на нови трафопостове. Предстои
доразвитието на Ел.преносната мрежа.
− Има за решаване важни и многобройни проблеми с водоснабдяването и особено
канализацията и пречистването на отпадните води
− като най-важен инфраструктурен проблем, които се явява пречка за развитие на
общината е лошото състояние на общинската пътна мрежа. Тук следва, в резултат на
внимателен и обстоен анализ да се разработи една мотивирана програма за
изграждането и развитието на транспортната инфраструктура, като се изявят найважните и нетърпящи отлагане за изграждане и реконструкция пътни отсечки.

1.5. СЕКТОР ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ - ФОНДОВЕ НА ФУНКЦИОНАЛНИТЕ
ПОДСИСТЕМИ
Териториалното обвързване на анализите, приоритетите, целите и мерките за развитие
на общината е задължително условие на стратегическото планиране. Отсъствието на
устройствена схема на община Ивайловград налага създаването на една обобщена структурна
представа за пространственото отлагане на извършените анализи и пространствената
ориентация на мерките по този ОПР-план.
1.5.1. ПОДСИСТЕМА „ОБИТАВАНЕ”
Фондавете на основните функционални подсистеми на една община “Обитаване” , “Труд”,
“Социална инфраструктура”, “Отдих и рекреация” съотнесени към броя на населението на
общината, дават основните параметри за това как са задоволени основните, нуждит на
населението в общината.
Трябва да отбележим, че информацията, която е на раположение за този вид анализ е доста
оскъдна и се получи по линията на два източника :
- Териториалното бюро по статистика - Хасково
- Анкета на кметовете и кметските наместници по селата – проведена през Май 2005 г.
Графически, на следващите по долу графики, е показано развитието на жилищния фонд на
областно ниво – област Хасково , паралелно-сравнително за трите общини Ивайловград,
Любимец и Свиленград за периода 2001-2003 г. и конкретните данни за Ивайловград.
Ха сково-обла ст - 2003 г.
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От графиките се вижда , % от жилищата по вид собственост на областно ниво и на ниво община
Ивайловград почти не се различават :
държавни и общински жилища обл. Хасково - 3 %
общ.Ив-град - 3 %
частни на физически лица
обл. Хасково - 97 %
общ.Ив-град - 96 %
частни на юридически лица
обл. Хасково - 0 %
общ.Ив-град - 1 %
Община Ивайловград към 2003 г. разполага с 4379 броя жилища, от които :
държавни и общински жилища общ.Ив-град - 115
частни на физически лица
общ.Ив-град - 4215
частни на юридически лица
общ.Ив-град 49
Общинският жилищен фонд на територията на община Ивайловград – 78бр. жилища. Липсват
социални жилища, а има голяма нужда от такива.
Обитаването в общината се реализира основно в нейното ядро – град Ивайловград,
където са концентрирани 49% от общото население и близо 50% от наличния жилищен фонд.
Селското население на общината е 51%.
Виж фиг. 3. Териториална структура. “Подсистема “Обитаване”.
Данните, които са на разположение за този анализ показват следните стойности за основните
параметри на жилищния стандарт :

-

РЗП – Разгъната застроена площ, тук ПП-“Полезна площ” по терминологията ТСБ-НСИ
ЖП - Жилищна площ на човек от населението
СП - Спомагателни площи на човек от населението

Площ на жилищата на 31.12.2003 г. в община Ивайловград –
население 2003 г. - 7630 обитатели по областната статистика ТБС-Хасково
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Ако приемем населението на общината към 2003 г. за 7630 обитатели, както се води официално
по Националната статистика – НСИ София, респ. ТБС-Хасково се получават стойностите на
показателите:
- РЗП-ПП =41,1 кв.м/обитател,
- ЖП=19,6 кв.м/обитател, и
- СП=10,4 кв.м/обитател,
които са в горната таблица.
Ако приемем актуалната цифра за 2005 г. подадена от общината за броя обитатели - 9 759,
показателите ще получат друи стоности :
- РЗП-ПП =32,2 кв.м/обитател,
- ЖП=25,1 кв.м/обитател, и
- СП=10,4 кв.м/обитател,
При общ жилищен стандарт в общината – полезна жилищна площ от 25.1 кв.м./жител
(интерполирана като 41,1 кв.м. разгъната застроена жилищна площ/жител), по отношение на
основния показател – стандарт на обитаване се очертава следното структуриране на
общинската територия:
Виж фиг. 3. Териториална структура. “Подсистема “Обитаване”.
• Зона – с жилищен стандарт под 20 кв.м. / жител – обхващаща града Ивайловград и
централните зони на общината.

• Територии със задържане на население – с жилищен стандарт от 21 до 40
кв.м/жител, в които се отчита свободен жилищен фонд
• Зона с жилищен стандарт над 40 кв.м/ж обхващаща периферните зоните на
малките населени места, в които обитава население с по-голяма семейна
структура и по-малки икономически възможности, в които се отчита голям
обем свободен жилищен фонд.
Ядрото – град Ивайловград попада в първата зона – с жилищен стандарт под 20 кв.м./ж.
По отношение на моралната и физическа годност на жилищния фонд извършените
проучвания показват, че:
− 27% от жилищния фонд е физически износен и в болшинството случаи подлежи на
снос или основна реконструкция. Близо 90% от физически негодния жилищен фонд е
в малките села.
− 29% от жилищния фонд е морално остарял – по своите функционални и
конструктивни характеристики (липса на бани, вътрешни тоалетни, паянтова
конструкция и т.н.). По-голямата част от тази група жилища също са в селата.
В редица случаи обаче, тези сгради допринасят за облика на селищата, що се отнася до
приемствеността и т.н. „архитектурна памет”, така че се изисква внимателен подход в
реконструкцията и обновяването.
− 34% от жилищния фонд е физически и морално годен за обитаване. Този жилищен
фонд в най-голяма степен е концентриран в ядрото на общината – град Ивайловград и
по-големите селища и е изграден през последните 20-30 години.
Стандарт на жилищно потребление:
Жилища по брой на стаите към 31.12.2003 г. в община
Ивайловград - население 2003 г. - 7630 обитатели
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Показателят “Брой жилища / 1000 обитатели” – е макропоказател за оценка на стандарта на обитава
не за населението на дадена община- в случая община Ивайловград.
Нямаме информация да покажем как този показател варира в отделните селища на общината, но
имаме окрупнени показатели за цялата община, представени в горната таблица.
Реален стандарт на обитаване в общината – “41,1м2 РЗП / на 1 обитател”, към 2003 год.
Дефицит на жилищен фонд по населени места с изключение на града Ивайловград няма. Този
показател е “Разлика между приети стандарти за жилищно потребление и действителното
потребление.
Евростандарта е : “ 420 бр. жилища./ 1000 обитатели” , или “ 1 обитател на стая”, или “ 40 м2 РЗП /
на 1 обитател”.
Както можем да отбележим данните за община Ивайловград са :
- “ 574 бр. жилища./ 1000 обитатели” , или “ 1 обитател на стая”, или “ 41,1 м2 РЗП / на 1 обитател”.
Това показва, че в количествена отношени този показател е постигнат, за сметка на какво,обаче :
- Депопулация и застаряване на населението в общината и силните миграционни процеси.
Виж Фиг. 5
- Излишък на жилищен фонд по населени места, особено в периферните области, поради
обезлюдяване на териториите
- Благоустроените жилищата са малък % от общия жилищен фонд по населени места и за
цялата община.
- Общинският жилищен фонд на територията на община Ивайловград – 78бр. жилища.
Липсват социални жилища, а има голяма нужда от такива.
Основни констатации и изводи за подсистема “Обитаване”:
-

На Фиг.2 са паказани населените места в общината по “Брой обитатели”. Вижда се че
преобладаващите населени места са с население от 0 до 100 човека. Само 5 населени места са
с население от 201 до 500 обитатели.
На Фиг.5 са показани зоните на населените места в общината със затихващи функции, т.е. с
силно намаляло и застаряващо население.
Необходимост от масово жилищно строителство и Програми за социални жилища.
Няма устройствена готовност за предвидени “Селищни среди” в общината, които да
отговорят на нуждите на престижните пазари за високо-категорийно, еднофамилно
обитавене, както за българи, така и за чужденци в екологически честа и запазена природна
среда.

1.5.2. ФОНДОВЕ НА ПОДСИСТЕМА „СОЦИАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА”
В Ивайловград, в качеството си на общински център е представен с пълния сектор от
обекти на социалната инфраструктура за неговия функционален тип. Тук са концентрирани
обектите на:
•
•
•
•

Общинска администрация и държавна администрация
Деловото обслужване
Обекти на образованието (средни, основни и начални училища и детски градини)
Високите нива на здравеопазването – болнична и до болнична помощ, бърза помощ,
лекарски и стоматологични практики, лаборатории, детски ясли и др.
• Култура – читалища, библиотеки и др.
• По-високите нива на търговията и материално техническото снабдяване

Съобразно на функционалния си тип – четвърти по националната класификация, в града
са представени всички нива на обслужване:

− Частично епизодично
− Пълно периодично, и
− Пълно ежедневно обслужване
В останалите селища на общината, от особен интерес е дислокацията на обектите на
образованието, здравеопазването, културата и търговията, които трябвя дя се рязсрудоточат във
вторичните центрове.
• Инфраструктура на здравеопазването частично покрива територията на цялата
община.
Диагностичната, рехабилитационна, лечебна и превантивна помощ на населението, не
покрива, обаче пълния спектър на отрасъла се осъществява от здравни заведения за доболнична
и болнична помощ и БМП.
− Основните обекти на здравеопазването – многопрофилна болница и медицински
център и стоматологична помощ, както и болшинството лекарски и стоматологични
индивидуални практики са концентрирани в ядрото – град Ивайловград
− За обслужване на селското население са разкрити 4 селски здравни участъка.. На
територията на общината действа една детска ясла в Ивайловград. В общината няма
изграден и действа старчески социален дом.
• Търговията, с нейните високи нива на обслужване е представена в град Ивайловград .
В населените места на зоната, концентрация на по-разнообразни обекти се отчита в
по-големите села.
− Обектите на културата също са концентрирани в общинския център. Тук действат
читалища, библиотека, кино и др.
− По големи обекти на културата – читалища, библиотеки и др. са изградени и действат
предимно в общинския център и частично в някои села.

1.5.3. ФОНДОВЕ НА ПОДСИСТЕМА „ТРУД”
Обектите на тази подсистема основно са концентрирани в града. Тук са основните
промишлени производствени единици на леката, преработвателната промишленост, енерго
разпределението, транспортните предприятия и др.
Така заетата и наета работна ръка в тези селища, макар да представлява малък
относителен дял от общо наетите и заети в отраслите, е база която трябва да се съхранява и
разширява - развитие което задължително следва да се стимулира.
Във всички села, естествено - населението е заето и в индивидуалните селски
стопанства. От тях обаче много малка част са регистрирани като селско стопански
производители (по данни от общината – едва .............).
Има налични терени и сграден фонд, които маже да се използва за производствени нужди.
Няма Планирани територии за усвояване инфраструктурно обезпечени за производствени
нужди
1.5.4. ФОНДОВЕ НА ПОДСИСТЕМА “ОТДИХ И РЕКРЕАЦИЯ”
Подсистема „Отдих” в общината е представена от обектите за ежедневен и периодичен
(на открито и закрито). На открито отдиха се осъществява основно в обектите на зелената
система и спорта,които са в занемарено състояние.
Зеленината за широко обществено ползване, като цяло в общината не задоволява
нормативните изисквания, недостатъчна е и в общинския център. В града, с изключение на
разпръснати квартални градинки и парковата зона в неговия център, няма други паркове.

Спорта се реализира в в училищните дворове и спортната зала, в изградените спортни
игрища и площадки. Тези спортни обекти, обаче се нуждаят от основна реконструкция,
доизграждане и съвременно оборудване.
Туристическата инфраструктура в общината тепърва следва да се изгражда. Наченки на
тази инфраструктура има.
В град Ивайловград не може да се говори за туристическа инфраструктура.
Обслужването на специфичните туристически изисквания е размито в съществуващите обекти
на търговията, общественото хранене и хотелите.
1.5.5. ИНФРАСТРУКТУРНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ
Община Ивайловград има много сериозни проблеми с рехабилитацията и строителството на “Пътнотранспортната инфраструктура”, за да се развие като туристически център.
Водоснабдяването, Канализацията и Причистването на отпадните води са може би най-сериозните
проблеми, които трябва да бъдат решени с Европейските фондове, които ще бъдат усвоени в
рамките на този ОПР.
Телекомуникациите трябва интензивно да се развият, за да подкрепят иницивата на общината да се
развие като туристически център.
Електро-Енергийната система и преносните ЕЛ. Мрежи са в много добро състояние.
1.5.6. ОЦЕНКА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ РЕСУРСИ
Териториалните ресурси на общината могат да се оценят като благоприятни за
развитието на функционалните подсистеми. Обобщени, анализите на териториалните ресурси
показват наличието на следните проблеми:
• Обитаване
− в голяма степен физически и морално остарял сграден фонд ,особено в селата в
периферната зона на общината
− много малко ново жилищно строителство. В града – 20 кв.м/ж (при „нисък
европейски” стандарт – мин. 30 кв.м/ж, “нормален европейски стандарт”– 40 кв.м./ж )
− Наличие на изоставен и свободен жилищен фонд в редица населени места.
• Труд
− Остарели и изоставени производствени терени, сгради и производствени фондове
− Преобладават малките предприятия с ниски финансови ресурси за обновление и
разширение
− Хаотично възникване и разположение на дейности,
− Липса на устройствена готовност за развитие и нови инвестиции и посрещане на
крупни инвеститори
• Социална инфраструктура:
− Образование. Намаляващия контингент ученици откриват проблема „училища в
криза” и водят до закриването на част от тях и пренасочване на децата в съседни
селища при лоши пътища, ежедневни пътувания, нужди от интернати и т.н.
Към тези проблеми се добавят и не осъвременените програми в общообразователните
училища – недостатъчно застъпено обучение в информационни технологии и езикова
подготовка, както и общо несъответствие на специализациите в професионалните училища и
търсенето на кадри в пазара на труда.
− Здравеопазване – затруднения по осигуряване на финансови ресурси за поддържане и
обновяване на съществуващата здравна мрежа.
Проблема се задълбочава и от процеса на депопулация, който прави неефективни
редица здравни служби. Застаряващото население поставя и проблема за разширяване на

мрежата от специализирани заведения за нуждите на възрастните хора. Този проблем е решим
чрез адаптиране на съществуващ фонд и коопериране със съседни общини.
− Култура и културно историческо наследство. В тези съществени за общината области
също основни се явяват финансовите проблеми.

1.5.7.

ПРОСТРАНСТВЕНА СТРУКТУРА

Виж Фиг. 6
Териториалното обвързване на целите и мерките на ОПР са задължително условие на
стратегическото планиране, какъвто план се явява настоящата рязряботка - ОПР.
Поради липса на УС /устройствена схема / на община Ивайловград се налага да се посочат някои
териториално устройствени проблеми, които касаят пространствената структура на общината,
отразяващи главните цели и мероприятия за развитие на общината.
Извършените в предходните раздели анализи на природните условия, екологичните
потенциали, социално-икономическото развитие, техническата инфраструктура и основните
функционални подсистеми: Обитаване, Труд, Отдих и Соц.инфраструктура, „отложени” върху
пространствената структура на общината дават основание за структурирането на територията
по следните признаци:
• Урбанистични предпоставки
По тези показател територията на община Ивайловград може да се раздели на две
основни територии – предпоставки за териториално развитие и съответно функционално
зониране:
− Относително по-равнинната част – територии удобни за усвояване за развитие на
селищната мрежа, земеделието, производствените терени и др.
− Планински масиви – неудобни за развитие на селищна мрежа, но предлагащи
благоприятни условия за развитие на туризма.
• Урбанистични функционални връзки - Инфраструктура.
• По тези показатели на територията на общината, първоначално обусловени от
природните фактори, могат да се дефинират две урбанизационни оси, степенувани по
своето значение:
− Първа (основна) – “Изток-Запад” – «Европейска» урбанизационна ос – Връзката през
с.Славеево с област Еврос в Гърция за бърз транспортен достъп на общината до
надлъжните Европейски транспортни коридори - ЕК 10 и «Виа Игнатия» свързваща
Ивайловград , южната граница – Турция и Гърция, както и ЕК 8, преминаващ в
непосредствена близост северно от общината. В съвсем обозримо бъдеще, вероятно и
рамките на действие на този план ЕК 10 се «отмества», чрез автомагистрала
«Марица» на изток, но също в непосредствена близост до общинската граница.
Тази надлъжна ос “Изток-Запад”, продължава на Запад като вътрешно общинска ос реализираща между регионалните връзки на общината с южните части на ЮЦР, а
чрез ЕК 9 през Момчилград с новия контактен пункт „Маказа” с Гърция.
Така Община Ивайловград и нейният център се явяват пресечна точка и важен опорен
пункт за развитието на тези урбанистична връзка.
− Втората е съставена от локални урбанистични оси, формирани от природните
дадености – равнината и хълмовете, подкрепени от локалните урбанистични връзки –
комплексни причини за възникване на системи от селищни образования, формиращи
свои ядра - “Вторични центрове”, естествено гравитиращи към Централното ядро на
общината – гр. Ивайловград.

По тези локални урбанизационни оси, в резултат от направените пространственофункционални проучвания се отича наличието на обособяващи се 4 териториални структурни
единици, гравитиращи около вече оформени 4 вторични ядра на урбанистични „пулсации”,
които наричаме “Вторични общински центрове”:
− 1. село Свирачи с анексирана структура на с Мандрица
− 2. село Пелевун с гравитиращите към него села
− 3. село Железино с голяма група села около него
− 4. село Белополци с гравитиращите около него села в периферията на общината.
Основната предпоставка за създаването на така предложената система от общински “Вторични
центрове” е реконструкцията и доизграждането на един “Втрешно-общински пътен
пръстен”с добри пътни елементи, позволяващ скоростно автомобилно движение :
- Славеево – Ивайловград - Свирачи – Одринци – Мандрица – Долно луково –
Меден бук – Малино – Железари – Ленско – Железино – Рпубликански път ІІ-59 – Черни
рид – Ивайловград – Славеево.
Към всеки Вторичен център гравитира група села, който със своята инфраструктурна
обезпеченост, благодарение на своята големина (като площ, население и концентрация на
обекти на труда и обслужването ) ще бъде изходен пункт, както за туристически , така и за
всякакви мероприятия от икономически и социален характер.
Вторичните центрове ще бъдат и основните места, където ще се насочват средствата от
структурните и кохезионни фондаве на ЕО, които ще се усвояват на база доказаните цели
иприоритери, отразени в “Индикативните таблици” на този ОПР с одобрените “обекти” за
реализиране в община Ивайловград.
Устройствена осигуреност на ОПР :
Повечето “Цели и мерки на ОПР” , касаят Метрополията, т.е. Общинския център. Устройствената
осигуреност на метрополията на всички нива се гарантират от :
ОУП – “Общия устройствен план”. Териториалния обхват на ОУП на метрополията трябва да
обхваща и функционално прилежащите и близки села.
Общинска програма за ПУП-ове към ОУП, трябва да е съставна част от ОПР. Останалата част от
територията на общината остава непокрита от актуални устройствени проекти. В тази връзка се
очертават необходимост от :
Общинска УС / Общинска устройствена схема / на община Ивайловград, като най-удачно ще бъде тя
да се разработи за групата съседни общини / Ивайловград, Любимец,Маджарово / или ОУП на
цялата община.
Актуализация или разработване на ПУП-ПРЗ на предложените села за “Вторични центрове”.

ЧАСТ ВТОРА.
2.0. SWOT АНАЛИЗ – АНАЛИЗ НА СИЛНИТЕ И СЛАБИ СТРАНИ НА
РАЗВИТИЕТО
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
В общоприетия табличен формат на SWOT – Анализа се използват буквените съкращения, които са
описани в началото на разработката..
Прилагането на този аналитичен инструмент позволява пределно синтезирано
представяне на една комплексна картина на общината и позволява:
• Изграждане на предварителна представа за решимостта на разкритите проблеми
• Насочване към приоритетните сфери на развитие
• Насочване към приоритетните проблеми за решаване

SWOT АНАЛИЗ формално може да бъде представен по два различни начина :
І. Тотално разглеждане на проблемите без диференциране по тяхната специфика
ІІ. Диференциране на проблемите по тяхната специфика
В настоящата разработка са представени и двата подхода :
І. Тотално разглеждане на проблемите без диференциране по тяхната специфика
Силни страни
¾ Съществуващи лозя (6000 дка
винени сортове);
¾ Подходящи почвени и климатични
условия за създаване и експлоатация
на трайни насаждения и южни
култури;
¾ Наличие на свободни площи за
култивирано отглеждане на билки и
етерично-маслени култури;
¾ Разнообразен релеф, съхранено
биоразнообразие;
¾ Потенциал за развитие на всички
форми на туризма вкл. алтернативен
¾ Наличие на местни специалисти в
някои области (селско и горско
стопанство,обучение,здравеопазване
и др.);
¾ Значителни горски фонд;
¾ Липса на локални източници на
замърсяване;
¾ Развити читалищна и културна
дейности;
¾ Археоложки
и
исторически
потенциал;
¾ Силна ангажираност и подкрепа от

Слаби страни
¾ Липса на съхранени уникални
местни продукти;
¾ Нарушени връзки с пазарите
¾ Нископроизводително
селско
стопанство;
¾ Разпокъсана земя;
¾ Миграция
и
застаряване
на
населението
¾ Ниска стопанска активност, особено
в селата;
¾ Слабо
развити
парични
взаимоотношения;
¾ Висока безработица и бедност;
¾ Силни очаквания за субсидиране и
подкрепаот страна на правител
ството;
¾ Липса на подходящи знания и
умения за максимално използване на
местните условия;
¾ Ограничен достъп до информация;
¾ Неизградена и лошо поддържана
инфраструктура;
¾ Активно замърсяване от р. Арда;
¾ Липса на местни консултантски
услуги, навици и възможности за

търсене
на
консултации
страна на общинското ръководство;
¾ Опит за работа по проекти;
(информационни
центрове
по
¾ Добро позициониране на местната
земеделие и туризъм);
власт на национално ниво и сред ¾ Липса на туристически продукти и
база за посрещане на туристи ;
донори;
¾ Липса на мотивация у населението
за развитие на туризма;
¾ Отсъствие на местни професионални
сдружения;
Благоприятни възможности

¾ Трансгранично сътрудничество със
съседни общини в Р Гърция – област
Еврос;
¾ Активизиране
на
частното
предприемачество
в
района,
съседните райони и страната като
цяло;
¾ Активно
търсене
на
нови
инвестиционни възможности от
местни и чужди инвеститори;
¾ Улеснен достъп до електронна
информация и оттам – връзки с нови
или изоставени пазари;
¾ Развитие на технологиите и сваляне
на “долния” праг за икономическа
ефективност за някои дейности;
¾ Търсене на уникални и екологично
“чисти” продукти за националния и
европейските пазари;
¾ Възстановяване на съществуващи
местни сортове и породи;
¾ Наличие на различни програми и
проекти за подпомагане и развитие;
¾ Разширяване на евро-интеграцион
ните процеси, вкл. и трансграничното сътрудничество;
¾ Засилване
на
вниманието
на
централната власт към изостаналите
селски райони;
¾ Изграждане на местен потенциал;
¾ Децентрализация при вземане на
решения и даване на разрешителни;
¾ Засилващ се интерес уобщността
към
управлението
и
осъществяването на местни
¾ инициативи;

Заплахи

¾ Увеличаваща се конкуренция за
достъп до пазари и финансиране;
¾ Икономическа дестабилизация;
¾ Промяна
в
приоритетите
на
политиката на национално и местно
ниво;
¾ Промяна в политиката на донори и
инвеститори;
¾ Засилване
на
миграционните
процеси и още по-силно изолиране
на част от населението от
националния пазар и паричния
оборот;
¾ Влошаване
на
нивото
на
здравеопазването и образованието;
¾ Бързо повишаване на изискванията
за начален капитал за някои
дейности;
¾ Рязко нарастване на изискванията
към производството, съхранението,
транспорта, разпространението и
търговията за редица продукти,
вследствие
хармонизацията
с
европейските норми и невъзможност
на
съществуващите
малки
предприятия да отговорят на тези
норми;
¾ Увеличаване на несъответствието
между създаваната от учебната
система квалификация и нуждите на
пазара;

ІІ. SWOT- АНАЛИЗ с диференциране на проблемите по тяхната секторна
специфика
СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ

СТИМУЛИ ЗА РАЗВИТИЕТО

ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО

СЕКТОР ПРИРОДНИ РЕСУРСИ И ЕКОЛОГИЯ
• Изявени природни дадености – разнообразен
релеф, гори, красиви пейзажи, защитени
територии, съхранено биологично
разнообразие
• Безопасни планински маршрути, съчетани с
водни площи подходящи за туризъм
• Широки граници на възможностите за
къмпинг, културен, еко и селски туризъм;
• Културно - историческо наследство, фолклор
и занаяти;

• Затруднена транспортна достъпност
• Липса на популярност като дестинация за
туризъм в сравнение с регионалната
конкуренция;
• Трудности при финансирането на малкия и
среден бизнес в областта на туризма
• Неразвити сегменти на туристическото
предлагане - пешеходен, селски, вилен,
ловен, риболовен, културен туризъм,
туристически маршрути, конна езда;

• Транспортна връзка с Гърция . близост до
транспортни коридори в Гърция

• Липса на професионална квалификация на
работещите в туристическата сфера и слабо
познаване на нуждите на туристите, езикова
бариера, липса на координацията между
съседни общини- Маджарово, Любимец;

• Горското стопанство – с еколого защитни
функции и голям потенциал за развитие

• Като цяло – непълноценно използване на
природните ресурси

• Гостоприемни, открити и сърдечни хора;
• Екологично чиста продукция

• Липса на съществени екологични проблеми

СЕКТОР ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ
• Потенциал на трудовите ресурси с традиции в
определени промишлени производства

• Отрицателна тенденция в демографското
развитие – силно застаряване “де популация”

• Неблагоприятна възрастова структура на
населението, особено в селата

• Отрицателен естествен прираст, особено
силно изразен в селата

• Запазен баланс – град/зона на влияние, но с
много слаби потенциали на човешкия ресурс

• Регресивен тип възпроизводство на
населението

• Заетост – тенденция към благоприятно
съотношение между икономическите сектори

• Ниско образователно равнище в селата

• Добро образователно равнище (в града)
• Професионална квалификация и
производствен опит в отраслите на
икономиката, все още съхранени специалисти

• Липса на условия за реализация на млади
хора, особено в селата, условия за
потенциална и реална миграция

СЕКТОР СТОПАНСКИ РЕСУРСИ
• Традиции в земеделието и животновъдството

• Надребнена собственост върху земята

• Екологично чиста продукция от района

• Ниски доходи от селското стопанство - обем
за самозадоволяване

• Възможности за развитие на алтернативно
земеделие

• Нестабилни стопански структури в селското
стопанство, ниско ниво на научно

• Развити икономически функции в града
• Условия за развитие на преработвателна
промишленост базирана на местни суровини
(млекопреработване, консерви, преработка
билки и др.)
• Възможност за изграждане на клъстери
„туризъм” и „хранителен” с вертикални
връзки със съседни общини и областта
• Наличие на утвърдени фирми и марки във
винопроизводствот, реализиращи износ и
печалби
• Заявени намерения от бизнеса за
технологично обновяване и увеличаване на
производството
• Добър климат на партньорство между
общината, частния сектор и неправителствени
структури

обслужване,
• Липса на инициативи и условия за развитие
на фермерство от европейски вид
• Непреодоляно сътресение от
преструктурирането, липса на стопански
структури с капацитет за тласък н развитието
и обновяването на общинската икономика,
• Ллипса на нови/утвърдени търговски марки и
промишлено лого на общината
• Недостиг на инвестиционен капитал за
обновяване и разширяване на производствата
• Амортизирани производствени територии и
зони, непривлекателни за нови инвестиции
• Липса на устройствена готовност за
инвестиции
• Разминаване между предлагана и търсена
квалификация в пазара на труда (непроучен
проблем)
• Недостатъчна информация сред бизнеса за
изискваните нови стандарти на ЕС
• Липса на борсов пазар (фондов и стоков)

СЕКТОР ТЕХНИЧЕСКА ИНФРАСТРУКТУРА
• Изградена Републиканска пътна мрежа в
добро състояние
• Недостатъчна близост до големите
европейсти коридори ЕК 8 и 10 – ЖП и авто
• Напречната пътна връзка с.Славеево връзка
на общината с надлъжните урбанистични
връзки Европа – Азия – Виа “Игнагия”,
Автомагистрала “Марица”.
• Телекомуникации – добра осигуреност с
телефонно обслужване
• 70% покритие с мобилни връзки
• Добро състояние на съоръженията за средно и
НН в електрозахранването
• Добре развита енергийна система със
свободен капацитет за бъдещи консуматори
• Чисти водоизточници
• Всички населени места с изключение на
селата Хухла и Покрован са водоснабдени

• Остри криви, ниски скорости, ниска
пропускателна способност на РПМ и
общинската пътна мрежа
• Общинска пътна мрежа – не изградена, с
малки габарити, малки радиуси, с пътно
покритие в лошо състояние или без покритие
• Малък процент цифровизация на АТЦ
• Недостатъчен брой трафопостове – спад на
напрежението
• Не достатъчно усвоени водоизточници –
остаряла водопреносна система – голям
процент загуби на вода
• Липса на ПСОВ в общината и МПСОВ
• Не изградена колекторна канализационна
мрежа в населените места, частично с
изключение на Ивайловград
• Всички отпадни води се изливат директно в
реките и деретата

• Канализация – 60% от населението без
канализирани отпадни води

СЕКТОР ТЕРИТОРИАЛНИ РЕСУРСИ
• Развита селищна мрежа със силно изявен
център и оформяща се система от вторични

• Липсва план за пълното оползотворяване на
урбанистичните коридори – контактни зони,

под центрове – опорни пунктове за
равномерно и устойчиво териториално
развитие

инвестиционни полета
• Раздробена собственост и липса на развит
пазар на поземлени имоти

• Напречната пътна връзка с.Славеево връзка
на общината с надлъжните урбанистични
връзки Европа – Азия,

• Недостатъчно развита инфраструктура

• Добро съчетание на рекреационни ресурси и
културно историческо наследство –голям
потенциал за разнообразни туристически
продукти

• Затруднена транспортна достъпност

• Наличие на териториални възможности –
терени и свободен фонд подходящ за
адаптиране към нуждите на туризма

• Реална опасност от депопулация на малките
населени места
• Липса на устройствена готовност във всички
нива

• Наличие изявен инвеститорски интерес
• Наличие на значителен общински
поземлен фонд за оземляване на нови
заселници от българите в живееще в
чужбина.

Представената чрез SWOT- Анализа синтезирана картина на общината съдържа мозайка
от плюсове и минуси, коита водят до формулирането на следната ДИАГНОЗА НА
СЪСТОЯНИЕТО :
• Ресурсните предпоставки, обективните процеси и изявените намерения доминират,
вкл. и в предходните общински разработки и стратегии.
• Повечето проблеми са идентифицирани отдавна и към тях са насочени съответните
мерки за преодоляването им (техническа и социална инфраструктура, екология –,
еколого съобразно горско стопанство, развитие на туризма)
• Развитието на стопанския сектор съдържа огромни предизвикателства – привличане на
инвестиции, технологично обновяване, постигане на конкурентно способност.
• Развитието на туристическата инфраструктура изисква изключително внимателен
подход при избора на нейния вид и капацитет с оглед опазването на баланса между
оценката на околната среда и общото й натоварване.
Ниският инвестиционен капацитет на Ивайловградската община е причина тя да не
може да отделя собствени ресурси за инвестиции. Сравнението на нормативния таван за
инвестиции от собствени средства (25%) с възможностите за използването му показва, че
общината използва едва .........% от възможностите. И това е при условие, че по принцип тавана
за инвестиции от собствени средства е значително по-нисък от средния за страната.

Основните изводи от анализа и оценката на финансовите възможности на общината
Ивайловград и нейният инвестиционен капацитет са:
• По-високи приходи и разходи на 1 жител от средните за страната. Това се дължи
основно на големия размер на държавните субсидии. Силна зависимост от държавната
финансова подкрепа;
• Слабо икономическо развитие и ниски доходи на населението. Като следствие,
общината получава ниски приходи от споделени данъци;
• Нисък местен капацитет за генериране на приходи. През последните години се
наблюдава тенденция към увеличаване на местния приходен капацитет;
• Неефективно разпределение на разходите от гледна точка инвестиционната активност
на общината. Високи дялове на административни разходи и на заплатите в сравнение
със средните за страната. Разходите за образование също са по-високи, поради

неефективната и разпокъсана образователна мрежа. Особено ниски са разходите в
сферата на благоустройството.
• По-нисък обхват и равнище на предоставяне на местни услуги на населението от
Ивайловградската община от средното за страната равнище.
• По-висок дефицит от средния за страната. Наблюдават се значителни между общински
различия.
• Равнището на инвестиции на 1 жител и делът на инвестициите в бюджетните разходи
в община Ивайловград е по-ниско от това на страната. Наблюдава се тенденция към
увеличаване;
• Няма зависимост между равнището на инвестиции и финансовото състояние на
община.
• Община Ивайловград финансира инвестиционните си програми преобладаващо със
средства от целеви субсидии. Техният дял в инвестиционните разходи е значително
по-голям от средния за страната.
• Нисък е инвестиционен капацитет на общината. Не само, че не се използват собствени
източници за финансиране, но за отделни години се трансформират целеви субсидии в
общи и по този начин допълнително се намаляват инвестиционните ресурси
Равнището на нетния оперативен остатък на общината е много ниско. Общината усвоява половината
от нормативния таван за инвестиции от собствени средства..
− Основния извод е : Общината има драстична нужда даа приложи “АГРЕСИВНА
СТРАТЕГИЯ НА РАЗВИТИЕ “

ЧАСТ ТРЕТА

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
3.0.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

Визията за развитие на община Ивайловград, в рамките на ОПР, е изведена и
мотивирана на базата на разработения “SWOT – АНАЛИЗ” на петте “Аналитични сектора”,
обхващащи социално-икономическия статус на общината и екологията :
•
•
•
•
•

Сектор “Природни ресурси и екология”
Сектор “Човешки ресурси”
Сектор “Стопански”
Сектор “Инфраструктури”
Сектор “ Териториални ресурси”,

както и на различните разработки правени в последните три години от Общинската
администрация, които от своя страна осветляват с високо ниво на компетентност различни
проблеми, аспекти и отрасли на социално-икономическата действителност на общината, както
и от сферата на екологията:
• „Програма за развитие на Община Ивайловград, 2000 – 2006 год” – 2000 г..
• „Проект BUL /02/013, от програма “Устойчиво развитие на селските райони”- тема : “
Проучване на потенциала за развитие на селските райони – Община Ивайловград” –
2003 г.
• „Програма за развитието на туризма в община Ивайловград” - 2005 г.
• „Туристически каталог – община Ивайловград “ – 2004 г., Проект от порграма
“Устойчиво развитие на селските райони” - № BUL/11720.
както и на разработените локални стратегии и програми, касаещи различни аспекти на
социално-икономическото развитие на общината и др.
Въз основа на задълбочен анализ на огромно количество информация, касаеща основните аспекти на
социално - икономическия живот на общината, както и проблемите свързани с екологията, и в
резултат на координираните действия с Общинската администрация беше постигнат консенсус по
Визията за развитие на Община Ивайловград и бяха формулирани изложените по-долу приоритети
(главни цели) .
Визията за развитие на община Ивайловград в следващите 2007-2013 години гласи така :
«ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД – РАЙОН ЗА ИНТЕНЗИВНО РАЗВИТИЕ НА
ЗЕМЕДЕЛИЕТО, ТУРИЗМА И ЛЕКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ»
Постигането на тази визия, ще стане чрез съчетаното, последователно и едновременно
действие и изпълнение на набелязаните приоритети-цели, подцели и мерки, описани по- долу в
изложението.

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

ПОДЦЕЛ 1 :
1.1. Мерки:

ГЛАВНА ЦЕЛ : ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ИНФРАСТРУКТУРА
РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
1.1.1. Реконструкция и разширение на пътните отсечки влизащи в обсега на
“Втрешно-общинския пътен пръстен”с добри пътни елементи,
позволяващ скоростно автомобилно движение :
- Границата - Славеево – Ивайловград - Свирачи – Одринци –
Мандрица – Долно луково – Меден бук – Малино – Железари – Ленско –
Железино – Рпубликански път ІІ-59 – Черни рид – Ивайловград – Славеево
- Границата.
1.1.2. Ремонт и рехабилитация на пътищата свързващи Вторичните
общински центрове с Общинския пътен пръстен - отклоненията :
- за Гугутка-Бялградец
- за Долно и Горно Луково
- с. Покрован , Бряг на яз. Ивайловград за туристически обекти.
1.1.3. Рехабилитация и преасфалтиране на уличната мрежа в град
Ивайловград

ПОДЦЕЛ 1.2 :
1.2. Мерки:

1.1.4. Изграждане, асфалтиране и преасфалтиране на уличната мрежа в
селата на общината.
РАЗВИТИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
1.2.1. Изграждане на ГПСОВ в град Ивайловград с канализационни
колектори довеждащи до ГПСОВ.
1.2.2.Изграждане на и в селата Вторични центрове селата : Свирачи,
Плевун, Железино, Белополци.
1.2.2.1. Канализационна мрежа и МПСОВ с.Свирачи
1.2.2.1. Канализационна мрежа и МПСОВ с.Пелевун
1.2.2.1. Канализационна мрежа и МПСОВ с.Железино
1.2.2.1. Канализационна мрежа и МПСОВ с.Белополци

ПОДЦЕЛ 1.3 :
1.3. Мерки:

РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА МРЕЖА В ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД
1.3.1. Изграждане на водоснабдителна група “Покрован-Хухла”

1.3.2. Строителство и изграждане на Водохващания и водопроводна мрежа
за стабилно водоснабдяване на всички населени места на общината
1.3.3. Подмяна на водопроводната мрежа гр. Ивайловград

ПОДЦЕЛ 1.4 :
1.4. Мерки:

1.3.4. Подмяна на съществуваща водопроводната мрежа в селата на община
Ивайловград
ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА И ЕКОЛОГИЧНО ЩАДЯЩА ЕНЕРГЕТИКА
1.4.1. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в град
Ивайловград
1.4.2. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в селата н
общината
1.4.3. Енергийно саниране на сгради общинска собственост
(публична и частна)

Както беше многократно изтъквано, пътната инфраструктура е от изключително значение за
развитието на икономиката на община Ивайловград. Развитието, реконструкцията и изграждането на
пътната мрежа ще се финансира основно по две линиии :
1. От републиканския бюджет чрез ИАП на МРРБ - за Главните пътища,
2. От структурните фондове на ЕС, Общинския бюджет и спонсори – за общинската пътна мрежа
към вторичните общински центрове.
Формулирането на целите, подцелите и мерките на водостопанската инфраструктура на община
Ивайловград са формулирани на база резултатите от изготвения SWOT анализ и вижданията на
общинското ръководство за развитието на тази инфраструктурна мрежа . Целите са разделени на две
групи, а именно:
• Генерални ВиК цели, които са времево ориентирани по-далеч в бъдещето с времеви
хоризонт от 10-15 години и показват едно желано състояние, към което населението в
община Ивайловград ще се стреми.
• Специфични ВиК цели, насочени към по-близкото бъдеще, какъвто е обхвата на
самата инвестиционна стратегия и плановете за действие. Формулирането на тези
подцели трябва да отговаря на различни изисквания, но най-важното е те да бъдат
измерими и контрола, т.е. изпълнението или неизпълнението им, да може да се
контролира и определя еднозначно.
Генерални ВиК цели :
• Осигуряване на комфортно, целогодишно водоснабдяване с качествена вода на цялото
население и бизнеса в общините на територията на община Ивайловград.
• Изграждане на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадни води във
всички населени места, където това е екологично целесъобразно и икономически
оправдано.
• Функциониране на механизъм за влияние на населението върху стопанските субекти,
осигуряващи водоснабдяването и канализацията.
Специфични ВиК цели:

• До края на 2007 г. премахване на режима на вода и се водоснабдят всички населени
места на територията на общината, извън случаите на форсмажорни обстоятелства.
• До края на 2007 г. резултатите от пробовземанията на питейна вода, неотговарящи на
нормативните изисквания да се сведе до ниво, което кореспондира единствено с
природни фактори, на които при съществуващите обстоятелства не може да се влияе.
• В края на 2010 г. да функционира ГПСОВ - Ивайловград и да е започнало
изграждането на Модулни пречиствателни станции-МПСОВ в селищата Вторични
общински центрове.
• Да се изгради канализационна мрежа на всички населени места-Вторични общински
центрове до края на 2010 г.
• В началото на 2005 г. да започне реално да функционира механизъм за
взаимодействие на населението и ВиК Ивайловград.
За постигането на всяка от горните цели ще се предприемат синхронизирани във
времето мерки, които са обединени по една за всяка от подцелите.
Мярка “ГПСОВ”
Изграждането на ГПСОВ е изключителен приоритет за включване в ОПР за развитие на община
Ивайловград. В обзрима перспектива такова финансиране ще се осигури чрез Структурните
фондове на ЕС.
Освен изграждането на пречиствателни станции успешното реализиране на програмата изисква и
предприемането на други действия, свързани с управлението и експлоатацията на пречиствателните
съоръжения след построяването им.
Мярка - “Канализация”
Програмата е основно с инвестиционен характер и обектите, които следва да се реализират, са
посочени в Таблица “ ВиК-Инвестиционни обекти” за общината.
На този етап може да се препоръча търсенето на инвестиции да става чрез използването на
консултанти и консултантски организации. Общинското ръководство следва в този период да
разработят стратегия за заплащане на консултантските услуги. Програма САПАРД и ИСПА
позволяват покриване на такива разходи в определени размери, следователно стратегията на
предварително минимално заплащане и последващо окончателно разплащане при спечелване на
проекта вероятно ще е подходяща за общината.

ПРИОРИТЕТ 2. ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И ТУРИЗМА
ГЛАВНА
ЦЕЛ:
ПОДЦЕЛ 2. :
2.1. Мерки:

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА
ПОДОБРЯВАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И ТРЕТИРАНЕТО НА ТБО
2.1.1. Изграждане на депо за преработка на отпадъците на територията на
община Ивайловград
2.1.2. Ликвидиране и саниране на нерегламентираните сметища в
общината

ПОДЦЕЛ 2.2. :

2.1.3. Изграждане на общински изолатор
ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА ТУРИЗМА

2.2. Мерки:

ПОДЦЕЛ 2.3. :
2.3. Мерки:

2.2.1. Изграждане на екопътеки и съпътстващи обекти – до исторически
обекти в общината
2.2.3. Изграждане на вилно туристическо селище яз.Ивайловград
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА БАЗА
2.3.1. Реконструкция на стадиона в гр. Ивайловград
2.3.2. Изграждане на спортни терени в четирите Вторични центрове на
общината – в селата Свирачи, Пелевун, Железино, Ббелополци

ПРИОРИТЕТ 3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ
ГЛАВНА
ЦЕЛ:
ПОДЦЕЛ 3.1. :

СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ
СЪЗДАВАНЕ НЕ ЯДРО ЗА КАЧЕСТВЕНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПАЗАРА НА
ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ

3.1. Мерки:

3.1.1. Изграждане на модерен агроцентър, включващ хладилни бази и
борса-тържище за зеленчуци и плодове с цел износ на европейските пазари
3.1.2. Развитие на животновъдство - на субсидираните от ЕС – овце и кози
3.1.3. Съдействие и подпомагане на фирмите от камено-добивната
промишленост за сключване на концесионни договори с държавата – за
разширение на дейността и нови работни места.

ПОДЦЕЛ 3.2. :
3.2. Мерки:

3.1.4. Възстановяване на действащите и занемарени НП- напоителни полета
системи на територията на Общината
ПРОМИШЛЕНОСТ ПРЕРАБОТВАЩА МЕСТНИТЕ СУРОВИНИ
3.2.1. Стимулиране на развитието на консервната промишленост
3.2.2. Преработване на млеко и производство на млечни произведения
3.2.3. Създаване на местен клъстер „Екологически чисти храни”

ПОДЦЕЛ 3.3. :
3.3. Мерки:

3.2.3. Стимулиране на лозарството и производството на маркови вина от
“Запазена марка” произход район Ивайловград.Сдружение – кластер
лозопроизводство-грозде и вино-производство
РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ АТРАКТИВНИ РАБОТНИ МЕСТА
3.3.1. Създаване на клъстер „Туризъм” - разкриване на работни места от
всички нива
3.3.2.. Създаване на работни места за квалифицирани кадри в в областта
на Туризма и високите технологии.

ПОДЦЕЛ 3.4. :
3.4. Мерки:
ПОДЦЕЛ 3.5. :

3.3.3. Задържане на младите квалифицирани кадри - ликвидиране на
трудовата миграция.
ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА МЕСТНИ КАДРИ
3.4.1. Съобразяване на образованието с потребностите на пазара на труда
МЕКИ МЕРКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ ИНИЦИАНИВИ

3.5. Мерки:

3.5.1. Създаване на смесени дружества с общинско участие
3.5.2. Участие на общината в проекти за ловен туризъм и спорт с почивни
бази спортни бази и хотелски комплекси на язовир Ивайловград.
3.45.3. Участие на общината в проекти за подобряване плодородието на
лозови масиви и залесителни мероприятие за получаване приръст на
ценна дървесина
3.5.4. Изработване и регламентиране на общински, преференциални
условия за привличане на инвеститори

ПРИОРИТЕТ 4. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
ГЛАВНА
ЦЕЛ:
ПОДЦЕЛ 4.1. :
4.1. Мерки:

УСТРОЙСТВЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ
ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ НАМЕРЕНИЯ
4.1.1.. Изработване на Устройствена схема на община Ивайловград за
локализиране на мероприятията на ОПР
4.1.2. Изработване на Устройствена схема „Група общини Ивайловград,
Любимец, Маджарово за локализиране на между общинските
инициативи в екологията и туризма.
4.1.3. Изработване на нов ОУП (актуализация на действащия) на град
Ивайловград
4.1.4. Изработване на Подробни устройствени планове на вторичните
центрове на общината

ПОДЦЕЛ 4.2. :
4.2. Мерки:

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

4.2.1. Цифрови модели на град Ивайловград и вторичните общински
центрове
4.2.2. Изграждане на ЕСУТ-Експертна информационна система за
устройство на територията на града, Вторичните общински центрове и
като крайна цел на цялата община.
4.2.3. Комплексно, бързо и качествено обслужване на инвеститорите,
населението и проектирането

Визията и приоритетите на общинаИвайловград е резултат от консолидираните представи и
желания на една общност- гражданското общество и администрацията, за стандарта и качествата на
средата, която тази общност изгражда, поддържа и обитава. Желанията на жителите е да имат висок
жизнен стандарт, да обитават добре поддържана и устроена жизнена среда, да чувстват сигурност в
живота си и този на децата си. Визията очертава крайният резултат от усилията на всички за
развитието на общината.
Обективните стимули да такова развитие са:

• Изграден имидж на земеделски център с възможности за развитие
• Изграден имидж на съществуваща промишленост в района с възможности за развитие
на преработващи производства.
• Концентрация на административни, икономически, културни, търговски, транспортни
функции, присъствие на учебни заведения – средни и основни училища, развита
обслужваща сфера и инфраструктура
• Висока степен на изграденост на енергийната и добра съобщителна система
• Натрупан опит и традиции в развитието на индустриалните и обслужващи отрасли,
независимо от протичащите негативни демографски процеси и миграция на
квалифицирана работна ръка.
Паралелно с това се отчитат и факторите задържащи развитието:
• Икономически спад, обхванал структуроопределящи производства
• Недостатъчни връзки с новите европейски и световни полюси с концентрация на
близки икономически дейности (земеделие и преработваща промишленост) и
предприемачество
• Липса на добре екипирани пространства, които да внесат нов импулс в развитието и
обновяването на икономиката
• Преобладаващ дял на микро предприятия и еднолични фирми – неспособни да
посрещнат предизвикателствата на съвременната конкуренция и стандарти
Само след две години България ще стане част от Европейския пазар – на стоки и услуги.
С това за голяма част от българския бизнес ще започнат истинските проблеми. За да оцелеят в
предстоящата тежка битка, мениджърите имат само едно спасение - инвестиции в материалните
активи и оборудване, в човешките ресурси, в нови технологии, в качество, бързи реакции и
коректност и основно в ОБЕДИНЕНИЕТО на усилия и ресурси.
Отрасълът “Туризъм” е от изключително значение за община Ивайловград и трябва да му
се обърне задълбочено и компитентно внимане и да бъде постоянно в полезрението на
общинското ръководство.
За реализацията натакава една стратегия са необходими:
• Изпреварващи стъпки в подготовката за сливане с европейските пазари –
привлекателни полета за нови инвестиции, маркетингова агресивна реклама (не
кампания), информиран и настроен местен бизнес, обединение, въвеждане на високи
стандарти и технологии.
• Залагане на секторите на растеж и подкрепяне с всички възможни средства –
позволени от закона, приемливи за обществото и подкрепено от него
• Своевременна подготовка за максимално усвояване на средствата от структурните
фондове, създаване на банка „стратегически проекти” – по приложимите за общината
приоритети
Основите приоритети на общината представляват един „двучлен”, съдържащ две
неотделими сфери:
• Икономически растеж и
• Жизнена среда.
Първата е двигател за развитието и генератор на благата от труда, а втората
осмисля усилията на хората, реализирали това развитие.

Целите на стратегията трябва да преследват развитието успоредно и едновременно на двете сфери.
Прилагането на такава стратегия предполага изграждането на жизнен икономически комплекс и
достатъчно приходи за реинвестиране в хората и жизнената им среда.

3.2. МЕЖДУОБЩИНСКИ ДЕЙНОСТИ И ПЛАНОВЕ – ПРОЕКТНА ОСИГУРЕНОСТ
ВИЖ “ПРИОРИТЕТ 4 – УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

3.3. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР
ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 2007 – 2013 ГОД. ВИЖ ПРИЛОЖЕНИЕ №1

3.4. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА –

ВИЖ ПРИЛОЖЕВИЕ №2

3.5. МОНИТОРИНГ. ИЗПЪЛНЕНИЕ, АКТУАЛИЗАЦИЯ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 – ПРОГРАМИ И ФОНДАВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ОБЩНОСТ

ПРИЛОЖЕНИЕ №2 . ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ИНФОРМАЦИОННИ ИЗТОЧНИЦИ

ИНФОРМАЦИОННА ОСНОВА
Цифров модел на землището на общината
Бюро по труда ИВАЙЛОВГРАД
Териториалното Бюро по статистика - Хасково
ОГП на града - център на общината
Общинска поземлена комисия
ЕСГРАОН – ГРАО на Общината
Одобрени и действащи общински стратегии и програми
Закона за Регионално развитие
Национална стратегия за регионално развитие
Областна стратегия за регионално развитие

ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА ОБЩИНА
ИВАЙЛОВГРАД /2007-2013/
ПРИОРИТЕТ:Развитие и усъвършенствуване на инфраструктурата
МЯРКА

СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Развитие на пътната инфраструктура в община Ивайловград
1.1. Реконструкция и разширение на пътните отсечки, влизащи в обсега на “Вътрешно-общинския пътен пръстен”
с добри пътни елементи, позволяващ скоростно автомобилно движение
- път Славеево- границата
-път ІV-50958 Ивайловград- Драбишна
- път ІІІ-558 Любимец- Ивайловград
- път Пелевун- Железари
- път Железино- Гугутка
- път Одринци- Сив кладенец
1.2. Ремонт и рехабилитация на пътищата, свързващи вторичните общински центрове в общинския пътен пръстенотклоненията
- път ІV 50946- отклонение Ленско
- път-отклонение Камилски дол
- път- отклонение Драбишна
- път-отклонение Планинец
- път-отклонение Камилски дол
-път-отклонение Черни рид
- път-отклонение Конници
- път-отклонение Сметището
-изграждане и стабилизиране и стабилизиране на горски и селски пътища
1.3. Рехабилитация и преасфалтиране на уличната мрежа в град Ивайловград и кв. “Лъджа”
1.4.Изграждане, асфалтиране и преасфалтиране на уличната мрежа в селата на общината
- село Белополци
- село Славеево
- село Железино
- село Покрован
- село Долно Луково

2008 г. -2010 г.

2008 г. -2010 г.

2006 г. -2007 г.
2011г. -2012 г.
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- село Драбишна
- улична мрежа в Язовирното селище
3. Развитие на канализационната мрежа в община Ивайловград
3.1. Изграждане на ГПСОВ в град Ивайловград с канализационни колектори, довеждащи до ГПСОВ
3.2. Изграждане на и в селата на Вторични центрове:
- канализационна мрежа и МПСОВ- с. Свирачи
- канализационна мрежа и МПСОВ- с. Пелевун
- канализационна мрежа и МПСОВ- с. Железино
- канализационна мрежа и МПСОВ- с. Белополци
- канализационна мрежа и МПСОВ- с. Долно Луково
4. Развитие на водоснабдителната мрежа в община Ивайловград
4.1. Изграждане на водоснабдителна мрежа Хухла- Покрован
4.2. Реконструкция водоснабдителна група Пелевун- Железино
4.3. Строителство и изграждане на Водохващания и водопроводна мрежа за стабилно водоснабдяване на
всички населени места в общината:
- реконструкция напорен водопровод Ивайловград
- реконструкция напорен водопровод Вриш- Ивайловград
- реконструкция напорен водопровод Бяла поляна
- реконструкция водоем Железари
- реконструкция водоем Кобилино
- реконструкция водоем с. Попско
- реконструкция водоем Бяла поляна
- разширение водопроводна мрежа с. Белополци
- изграждане на улична водоснабдителна мрежа с. Белополци
- изграждане на улична водоснабдителна мрежа с. Железари
- изграждане на улична водоснабдителна мрежа с. Кобилино
- водоснабдяване и изграждане на улична водоснабдителна мрежа с. Черни рид
- изграждане на улична водоснабдителна мрежа с. Хухла
- изграждане на улична водоснабдителна мрежа Язовирно селище
4.4. Подмяна на водопроводната мрежа в град Ивайловград
- ул. “Хр. Ботев”- Ивайловград
- ул. “Раковска”- Ивайловград”
- ул “Иван Вазов”- Ивайловград

2007 г.
2010 г.
2012 г.
2012 г.
2013 г.
2013 г.
2012 г.
2006 г.- 2007 г.
2008 г.

2007 г.
2006 г.
2009 г.
2010 г.
2010 г.
2011 г.
2009 г.
2006 г.
2006 г.
2011 г.
2007 г.
2007 г.
2006 г.- 2007 г.
2003 г.
2006 г.
2006 г.
2006 г.
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2010 г.- 2013 г.

4.5. Подмяна на съществуващата водопроводна мрежа в селата на община Ивайловград
5. Енергоспестяваща и екологично щадяща енергетика
5.1. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в град Ивайловград
5.2. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в селата на община Ивайловград
5.3. Енергийно саниране на сгради, общинска собственост/публична или частна/
6. Изграждане на комуникационни мрежи
6.1. Телефонна централа и СТМ- с. Долно Луково
6.2. Телефонна централа- Гугутка
6.3. ВРК- Меден бук
6.4. СТМ- Сив кладенец
6.5. Ретланслатор в зона за еко-туризъм край язовир “Ивайловград”
7. Разширение и благоустрояване на гробищните паркове в община Ивайловград
7.1. Разширение и благоустрояване на гробищния парк в град Ивайловград
7.2. Разширение и благоустрояване на гробищните паркове в селата на община Ивайловград
8. Развитие на социалната инфраструктура
8.1. Ремонтни и възстановителни дейности в образователните институции в община Ивайловград
- ремонт на сградата на СОУ “Хр. Ботев”- Ивайловград
-ремонт на сградата на общежитието към СОУ в Ивайловград
- ремонт на сградите на ОДЗ “Ивайловград”
- ремонт на сградата на Детски комплекс в Ивайловград
- ремонт на сградата на ОУ- с. Железино;
- ремонт на сградата на ОУ- с. Белополци
- изграждане на ученически стол към ОУ- с. Белополци
- ремонт на сградата на ОУ- с. Свирачи;
-ремонтни дейности по сградите на ЦДГ- Железино
8.2. Ремонтни и възстановителни дейности в институциите на здравеопазването и социалните дейности в
общината;
- изграждане на социален дом за настаняване на възрастни и самотни хора;
- подобряване на материално-техническата база на Домашния социален патронаж
- ремонт на сградата на общинска болница- Ивайловград;
- възстановяване на училищния стоматологичен кабинет къв СОУ в Ивайловград;
- ремонт на училищния здравния кабинет в СОУ;
- разкриване на лекарски кабинети към основните училища в общината;

2005 г.- 2006 г.
2007 г.
2006 г.- 2013 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2010 г.
2006 г. - 2008 г.
2008 г.- 2013 г.

2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.

2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
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ПРИОРИТЕТ: Екологична обстановка, развитие на културата, спорта и туризма
МЯРКА

СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Подобряване на сметосъбирането и третирането на ТБО
1.1. Изграждане на депо за преработка на отпадъците на територията на община Ивайловград
1.2. Ликвидиране и саниране на нерегламентираните сметища в общината
1.3. Изграждане на общински изолатор
1.4. Изграждане на трупосъбирателни площадки в селата Свирачи, Славеево, Покрован, Бяла поляна, Долно
Луково, Железино, Гугутка, Пелевун, Кондово, Кобилино, Драбишна
2. Реализация на екологични проекти с цел развитието на туризма
2.1. Изграждане на екопътеки в съществуващите защитени местности и природни обекти в община Ивайловград
2.2. Създаване на условия за отдих и почивка в районите на ЗМ в общината
2.3. Изграждане на екоселища в района на община Ивайловград
2.4. Изграждане на вилно туристическо селище в района на язовир “Ивайловград”
2.5. Провеждане на залесителни мероприятия в Ивайловград и общината и мероприятия за предотвратяване на
последиците от горските пожари в района
2.6. Укрепване коритото на река Бяла
3. Реализация на културни проекти и развитие на туризма
3.1. Провеждане на СРР и КРР на 29 църкви и параклиси в община Ивайловград:
- църква “Св. Илия”- Ивайловград
- църква “Преображение Господне”- Ивайловград
- църква “Св. Св. Константин и Елена”- кв. “Лъджа”
- манастир “Св. Успение Богородично”- край кв. “Лъджа”
- църква “Св. Димитър”- с. Свирачи
- църква “Св. Атанасий”- Бяла поляна
- църква “Св. Мина”- Славеево
- църква “Св. Георги”- Драбишна
- църква “Св. Ана”- Орешино
- църква “Св. Димитър”- Сив кладенец

2005 г.-2013 г.
2006 г.- 2009 г.
2007 г.
2006 г.
2006 г.- 2013 г.
2006 г.- 2013 г.
2006 г.- 2013 г.
2006 г.- 2013 г.
2006 г.- 2010 г.
2007 г.- 2013 г.
2007 г.- 2013 г.

2007 г.
2007 г.
2007 г.- 2008 г.
2007 г.- 2009 г.
2007 г.
2007 г.
2007 г.- 2009 г.
2008 г.- 2010 г.
2008 г.- 2010 г.
2007 г.- 2010 г.
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- църква “Св. Стефан”- Одринци
- църква “Св. Неделя”- Мандрица
- църква “Св. Арх. Михаил”- Горно Луково
- църква “Св. Константин и Елена”- Долно Луково
- църква “Св. Георги”- Камилски дол
- църква “Св. Атанасий”- Горноселци
- църква “Св. Атанасий”- Костилково
- църква “Св Възкресение Христово”- Попско
- църква “Св. Апостоли Петър и Павел”- Ламбух
- църква “Св. Йоан Богослов”- Гугутка
- църква “Св. Успение Богородично”- Ленско
- църква “Св. Николай”- Хухла
- църква “Успение Богородично”- Покрован
- църква “Св. Пантелеймон”- Пелевун
- църква “Св. Михаил”- Долно Луково
- параклис “Св. Петка”- Ивайловград
- параклис “Св. Илия”- Хухла
- параклис “Св. Георги”- Долно Луково
- параклис “Св. Успение Богородично”- Ивайловград
- изграждане на аязмо на Борбука чешма в кв. Лъджа
3.2 Благоустрояване на мемориален комплекс “Илиева нива”
3.3. Ремонт и благоустрояване на мемориал “Капитан Петко войвода”- с. Пелевун
3.4. Ремонт и подновяване на експонатите в Паскалевата къща- музейна сбирка в Ивайловград
3.5. Ремонт на Мутафчиевата къща- сграда и дворно пространство
3.6. Довършване на проучвателните разкопки на археологическите обекти в община Ивайловград и
тяхната социализация
- антична вила “Армира” край Ивайловград
- Атеренски мост край кв. “Лъджа”
- Средновековна крепост “Лютица”
- “Голямата могила”- край с. Свирачи
- тракийска гробница “Ронките”- край Долно Луково
- крепост край с. Гугутка
- тракийски долмен край с. Пелевун

2007 г.- 2010 г.
2008 г.
2008 г.- 2010 г.
2007 г.
2008 г.- 2010 г.
2009 г.- 2012 г.
2009 г.- 2012 г.
2006 г.- 2009 г.
2009 г.- 2011 г.
2009 г.- 2012 г.
2009 г.- 2012 г.
2007 г.
2008 г.
2008 г.
2007 г.
2009 г.
2007 г.- 2008 г.
2007 г.- 2008 г.
2008 г.
2007 г.- 2008 г.
2006 г.- 2008 г.
2006 г.- 2008 г.
2007 г.- 2008 г.
2007 г.- 2008 г.
2007 г.- 2013 г.
2007 г.-2009 г.
2008 г.
2007 г.-2009 г.
2007 г.-2009 г.
2008 г.
2008 г.-2010 г.
2008 г.
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- тракийски долмен край Железино
3.7. Изграждане на общински музей в Ивайловград
4. Възстановяване на спортната база и изграждане на нови спортни обекти в общината
4.1. Реконструкция на спортен комплекс в Ивайловград-стадион, басейн
4.2. Изграждане на спортни терени в четерите вторични центъра в общината- Свирачи, железино, Пелевун и
Белополци
4.3. Изграждане на спортна площадка в кв. “Дружба”- Ивайловград
4.4. Изграждане на спортен терен в кв. “Лъджа”

2008 г.
2005 г.- 2010 г.
2007 г.- 2009 г.
2008 г.- 2010 г.
2007 г.
2007 г.

ПРИОРИТЕТ: Икономическо развитие
МЯРКА

СРОК НА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Създаване на ядро за качествено подобряване на пазара на земеделски продукти
1.1. Изграждане на модерен агроцентър, включващ хладилни бази и борса- тържище за зеленчуци, плодове и
билки с цел износ на европейските пазари
1.2. Реконструкция на общинския пазар в Ивайловград
1.2. Развитие на животновъдството, на субсидираните от ЕС- овце и кози
2. Промишленост, преработваща местните продукти
2.1. Стимулиране развитието на консервната промишленост
2.2. Преработване на мляко и производство на млечни продукти
2.3. Създаване на местен клъстер “Екологично чисти храни”
2.4. Стимулиране на лозарството и производството на маркови вина от запазена марка “Произход район
Ивайловград”
2.5. Устойчиво развитие на горското стопанство в общината
- възстановяване на общинските гори
- развитие на дърводобива и дървообработващата промишленост в общината;
2.6. Стимулиране развитието на добивната промишленост и предприятията за преработка на инертните
материали- мрамор, гнайс, туфи, др
3.Разкриване на нови атрактивни работни места
3.1. Създаване на клестър “Туризъм”- разкриване на работни места на всички нива
3.2. Създаване на работни места за квалифицирани кадри в областта на туризма и високите технологии.
3.3. Задържане на младите квалифицирани кадри,ликвидиране на трудовата миграция

2007 г.- 2008 г.
2005 г.- 2006 г.
2007 г.- 2013 г.
2010 г.- 2013 г.
2010 г.- 2013 г.
2007 г.- 2009 г.
2007 г.- 2013 г.
2007 г.- 2013 г.
2007 г.- 2013 г.
2007 г.- 2013 г.
2007 г.- 2013 г.
2007 г.- 2009 г.
2007 г.- 2009 г
2006 г.- 2013 г
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4. Обучение, квалификация и преквалификация на местни кадри
4.1. Съобразяване на образованието с потребностите на пазара на труда
4.2. Провеждане на курсове за квалификация и преквалификация на местни кадри в приоритетни области
4.3. Осигуряване на кадри за здравеопазването- извоюване на преференции, осигуряване на стипендии и др.
4.4. Оптимизиране на структурите на доболничната, балничната и специализираната медицинска помощ в
общината
4.5. Максимално използуване на местните кадри при реализацията на социалната политика на общината
5. Меки мерки за привличане на инвеститорски инициативи
5.1. Създаване на смесени дружества с общинско участие
5.2. Изработване и регламентиране на общински, преференциални условия за привличане на инвеститори

2007 г.-2013 г.
2007 г.-2013 г.
2007 г.-2013 г.
2007 г.-2010 г.
2007 г.-2010 г.
2007 г.-2013 г.
2007 г.-2013 г.

ПРИОРИТЕТ: Устройство на територията
МЯРКА

СРОК ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ

1. Предпоставки за реализация на инвестиционни намерения
1.1. изработване на устройствена схема на община Ивайловград за локализиране на мероприятията на ОПР
1.2. Изработване на Устройствена схема “Група общини Ивайловград, Любимец, Маджарово за локализиране на
междуобщинските инициативи в екологията и туризма
1.3. Изработване на нов ОУП /актуализация на действащия/ на град Ивайловград
1.4. Изработване на Подробни устройствени планове на вторичните центрове на общината
2. Информационни технологии за устройство на територията
2.1. Цифрови модели на град Ивайловград и вторичните общински центрове
2.2. Изграждане на ЕСУТ- Експертна информационна система за устройство на града, Вторичните общински
центрове и като крайна цел на цялата община
2.3. Комплесно, бързо и качествено обслужване на инвеститорите, населението и проектирането

2007 г.
2007 г.-2010 г.
2006 г.- 2007 г.
2007 г.-2010 г.
2007 г.
2007 г.
2007 г.- 2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2 . ОПИСАНИЕ НА МЕРКИТЕ И ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА
ПРИОРИТЕТ: Развитие и усъвършенствуване на инфраструктурата

Мярка

1

Общо

Нац. съ-

планирани финансови ресурси

частни

европейски фондове

кредити

фи-

финанс.

Държ.

Общ.

собств.

извън

сред-

общо

струк-

кохе-

с държ.

фирмени

нансиране

общо

бюджет

бюджет

сред.

бюдж.ср.

ства

ЕО

турни

зионни

гаран.

без д.гар.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1. Развитие на пътната
инфраструктура в община
Ивайловград
1.1.
Реконструкция
и
разширение
на
пътните
отсечки, влизащи в обсега на
“Вътрешно-общинския пътен
пръстен” с добри пътни
елементи,
позволяващ
скоростно
автомобилно
движение
- път Славеево- границата
-път ІV-50958 ИвайловградДрабишна
- път ІІІ-558 ЛюбимецИвайловград
- път Пелевун- Железари
- път Железино- Гугутка
- път Одринци- Сив кладенец
1.2. Ремонт и рехабилитация
на пътищата, свързващи
вторичните
общински
центрове в общинския пътен
пръстен-отклоненията
- път ІV 50946- отклонение
Ленско

500 000лв
ЕФРР
150 000 лв.

700 000 лв. 50 000 лв.
30 000 лв.
700 000 лв. 100 000 лв
150 000 лв.
80 000 лв.
200 000 лв.

80 000 лв.

15 000 лв. 15 000 лв.
600 000лв
ЕФРР
150 000 лв
80 000 лв
100 000 лв. 100 000 лв

80 000 лв.
1

- път-отклонение Камилски
дол
30 000 лв.
- път- отклонение Драбишна
200 000 лв.
- път-отклонение Планинец
30 000 лв.
- път-отклонение Камилски
дол
30 000 лв.
-път-отклонение Черни рид
20 000 лв.
- път-отклонение Конници
40 000 лв.

30 000 лв.
200000 лв.

30 000 лв.
20 000 лв.
40 000 лв.
100 000 лв.
ПУДООС

- път-отклонение Сметището 100 000 лв.
-изграждане и стабилизиране
и стабилизиране на горски и
селски пътища
600 000 лв.
1.3.
Рехабилитация
и
преасфалтиране на уличната
мрежа в град Ивайловград и
1 500 000
кв. “Лъджа”
лв.
1.4.Изграждане, асфалтиране
и
преасфалтиране
на
уличната мрежа в селата на
общината
- село Белополци
120 000 лв.
- село Славеево

200 000 лв.

- село Железино
- село Покрован

200 000 лв.
180 000 лв.

- село Долно Луково
- село Драбишна
улична
мрежа
Язовирното селище

180 000 лв.
160 000 лв.

500 000 лв.
СИФ 500 000лв.

500000лв.
ЕФРР

120000 лв.
200 000 лв.
МРРБ
200 000 лв.
МРРБ
180000 лв.
180 000 лв.
МРРБ
160 000 лв.

в
200 000 лв.

20 000 лв

180000лв.
ЕФРР

700 000 лв.

35 000 лв.

665000лв
ЕФРР

2.
Развитие
на
трансграничната
инфраструктура
2.1. Изграждане на ГКПП
край с. Славеево

2

3.
Развитие
на
канализационната мрежа в
община Ивайловград
3.1. Изграждане на ГПСОВ в
град
Ивайловград
с
канализационни колектори,
довеждащи до ГПСОВ
3.2. Изграждане на и в селата
на Вторични центрове:
- канализационна мрежа и
МПСОВ- с. Свирачи
- канализационна мрежа и
МПСОВ- с. Пелевун
- канализационна мрежа и
МПСОВ- с. Железино
- канализационна мрежа и
МПСОВ- с. Белополци
- канализационна мрежа и
МПСОВ- с. Долно Луково
4.
Развитие
на
водоснабдителната мрежа в
община Ивайловград
4.1.
Изграждане
на
водоснабдителна
мрежа
Хухла- Покрован
4.2.
Реконструкция
водоснабдителна
група
Пелевун- Железино
4.3.
Строителство
и
изграждане на Водохващания
и водопроводна мрежа за
стабилно водоснабдяване на
всички населени места в
общината:

ЕФОГСС
Околна
среда
20072013 г.

700 000 лв.

50 000 лв.
ПУДООС 50 000 лв.
50 000 лв.
ПУДООС 50 000 лв.
200 000 лв.
ПУДООС 100 000 лв.
150 000 лв.
ПУДООС 150 000 лв.

100 000 лв.
100 000 лв.
500 000 лв.
300 000 лв.
1 000 000
лв.

300 000
лв.

700 000
ЕФРР

500 000 лв.
МРРБ

500 000 лв.
150 000 лв.
ПУДООС

150 000 лв.

- реконструкция напорен
водопровод Ивайловград
300 000 лв.
- реконструкция напорен
водопровод
ВришИвайловград
110 000 лв.

270000лв
ЕФРР
30 000 лв.
110 000 лв.
СИФ
3

- реконструкция напорен
водопровод Бяла поляна
реконструкция
водоем
Железари
реконструкция
водоем
Кобилино
- реконструкция водоем с.
Попско
- реконструкция водоем Бяла
поляна
- разширение водопроводна
мрежа с. Белополци
- изграждане на улична
водоснабдителна мрежа с.
Белополци
- изграждане на улична
водоснабдителна мрежа с.
Железари
- изграждане на улична
водоснабдителна мрежа с.
Кобилино
водоснабдяване
и
изграждане
на
улична
водоснабдителна мрежа с.
Черни рид
- изграждане на улична
водоснабдителна мрежа с.
Хухла
- изграждане на улична
водоснабдителна
мрежа
Язовирно селище

100 000 лв.

80 000 лв.
СИФ
35 000 лв.
ПУДООС
40 000 лв.
ПУДООС
40 000 лв.
ПУДООС
40 000 лв.
ПУДООС
100 000 лв.
СИФ

160 000 лв.

160 000 лв.
СИФ

80 000 лв
70 000 лв.
80 000 лв.
80 000 лв.
80 000 лв.

35 000 лв.
40 000 лв.
40 000 лв.
40 000 лв.

140 000 лв.

140 000 лв.

140 000 лв.

140 000 лв.

600 000 лв.
160 000 лв.

540 000
лв.
ЕФРР

60 000 лв.
160 000 лв.
ПУДООС

180 000
лв.
ЕФРР

180 000 лв.

4.4.
Подмяна
на
водопроводната мрежа в град
Ивайловград
ул.
“Хр.
Ботев”200 000 лв.
Ивайловград
ул.
“Раковска”100 000 лв.
Ивайловград”
ул
“Иван
Вазов”120 000 лв.
Ивайловград

200 000 лв.
СИФ
100 000 лв.
120 000 лв.
4

4.5.
Подмяна
на
съществуващата
водопроводна мрежа в селата
1 500 000
на община Ивайловград
лв.
5. Енергоспестяваща и
екологично
щадяща
енергетика
5.1. Изграждане на мрежа и
енергоспестяващо
улично
осветление
в
град
Ивайловград
200 000 лв.
5.2. Изграждане на мрежа и
енергоспестяващо
улично
осветление в селата на
община Ивайловград
200 000 лв.
5.3. Енергийно саниране на
сгради,
общинска
собственост/публична
или
частна/
500 000 лв.

100 000 лв. 100 000 лв.

100 000 лв. 100 000 лв.
450 000 в
Интелигент
на енергия
за Европа

50 000 лв.

6.
Изграждане
на
комуникационни мрежи
200 000
лв.
БТК
100 000
лв.
БТК
200 000
лв.
100 000
лв.

6.1. Телефонна централа и
СТМ- с. Долно Луково
200 000 лв.
6.2. Телефонна
Гугутка

централа-

6.3. ВРК- Меден бук

100 000 лв.
200 000 лв.

6.4. СТМ- Сив кладенец
100 000 лв.
6.5. Ретланслатор в зона за
еко-туризъм край язовир
“Ивайловград”
200 000 лв.
7.
Разширение
и
благоустрояване
на
гробищните
паркове
в
община Ивайловград

200 000 лв

.
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7.1.
Разширение
и
благоустрояване
на
гробищния парк в град
Ивайловград
7.2.
Разширение
и
благоустрояване
на
гробищните паркове в селата
на община Ивайловград
8. Развитие на социалната
инфраструктура
8.1.
Ремонтни
и
възстановителни дейности в
образователните институции
в община Ивайловград
- ремонт на сградата на СОУ
“Хр. Ботев”- Ивайловград
-ремонт на сградата на
общежитието към СОУ в
Ивайловград
- ремонт на сградите на ОДЗ
“Ивайловград”
- ремонт на сградата на
Детски
комплекс
в
Ивайловград
- ремонт на сградата на ОУс. Железино;
- ремонт на сградата на ОУс. Белополци
- изграждане на ученически
стол към ОУ- с. Белополци
- ремонт на сградата на ОУс. Свирачи;
-ремонтни
дейности
по
сградите на ЦДГ- Железино
8.2.
Ремонтни
и
възстановителни дейности в
институциите
на
здравеопазването
и
социалните
дейности
в
общината;

220 000 лв.

220 000 лв.

200 000 лв.

200 000
лв.

100 000 лв.

80 000 лв.

20 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

200 000 лв.

200 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

30 000 лв.

30 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.
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- изграждане на социален
дом за настаняване на
възрастни и самотни хора;
200 000 лв.
подобряване
на
материално-техническата
база на Домашния социален
патронаж
20 000 лв.
- ремонт на сградата на
общинска
болница100 000 лв.
Ивайловград;
възстановяване
на
училищния стоматологичен
кабинет
къв
СОУ
в
Ивайловград;
10 000 лв.
- ремонт на училищния
5 000 лв.
здравния кабинет в СОУ;
- разкриване на лекарски
кабинети към основните
30 000 лв.
училища в общината;

150 000
лв. ЕСФ

50 000 лв.

20 000 лв.
100 000 лв.

10 000 лв.
5 000 лв.
30 000 лв.

ПРИОРИТЕТ: Екологична обстановка, развитие на културата, спорта и туризма

Мярка

1

1.
Подобряване
сметосъбирането
третирането на ТБО

Общо

Нац. съ-

фи-

финанс.

Държ.

Общ.

собств.

извън

сред-

общо

струк-

кохе-

с държ.

фирмени

нансиране

общо

бюджет

бюджет

сред.

бюдж.ср.

ства

ЕО

турни

зионни

гаран.

без д.гар.

2

3

планирани финансови ресурси

4

5

6

7

частни

8

европейски фондове

9

10

11

кредити

12

13

на
и

1.1. Изграждане на депо за
преработка на отпадъците на
територията
на
община
Ивайловград
1.2. Ликвидиране и саниране

500 000 лв.
200 000 лв.

350 000
лв.
ЕФОГСС
Околна
среда
20072013 г 150 000 лв.
200 000 лв.
7

на
нерегламентираните
сметища в общината
1.3.
Изграждане
на
общински изолатор
1.4.
Изграждане
на
трупосъбирателни площадки
в селата Свирачи, Славеево,
Покрован,
Бяла
поляна,
Долно Луково, Железино,
Гугутка, Пелевун, Кондово,
Кобилино, Драбишна
2.
Реализация
на
екологични проекти с цел
развитието на туризма
2.1. Изграждане на екопътеки
в съществуващите защитени
местности и природни обекти
в община Ивайловград
2.2. Създаване на условия за
отдих и почивка в районите
на ЗМ в общината
2.3.
Изграждане
на
екоселища в района на
община Ивайловград
2.4. Изграждане на вилно
туристическо
селище
в
района
на
язовир
“Ивайловград”
2.5.
Провеждане
на
залесителни мероприятия в
Ивайловград и общината и
мероприятия
за
предотвратяване
на
последиците от горските
пожари в района
2.6. Укрепване коритото на
река Бяла
3. Реализация на културни
проекти и развитие на
туризма
3.1. Провеждане на СРР и
КРР на 29 църкви и

ПУДООС
160 000
лв.

160 000 лв.

180 000 лв.

2 500 000 лв.

180 000 лв.
2 000 000
лв.
ЕФРР
ЕФОГСС 500 000 лв.
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параклиси
в
община
Ивайловград:
църква
“Св.
Илия”Ивайловград
- църква “Преображение
Господне”- Ивайловград
- църква “Св. Св. Константин
и Елена”- кв. “Лъджа”
- манастир “Св. Успение
Богородично”край
кв.
“Лъджа”
- църква “Св. Димитър”- с.
Свирачи
- църква “Св. Атанасий”Бяла поляна
- църква “Св. Мина”Славеево
- църква “Св. Георги”Драбишна
- църква “Св. Ана”- Орешино
- църква “Св. Димитър”- Сив
кладенец
- църква “Св. Стефан”Одринци
- църква “Св. Неделя”Мандрица
- църква “Св. Арх. Михаил”Горно Луково
- църква “Св. Константин и
Елена”- Долно Луково
- църква “Св. Георги”Камилски дол
- църква “Св. Атанасий”Горноселци
- църква “Св. Атанасий”Костилково
- църква “Св Възкресение
Христово”- Попско
- църква “Св. Апостоли
Петър и Павел”- Ламбух

180 000 лв.

100 000 лв.

10 000 лв.

150 000 лв.

100 000 лв.

10 000 лв.

200 000 лв.

100 000 лв.

30 000 лв.

100 000 лв.

50 000 лв.

10 000 лв.

50 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

100 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

200 000 лв.

180 000 лв.

20 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

10 000 лв.

200 000 лв.

180 000 лв.

20 000 лв.

200 000 лв.

180 000 лв.

20 000 лв.

20
лв.
40
лв.
70
лв.

000
000
000

40
лв.
20
лв.
50
лв.

000

10
лв.

000

000

000
000

200 000 лв.

170 000 лв.

10 000 лв.

50 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

10
лв.
20
лв.
20
лв.

100 000 лв.

50 000 лв.

20 000 лв.

30000лв.

300 000 лв.

200 000 лв.

30 000 лв.

70000лв.

200 000 лв.

180 000 лв.

20 000 лв.

350 000 лв.

340 000 лв.

10 000 лв.

200 000 лв.

140 000 лв.

10 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

50
лв.

000
000

000
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църква
“Св.
Йоан
Богослов”- Гугутка
- църква “Св. Успение
Богородично”- Ленско
- църква “Св. Николай”Хухла
църква
“Успение
Богородично”- Покрован
- църква “Св. Пантелеймон”Пелевун
- църква “Св. Михаил”Долно Луково
- параклис “Св. Петка”Ивайловград
- параклис “Св. Илия”- Хухла
- параклис “Св. Георги”Долно Луково
- параклис “Св. Успение
Богородично”- Ивайловград
- изграждане на аязмо на
Борбука чешма в кв. Лъджа
3.2
Благоустрояване
на
мемориален
комплекс
“Илиева нива”
3.3.
Ремонт
и
благоустрояване на мемориал
“Капитан Петко войвода”- с.
Пелевун
3.4. Ремонт и подновяване на
експонатите в Паскалевата
къща- музейна сбирка в
Ивайловград
3.5. Ремонт на Мутафчиевата
къща- сграда и дворно
пространство
3.6.
Довършване
на
проучвателните разкопки на
археологическите обекти в
община
Ивайловград
и
тяхната социализация
- антична вила “Армира”

200 000 лв.

170 000 лв.

10 000 лв.

150 000 лв.

120 000 лв.

20 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

10 000 лв.

20
лв.
10
лв.
10
лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

5 000 лв.

100 000 лв.

80 000 лв.

10 000 лв.

5 000 лв.
10 000
лв.

20 000 лв.
20 000 лв.

10 000 лв.
10 000 лв.

5 000 лв.
5 000 лв.

5 000 лв.
5 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

20 000 лв.

15 000 лв

5 000 лв.

50 000 лв.

40 000 лв.

10 000 лв.

50 000 лв.

40 000 лв.

10 000 лв.

100 000 лв.

100 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

1 500 000 лв. 500

000

000
000
000

20 000 лв.

1 000 000
10

край Ивайловград
- Атеренски мост край кв.
“Лъджа”
- Средновековна крепост
“Лютица”
- “Голямата могила”- край с.
Свирачи
тракийска
гробница
“Ронките”край
Долно
Луково
- крепост край с. Гугутка
- тракийски долмен край с.
Пелевун
- тракийски долмен край
Железино
3.7. Изграждане на общински
музей в Ивайловград
4.
Възстановяване
на
спортната
база
и
изграждане
на
нови
спортни обекти в общината
4.1.
Реконструкция
на
спортен
комплекс
в
Ивайловград-стадион, басейн
4.2. Изграждане на спортни
терени в четерите вторични
центъра
в
общинатаСвирачи, железино, Пелевун
и Белополци
4.3. Изграждане на спортна
площадка в кв. “Дружба”Ивайловград
4.4. Изграждане на спортен
терен в кв. “Лъджа”

лв.

лв. ЕФРР

100 000 лв.
500
1 500 000 лв. лв.

100 000 лв.
000

1 000 000
лв. ЕФРР

200 000 лв.

200 000 лв.

100 000 лв.

100 000 лв.

500 000 лв.

350 000 лв.

150
лв.

000

10 000 лв.

10 000 лв.

10 000 лв.

10 000 лв.

100
2 000 000 лв. лв.

000

400
лв.

000

500 000 лв.

400 000 лв.

100
лв.

000

500 000 лв.

80 000 лв.

50 000 лв.

30 000 лв.

30 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

20 000 лв.

10 000 лв.

10 000 лв.

500 000
лв. ЕФРР, 500 000 лв
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ПРИОРИТЕТ: Икономическо развитие

Мярка

1

Общо

Нац. съ-

фи-

финанс.

Държ.

Общ.

собств.

извън

сред-

общо

струк-

кохе-

с държ.

фирмени

нансиране

общо

бюджет

бюджет

сред.

бюдж.ср.

ства

ЕО

турни

зионни

гаран.

без д.гар.

2

1. Създаване на ядро
за
качествено
подобряване на пазара
на
земеделски
продукти
1.1. Изграждане на
модерен
агроцентър,
включващ
хладилни
бази и борса- тържище
за зеленчуци, плодове и
билки с цел износ на
европейските пазари
1 500 000 лв.
1.2. Реконструкция на
общинския пазар в
Ивайловград
200 000 лв.
1.2.
Развитие
на
животновъдството, на
субсидираните от ЕСовце и кози
2.
Промишленост,
преработваща
местните продукти
2.1.
Стимулиране
развитието
на
консервната
промишленост
2.2. Преработване на
мляко и производство
на млечни продукти

3

планирани финансови ресурси

4

5

6

7

частни

8

европейски фондове

9

10

11

кредити

12

13

1 500 000
лв.
ЕФОГСС
200
лв.

000
ЕФОГСС
РАСЕ
20062010 г.

ЕФОГСС
РАСЕ
20062010 г.
ЕФОГСС
РАСЕ
20062010 г.
•
12

2.3.
Създаване
на
местен
клъстер
“Екологично
чисти
храни”
2.4. Стимулиране на
лозарството
и
производството
на
маркови
вина
от
запазена
марка
“Произход
район
Ивайловград”
2.5.
Устойчиво
развитие на горското
стопанство в общината
- възстановяване на
общинските гори
развитие
на
дърводобива
и
дървообработващата
промишленост
в
общината;
2.6.
Стимулиране
развитието
на
добивната
промишленост
и
предприятията
за
преработка
на
инертните материалимрамор, гнайс, туфи, др
3.Разкриване на нови
атрактивни работни
места
3.1.
Създаване
на
клестър
“Туризъм”разкриване на работни
места на всички нива
3.2.
Създаване
на
работни
места
за
квалифицирани кадри в
областта на туризма и
високите технологии.
3.3.
Задържане
на

ЕФОГСС
РАСЕ
20062010 г.

ЕФОГСС
РАСЕ
20062010 г.
РАСЕ
20062010 г.
•

•

•

•

РАСЕ
20062010 г.

•

РАСЕ
20062010 г.

ЕСФ

ЕСФ
ЕСФ
13

младите
квалифицирани кадри,
ликвидиране
на
трудовата миграция
4.
Обучение,
квалификация
и
преквалификация на
местни кадри
4.1. Съобразяване на
образованието
с
потребностите
на
пазара на труда
4.2. Провеждане на
курсове
за
квалификация
и
преквалификация
на
местни
кадри
в
приоритетни области
4.3. Осигуряване на
кадри
за
здравеопазванетоизвоюване
на
преференции,
осигуряване
на
стипендии и др.
4.4. Оптимизиране на
структурите
на
доболничната,
балничната
и
специализираната
медицинска помощ в
общината
4.5.
Максимално
използуване
на
местните кадри при
реализацията
на
социалната политика на
общината
5. Меки мерки за
привличане
на
инвеститорски
инициативи
5.1.
Създаване
на

ЕСФС

ЕСФ

ЕСФ

ЕСФ

ЕСФ

РАСЕ
14

смесени дружества с
общинско участие
5.2. Изработване и
регламентиране
на
общински,
преференциални
условия за привличане
на инвеститори

20062010 г.

РАСЕ
20062010 г.

ПРИОРИТЕТ: Устройство на територията

Мярка

1

1. Предпоставки за
реализация
на
инвестиционни
намерения
1.1. изработване на
устройствена схема на
община Ивайловград за
локализиране
на
мероприятията на ОПР
1.2. Изработване на
Устройствена
схема
“Група
общини
Ивайловград, Любимец,
Маджарово
за
локализиране
на
междуобщинските
инициативи
в
екологията и туризма
1.3. Изработване на
нов ОУП /актуализация
на действащия/ на град
Ивайловград
1.4. Изработване на

Общо

Нац. съ-

планирани финансови ресурси

частни

европейски фондове

кредити

фи-

финанс.

Държ.

Общ.

собств.

извън

сред-

общо

струк-

кохе-

с държ.

фирмени

нансиране

общо

бюджет

бюджет

сред.

бюдж.ср.

ства

ЕО

турни

зионни

гаран.

без д.гар.

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

•

•

•

•
•
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Подробни устройствени
планове на вторичните
центрове на общината
2.
Информационни
технологии
за
устройство
на
територията
2.1. Цифрови модели на
град Ивайловград и
вторичните общински
центрове
2.2. Изграждане на
ЕСУТЕкспертна
информационна
система за устройство
на града, Вторичните
общински центрове и
като крайна цел на
цялата община
2.3. Комплесно, бързо и
качествено обслужване
на
инвеститорите,
населението
и
проектирането

•

•

•

•

•
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 :

ПРЕД ПРИСЪЕДИНИТЕЛНИ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ
ÏÐÎÃÐÀÌÈ È ÀÃÅÍÖÈÈ ÍÀ

ÎÁÙÍÎÑÒ

Ïðîãðàìè+ðàáîòåùè â ñôåðàòà íà îáó÷åíèåòî+ àóêàòà è îáðàçîâàíèåòî+ êóëòóðàòà è
èçñëåäîâàòåëñêàòà äåéíîñò9

Ëåîíàðäî äà Âèí÷è II ,ïðîãðàìà çà îñúùåñòâÿâàíå ïîëèòèêàòà íà ÅÑ â îáëàñòòà íà
lðîôåñèîíàëíîòî îáó÷åíèå-Ïîääúðæà è îñúùåñòâÿâà îáó÷åíèå+ êàòî ñå ñúîáðàçÿâà
íàïúëíî ñúñ ñúäúðæàíèåòî è îðãàíèçàöèÿòà ìó âúâ âñÿêà ñòðàíàÖåëè íà ïðîãðàìàòà9
•èçïîëçâàíå íà òðàíñíàöèîíàëíîòî ñúòðóäíè÷åñòâî è íàòðóïàíèÿ îïèò
çà ïîâèøàâàíå êà÷åñòâîòî íà îáó÷åíèå
•ïîîùðÿâàíå íà èíîâàöèèòå è ðàçïðîñòðàíÿâàíå íà äîáðàòà
ïðîôåñèîíàëíà ïðàêòèêà â ÅâðîïàÔèçè÷åñêè ëèöà íå ìîãàò äà áúäàò íèòî èíèöèàòîðè+íèòî ïàðòíüîðè ïî ïðîåêòèÏîòåíöèàëíèòå ó÷àñòíèöè â ïðîãðàìàòà ñà ÷àñòíè èëè îáùåñòâåíè þðèäè÷åñêè
îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèè+âêëþ÷åíè è ó÷àñòâàùè â ïðîôåñèîíàëíîòî îáó÷åíèåÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÎÍ – Öåíòúð çà ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå
ðåñóðñè-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ìàðèîíåëà Ñèìîâà+òåëåôîí /1.8044/17:
l`qhnmdk` ?gqcb -af
Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Íàöèîíàëíà àãåíöèÿ „Ëåîíàðäî äà Âèí÷è ” – Áúëãàðèÿ 9
gsso9..kdnm`qcn-gqcb-af.
Ôàçè+íîâèíè+èíôîðìàöèÿ è âúçìîæíîñòè çà ïðîåêòè 9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.kdnm`qcn-gslk
Áàçà äàííè çà òúðñåíå íà ïàðòíüîðè ïî ïðîãðàìàòà 9
http ://leonardo .cec .eu .int /psd /

Ñîêðàò II , ïðîãðàìà çà ñúòðóäíè÷åñòâî â ñôåðàòà íà îáðàçîâàíèåòî- Ïîäêðåïÿ
ôèíàíñîâî è äîïðèíàñÿ çà ðàçâèòèåòî íà êà÷åñòâîòî íà îáðàçîâàíèå âúâ âñè÷êè
âèäîâå îáðàçîâàòåëíè èíñòèòóöèè ,ó÷èëèùà+êîëåæè+óíèâåðñèòåòè+ èíñòèòóòè çà
êâàëèôèêàöèÿ+íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè+îòäåëíè ëè÷íîñòè+ êîèòî ðàáîòÿò è ñà
÷àñò îò ôîðìàëíîòî è íåôîðìàëíî îáðàçîâàíèåÎáëàñòèòå íà äåéñòâèå ñà èçðàçåíè â ñëåäíèòå ïîäïðîãðàìè9
•Åðàçúì –çà âèñøå îáðàçîâàíèå:
•Êîìåíñêè – çà ñðåäíî îáðàçîâàíèå:
•Ëèíãâà – ÷óæäîåçè÷íî îáðàçîâàíèå:
•Ìèíåðâà ,îòâîðåíî è äèñòàíöèîííî îáðàçîâàíèå:
•Ãðóíäâèã ,îáðàçîâàíèå çà âúçðàñòíèÏîòåíöèàëíèòå ó÷àñòíèöè â ïðîãðàìàòà ñà ÷àñòíè èëè îáùåñòâåíè þðèäè÷åñêè
îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèè+âêëþ÷åíè è ó÷àñòâàùè â îáðàçîâàòåëíèÿ ïðîöåñÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÎÍ – Öåíòúð çà ðàçâèòèå íà ÷îâåøêèòå ðåñóðñèËèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ìàðãàðèòà Äæîãàíîâà+òåëåôîí /1.8044/3/Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Íàöèîíàëíà àãåíöèÿ „Ñîêðàò ”,gsso9..vvv-rnbq`sdr-af
Îáùî îïèñàíèå+Ñîêðàò H è Ñîêðàò HH+ïðàâíà îñíîâà9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.rnbq`sdr-gslk
Êîìåíñêè:gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.rnbq`sdr.bnldmhtr.hmcdw-gslk
Åðàçúì:gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.dq`rltr-gslk
Ãðþíäâèã:gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.rnbq`sdr.`ctks.gnld-gslk
Ëèíãâà:gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.k`mft`fdr.`bshnmr.khmft`1-gslk
Ìèíåðâà:gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.rnbq`sdr.lhmdqu`.hmc0`-gslk
Äåéíîñò „Íàáëþäåíèÿ è èíîâàöèè ”:
gsso 9..dtqno` -dt -hms .bnll .dctb`shnm .rnbq`sdr .nardqu`shnm .hmcdw ^dm -gslk

Îáðàçîâàòåëíè ïîñåùåíèÿ íà ñïåöèàëèñòè â îáëàñòòà íà îáðàçîâàíèåòî è
àäìèíèñòðàòîðè:gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.rnbq`sdr.`qhnm.hmcdw-gslk
Èíôîðìàöèîííà ìðåæà çà îáðàçîâàíèå â Åâðîïà 9gsso9..vvv-dtqxchbd-nqf.
Ìðåæà îò íàöèîíàëíè èíôîðìàöèîííè öåíòðîâå çà àêàäåìè÷íî
ïðèçâàíèå:
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.oqnfq`lldr.rnbq`sdr.`fdm`q^dm-gslk
Ñúâìåñòíè äåéíîñòè ñ äðóãè åâðîïåéñêè ïðîãðàìè:
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.oqnfq`lldr.rnbq`sdr.inhms.inhms`bshnmr^dm-gslk
Íàðú÷íèê çà êàíäèäàòñòâàíå ïî îáðàçîâàòåëíèòå ïðîãðàìè:
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.rnbq`sdr.`bshnm7-gslk

Êóëòóðà 2000
Öåëè íà ïðîãðàìàòà9
•åâðîïåéñêè äèàëîã è âçàèìíî îïîçíàâàíå íà êóëòóðàòà è èñòîðèÿòà íà
åâðîïåéñêèòå íàðîäè:
•ìåæäóíàðîäåí îáìåí è ðàçïðîñòðàíåíèå:
•ìîáèëíîñò íà òâîðáè è òâîðöè:
•êóëòóðíî ìíîãîîáðàçèå:
•àðòèñòè÷íî òâîð÷åñòâî è ñúçäàâàíå íà íîâè ôîðìè:
•îïàçâàíå è ïîïóëÿðèçèðàíå íà êóëòóðíîòî íàñëåäñòâî:
•îñèãóðÿâàíå íà ïî,øèðîê äîñòúï äî êóëòóðíèòå áëàãà:
•ñîöèàëíî,èêîíîìè÷åñêî ðàçâèòèå:
•ãðàæäàíñêî ïîâåäåíèå è ñîöèàëíà èíòåãðàöèÿ íà ìëàäè+èíâàëèäè è õîðà â
çàòðóäíåíî ïîëîæåíèåÔèçè÷åñêè ëèöà íå ìîãàò äà áúäàò ó÷àñòíèöè â ïðîãðàìàòà+òå òðÿáâà äà áúäàò
÷àñòíè èëè îáùåñòâåíè þðèäè÷åñêè îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÊ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Èâåòà Äèìîâà+ òåëåôîí
/1.83//804-

Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Ìèíèñòåðñòâî íà êóëòóðàòà9gsso9..vvv-btkstqd-fnudqmldms-af.
Ïðåäñòàâÿíå íà ïðîãðàìàòà îò ÃÄ „Îáðàçîâàíèå è êóëòóðà ” 9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.btkstqd.d`b.btkstqd1///.btks^1///^dm-gslk
Êàê ñå êàíäèäàòñòâà ïî ïðîãðàìàòà+èçòî÷íèöè íà èíôîðìàöèÿ9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.btkstqd.d`b.gnv^o`qshbho1///.gnv^o`qshbho^dm-gslk
Âèäîâå ïðîåêòè+óñëîâèÿ è ôîðìóëÿðè çà êàíäèäàòñòâàíå9
gsso9..vvv-dtabb-af.oqnidbs.btkstqd1///.
Àäðåñè çà êîíòàêòè âúâ âñè÷êè ñòðàíè ó÷àñòíè÷êè9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.btkstqd.d`b.btkkstqd1///.bnms`bsr.m`shnm`k^osr^dm-gslk
Êóëò óðà 2007
Ïðîãðàìàòà âúçíàìåðÿâà äà çàñèëè9
•ìîáèëíîñòòà íà ðàáîòåùèòå â ñôåðàòà íà êóëòóðàòà:
•òðàíñíàöèîíàëíîòî äâèæåíèå íà ðàáîòíèöè è ê ó ëò ó ðíî , õóäîæåñòâåíè
ïðîèçâåäåíèÿ:
•ìåæäóêóëòóðåí äèàëîã-

Ïðîãðàìà Ìëàäåæ ,íàñî÷åíà ïðåäèìíî êúì ìëàäèòå õîðà íà âúçðàñò ìåæäó 04 è 14
ãîäèíè+êîèòî çàêîííî ïðåáèâàâàò â åäíà îò 04,òå ñòðàíè,÷ëåíêè íà ÅÑ èëè â åäíà îò
äðóãèòå ïðîãðàìíè ñòðàíè-Ïðåäîñòàâÿ âúçìîæíîñòè çà ìîáèëíîñò è àêòèâíî
ó÷àñòèå íà ìëàäèòå õîðà â èçãðàæäàíåòî íà “Åâðîïà íà òðåòîòî õèëÿäîëåòèå ”
-Äîïðèíàñÿ çà ñúçäàâàíå íà åâðîïåéñêî ïðîñòðàíñòâî çà ñúòðóäíè÷åñòâî â
èçãðàæäàíåòî íà ìëàäåæêàòà ïîëèòèêà â îáëàñòòà íà íåôîðìàëíîòî
îáðàçîâàíèå-Ïðàâî äà êàíäèäàòñòâàò ïî ïðîãðàìà “Ìëàäåæ ” èìà âñÿêà ãðóïà îò
ìëàäè õîðà íà âúçðàñò ìåæäó 04 è 14 ãîäèíè-Çà äà ïîëó÷è ôèíàíñèðàíå îáà÷å+òÿ
òðÿáâà äà áúäå îôèöèàëíî ðåãèñòðèðàíà êàòî þðèäè÷åñêî ëèöå èëè äà êàíäèäàòñòâà
îò èìåòî íà ðåãèñòðèðàíà îðãàíèçàöèÿ ñ íåñòîïàíñêà öåë-Òîâà ìîæå äà áúäå
àñîöèàöèÿ+ôîíäàöèÿ+ñäðóæåíèå+ ñòóäåíòñêè ñúâåò+ó÷èëèùíî
íàñòîÿòåëñòâî+÷èòàëèùåÇà Áúëãàðèÿ ïðîãðàìàòà ñå êîîðäèíèðà îò çâåíî â Ìèíèñòåðñòâîòî íà ìëàäåæòà è
ñïîðòàËèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ïåòêî Äþëãåðîâ+òåëåôîí /1.82//441:

odsjnc1///?x`gnn-bnl
Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Ïðèîðèòåòè+îáó÷åíèå+äîêóìåíòè+ïðåäñòàâåíè îò ÅÊ9
gsso9..vvv-dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.xntsg-gslk
Ôîðìóëÿðè çà êàíäèäàòñòâàíå+ ôèíàíñîâè óñëîâèÿ+ èçäàíèÿ+ îñúùåñòâåíè ïðîåêòè9
gsso9..vvv-xntsgcdo-af.
Åâðîïåéñêà ìðåæà çà ðàçïðîñòðàíåíèå íà ïðîåêòè9gsso9..vvv-dtqncdrj-nqf.
Ïðèìåðè çà ôèíàíñèðàíè è îñúùåñòâåíè ïðîåêòè ïî ïðîãðàìèòå Ñîêðàò+ Ëåîíàðäî
äà Âèí÷è è Ìëàäåæ9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dctb`shnm.`qbghud.e`bs.hmsqn^dm-gslk
gsso9..vvv-dse-dt-hms.sdlotr-mre

Øåñòà ðàìêîâà ïðîãðàìà çà èçñëåäâàíèÿ è òåõíîëîãè÷íî ðàçâèòèå.
Ïðåäîñòàâÿ íåîáõîäèìà ðàìêà çà ïî,áúðçîòî èíòåãðèðàíå íà áúëãàðñêàòà íàóêà è
òåõíîëîãèè â åâðîïåéñêàòà ìðåæàÎñíîâè íàñîêè íà ïðîãðàìàòà 9
•ðàçðàáîòâàíå íà èíòåãðèðàíà è êîîðäèíèðàùà íàöèîíàëíà ïîëèòèêà â
åâðîïåéñêàòà ìðåæà:
•ñáëèæàâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíèòå ñòðóêòóðè:
•îïòèìèçèðàíå íà ñèñòåìàòà íà óïðàâëåíèå íà íàóêàòàÏîòåíöèàëíèòå ó÷àñòíèöè â ïðîãðàìàòà ñà ÷àñòíè èëè îáùåñòâåíè þðèäè÷åñêè
îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÎÍ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Àëáåíà Âóöîâà+ òåëåôîí
/1.87/7877:`-utsrnu`?lhmdct-fnudqmldms-af
Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Îáùà èíôîðìàöèÿ çà ïðîãðàìàòà â ÃÄ „Èçñëåäâàíèÿ ”9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.qdrd`qbg.eo5.hmcdw^dm-gslk
Íîðìàòèâíà óðåäáà+ñòðóêòóðà â Áúëãàðèÿ9

gsso9..vvv-lhmdct-fnudqmldms-af.mrea.hmsdq.5EO.ehqrs^o`fd-gsl
Ñëóæáàòà BNQCHR çà Øåñòà ðàìêîâà ïðîãðàìà9gsso9..vvv-bnqchr-kt.eo5.
Ïîðòàë íà ñëóæáàòà BNQCHR çà Ðåïëèêà Áúëãàðèÿ9
gsso9..vvv-bnqchr-kt.atkf`qh`
Ïîêàíè çà ó÷àñòèå9gsso9..vvv-bnqchr-kt.eo5.b`kkr-gsl
Çàÿâêè çà îáëàñòè íà èíòåðåñè çà ïîäãîòîâêà íà ïðîãðàìàòà9
gsso9..dnh-bnqchr-kt.rd`qbg^enql-bel
Áúäåùè+íàñòîÿùè è ìèíàëè ïðîåêòè ïî ïðîãðàìàòà9
gsso9..vvv-bnqchr-kt.oqnidbsr
Ïðåãëåä íà ïîëèòèêàòà â îáëàñòòà íà èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè9
gsso9..dtqno`-dt-hms.hmenql`shnm^rnbhdsx.`bshuhshdr.nodmrntqbd.hmcdw^dm-gsl
Ïîðòàë çà ïîäïîìàãàíå íà íàó÷íàòà êàðèåðà9gsso9..vvv-rbhdmbdb`qddqr-nqf

Ïðîãðàìè íà Îáùíîñòòà â ñîöèàëíèÿ ñåêòîð íà äåéñòâèå :
Ïðîãðàìà çà äåéñòâèå íà ÅÎ çà áîðáà ñ äèñêðèìèíàöèÿòàÏðåäíàçíà÷åíà å äà ïîäêðåïè è äîïúëíè óñèëèÿòà íà íèâî ÅÎ è â ñòðàíèòå –
÷ëåíêè çà àñúð÷àâàíå íà ìåðêèòå çà ïðåäîòâðàòÿâàíå è áîðáà ñðåùó
äèñêðèìèíàöèÿòàÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Íàöèîíàëíèÿ ñúâåò ïî åòíè÷åñêè è äåìîãðàôñêè
âúïðîñèËèöå çà êîíòàêò å ã,æà Åâåëèíà Äîñåâà+òåëåôîí /1.83/1378:
d -cnrdu` ?fnudqmldms -af
Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
gsso9..vvv-dtqno`-dt-hms.bnll.dloknxldms^rnbh`k.etmc`lqh.oqnf.hmen^dm-gsl

Ïðîãðàìà çà äåéñòâèÿ íà Îáùíîñòòà çà íàñúð÷àâàíå íà ñúòðóäíè÷åñòâîòî
ìåæäó ñòðàíèòå-÷ëåíêè äà ñå áîðÿò ñúñ ñîöèàëíàòà èçîëàöèÿ.
Ïðîãðàìàòà å ÷àñò îò “îòâîðåíèÿ ìåòîä ” íà êîîðäèíàöèÿ â îáëàñòòà íà ñîöèàëíàòà
èíòåãðàöèÿ+ñúãëàñóâàí íà Åâðîïåéñêèÿ Ñúâåò â Ëèñàáîí è ÍèöàÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÒÑÏ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Òåîäîðà ßíåâà+
òåëåôîí /1.8221367Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dloknxldms^rnbh`k.rnb,oqns.rnbhmbk.
dw^oqnf^dm-gsl
Ïðîãðàìà “Ðàìêîâà ñòðàòåãèÿ íà Îáùíîñòòà ïî âúïðîñèòå çà ðàâåíñòâî ìåæäó
ïîëîâåòå ”
Åäèí îò èíñòðóìåíòèòå+íåîáõîäèìè çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà öÿëîñòíàòà ñòðàòåãèÿ íà
Îáùíîñòòà çà ðàâåíñòâî íà ïîëîâåòå-Îáõâàùà âñè÷êè ïîëèòèêè è äåéñòâèÿ íà
Îáùíîñòòà çà ïîñòèãàíåòî íà ðàâåíñòâî íà ïîëîâåòå+âêëþ÷èòåëíî ïîëèòèêà çà
åäíàêâî âúçäåéñòâèå íà ìåðêèòå âúðõó æåíèòå è ìúæåòå+êàêòî è ñïåöèôè÷íè
äåéíîñòè+íàñî÷åíè ñàìî êúì æåíèòå- Íåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè ìîãàò äà
ó÷àñòâàò êàòî ïàðòíüîðèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà d ÌÒÑÏ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ëèëèÿ
Àáàäæèåâà+òåëåôîí /1.7008307Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
gsso9..vvv-dtqno`-dt-hms.bnll.dloknxldms^rnbh`k.dpt^noo.mdvr^dm-gslk

Àãåíöèè íà ÅÎ â ñôåðàòà íà îêîëíàòà ñðåäà:
Åâðîïåéñêà àãåíöèÿ ïî îêîëíà ñðåäà íà ÅÀÎÑ
Áúëãàðèÿ å ÷ëåíêà íà ÅÀÎÑ îò /0-/7-/0ã-Îñèãóðÿâà õàðìîíèçèðàíà ìîíèòîðèíãîâà
ìðåæà è äîñòúï äî íàäåæäíà èíôîðìàöèÿ çà ñúñòîÿíèåòî íà îêîëíàòà ñðåäà â
ÅâðîïàÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÎÑÂ.Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ñëàâèöà
Äîáðåâà+òåëåôîí9/1.83/5147:
SlavitzaDobreva@moew.government.bg

Îêîëíà ñðåäà 2007-2013
Âúçìîæíîñòè çà ôèíàíñèðàíå ÷ðåç ñëåäíèòå èíñòðóìåíòè9
0123-

•KHED ,Äåìîíñòðàöèîííè ïðîåêòè:
•Íàòóðà:
•Òðåòè ñòðàíè:
•Ïîäïîìàãàíå íà åêîëîãè÷íè îðãàíèçàöèè-

Ïðîãðàìà “Íàñúð÷èòåëíè ìåðêè â ñôåðàòà íà çàåòîñòòà ”
Öåëè íà ïðîãðàìàòà9
•ïîäêðåïà íà êîîðäèíèðàíèÿ ïîäõîä êúì ïîëèòèêèòå ïî çàåòîñòòà â Îáùíîñòòà â
ðàìêèòå íà îáùàòà öåë çà ïîâèøàâàíå íà çàåòîñòòà+êàêòî å ðåøåíî îò Åâðîïåéñêèÿ
Ñúâåò â Ëèñàáîí:
•ïðèíîñ êúì ðàçðàáîòâàíåòî íà êîîðäèíèðàíà ñòðàòåãèÿ ïî çàåòîñòòà ÷ðåç
àíàëèç+ìîíèòîðèíã è ïîäêðåïà íà äåéñòâèÿ+èçâúðøâàíè â ñòðàíèòå ÷ëåíêè:
•ðàçâèòèå+èçïúëíåíèå è îöåíêà íà Åâðîïåéñêàòà ñòðàòåãèÿ ïî çàåòîñòòà îò ãëåäíà
òî÷êà íà áúäåùîòî ðàçâèòèå:
•çàçäðàâÿâàíå íà ñúòðóäíè÷åñòâîòî ìåæäó ñòðàíèòå+ó÷àñòâàùè â ïðîãðàìàòà+ â
àíàëèçà+ èçñëåäâàíèÿòà è ìîíèòîðèíãà íà ïîëèòèêèòå íà ïàçàðà íà òðóäà:
•èäåíòèôèöèðàíå íà íàé,äîáðèòå ïðàêòèêè è íàñúð÷àâàíå îáìÿíàòà íà èíôîðìàöèÿ
è îïèò:
•ðàçâèòèå íà ïîäõîäà è óñúâúðøåíñòâàíå íà ñúäúðæàíèåòî íà Åâðîïåéñêàòà
ñòðàòåãèÿ ïî çàåòîñòòà+÷ðåç âêëþ÷âàíå íà íà÷èíè çà ñúòðóäíè÷åñòâî ñúñ ñîöèàëíèòå
ïàðòíüîðè è ñúîòâåòíèòå ìåñòíè âëàñòè+ è
•ïðèëîæåíèå íà àêòèâíà èíôîðìàöèîííà ïîëèòèêà+êîÿòî îòãîâàðÿ íà íóæäàòà íà
îáùåñòâîòî îò ïðîçðà÷íîñò è îò÷èòà âàæíîñòòà íà òîâà åâðîïåéñêèòå ãðàæäàíè äà
áúäàò íàïúëíî èíôîðìèðàíè çà âñè÷êè àñïåêòè íà Åâðîïåéñêàòà ñòðàòåãèÿ ïî
çàåòîñòòà- Òîâà ñå ïîñòèãà ÷ðåç êîíêðåòíè èíôîðìàöèîííè ìåðêè çà óâåëè÷àâàíå íà
îáùîòî ðàçáèðàíå çà Åâðîïåéñêàòà ñòðàòåãèÿ ïî çàåòîñòòà è îñèãóðÿâàíåòî íà
äîñòúï ÷ðåç èíòåðíåò äî Ïàêåòà çà çàåòîñòòà+âêëþ÷èòåëíî è äî íàöèîíàëíèòå
ïëàíîâå ïî çàåòîñòòà è òåõíèòå îöåíêè+êàêòî ñà ïðåäñòàâåíè â Îáùèÿ äîêëàä ïî
çàåòîñòòàÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà d ÌÒÑÏËèöå çà êîíòàêò å ã,í Òîäîð Êðúñòåâ+ òåëåôîí /1.700832/-

Ïðîãðàìà íà Îáùíîñòòà çà äåéñòâèå â ñôåðàòà íà îáùåñòâåíîòî çäðàâå
(2003-2008)
Öåëè ïî ïðîãðàìàòà9
0- •Ïî,äîáðà èíôîðìàöèÿ è ïîçíàíèÿ çà ðàçâèòèåòî íà îáùåñòâåíîòî çäðàâå:
1- •Óâåëè÷àâàíå íà âúçìîæíîñòèòå çà áúðçî è êîîðäèíèðàíî ðåàãèðàíå íà
çàïëàõèòå çà çäðàâåòî:
2- •Ïðîìîöèÿ íà çäðàâåòî è ïðåâåíöèÿ íà çàáîëÿâàíèÿòà ÷ðåç âúçäåéñòâèå
âúðõó ôàêòîðèòå+ îïðåäåëÿùè çäðàâîñëîâíîòî ñúñòîÿíèå+ ÷ðåç ïîëèòèêàòà è
äåéñòâèÿòà+îñúùåñòâÿâàíè âúâ âñè÷êè îáëàñòè
Êîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Ì -Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Þëèÿ Èëèåâà+
òåëåôîí /1.82/01/2Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Îáùà èíôîðìàöèÿ çà ïðîãðàìàòà9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.gd`ksg.og^oqnfq`lld.oqnfq`lld^dm-gsl
ÃÄ „Çäðàâåîïàçâàíå è çàùèòà íà ïîòðåáèòåëÿ ”9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.gd`ksg.hmcdw^dm-gslk
Ñòðàòåãèÿ çà íîâà çäðàâíà ïîëèòèêà íà ÅÑ9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.gd`ksg.og^nudquhdv.rsq`sdfx.gd`ksg^rsq`sdfx^dm-gsl
Èíôîðìàöèÿ çà ó÷àñòèå9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.gd`ksg.og^oqnfq`lld.gnvsn`ookx.gnv^sn^`ookx^dm-gsl

Ïðîãðàìà “Ìåäèÿ +“ è “Ìåäèÿ îáó÷åíèå ”
Îñíîâíàòà öåë íà ïðîãðàìàòà å äîñòèãàíå íà ñúùåñòâåíà ñòåïåí íà õàðìîíèçàöèÿ íà
áúëãàðñêîòî àóäèîâèçóàëíî çàêîíîäàòåëñòâî ñ åâðîïåéñêèòå íîðìè- Ôèçè÷åñêè ëèöà
íå ìîãàò äà áúäàò ó÷àñòíèöè â ïðîãðàìàòà+ òå òðÿáâà äà áúäàò ÷àñòíè èëè
îáùåñòâåíè þðèäè÷åñêè îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÊ ,Íàöèîíàëåí ôèëìîâ öåíòúðËèöå çà êîíòàêò å ã,æà Èðèíà Êàíóøåâà+òåëåôîí /1.8763/85-

Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Îñíîâíà èíôîðìàöèÿ çà ïðîãðàìàòà –ÃÄ „ Îáðàçîâàíèå è êóëòóðà ” +
íàïðàâëåíèå „Àóäèîâèçèÿ ”9
gsso9..vvv-dtqno`-dt-hms.bnll.`uonkhbx.ldch`.hmcdw^dm-gslk
Îáó÷åíèå9gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.`uonkhbx.ldch`.enql`^dm-gslk
Ïðîãðàìà Ìåäèà ïëþñ:
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.`uonkhbx.ldch`.chrsq^dm-gslk
Ïîäêðåïà ñúçäàâàíåòî íà àóäèîâèçóàëíè ïðîåêòè9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.`uonkhbx.ldch`.cdudk^dm-gslk

Ïðîãðàìà Ìåäèéíà ïðîìîöèÿ:
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.`uonkhbx.ldch`.oqnln^dm-gslk
Ïîäêðåïà íà íàâëèçàíåòî íà íîâè òåõíîëîãèè â àóäèîâèçóàëíèòå ïðîäóêöèè9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.`uonkhbx.ldch`.ohkns^dm-gslk

Ïðîãðàìè íà Îáùíîñòòà â ñôåðàòà íà èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèè:
Å-Content ,ïàçàðíî,îðèåíòèðàíà ïðîãðàìà+ïîäêðåïÿùà ïðîåêòè+ñâúðçàíè ñ
ïðîèçâîäñòâîòî+ èçïîëçâàíåòî è ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà åâðîïåéñêîòî öèôðîâî
ñúäúðæàíèå è íàñúð÷àâàíåòî íà åçèêîâîòî è êóëòóðíî ðàçíîîáðàçèå â ãëîáàëíàòà
èíôîðìàöèîííà ìðåæàÏîòåíöèàëíèòå ó÷àñòíèöè â ïðîãðàìàòà ñà ÷àñòíè èëè îáùåñòâåíè þðèäè÷åñêè
îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÒÑ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Åëè Êàíåâà+
òåëåôîí /1.8381204+j`mdu`?lsb-fnudqmldms-af
Å-Safe – ïðîãðàìà çà áåçîïàñíîñòòà íà Èíòåðíåò çà ïîäðàñòâàùè è çà áîðáà ñðåùó
íåçàêîííîòî è âðåäíî ñúäúðæàíèå íà ÈíòåðíåòÏîòåíöèàëíèòå ó÷àñòíèöè â ïðîãðàìàòà ñà ÷àñòíè èëè îáùåñòâåíè þðèäè÷åñêè
îðãàíèçàöèè è èíñòèòóöèèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÒÑ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ñîíÿ Ñïàñîâà+ òåëåôîí
/1.8381104:r-ro`rnu`?lsb-fnudqmldms-af-

IDA II – èíñòðóìåíò íà ÅÎ+íàñî÷åí êúì ñúçäàâàíåòî íà åäèííî èíôîðìàöèîííî
ïðîñòðàíñòâî çà îáìåí íà äàííè ìåæäó àäìèíèñòðàöèèòå íà ñòðàíèòå,÷ëåíêè íà ÅÑ
è ñòðàíèòå –êàíäèäàòêè ïðè ñúîòâåòíà ñòåïåí íà ñèãóðíîñò+ ïîñðåäñòâîì
ðàçðàáîòâàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà åäèííè òåõíè÷åñêè è ïðîãðàìíè ðåøåíèÿÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Êîîðäèíàöèîíåí ñúâåò ïî èíôîðìàöèîííè
òåõíîëîãèèËèöå çà êîíòàêò å ã,í Âàëåíòèí Ìèëåâ+òåëåôîí /1.83/11/3 Ìíîãîãîäèøíà ïðîãðàìà íà ÅÑ çà ðàçâèòèå íà ïðåäïðèÿòèÿòà è
ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî è ïî,ñïåöèàëíî ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿÎñíîâíè öåëè íà ïðîãðàìàòà 9
•ïîâèøàâàíå ðàñòåæà è êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòòà íà áèçíåñà â ãëîáàëèçèðàíàòà
èêîíîìèêà+ îñíîâàâàùà ñå íà çíàíèåòî:
•íàñúð÷àâàíå íà ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî:
•îïðîñòÿâàíå è ïîäîáðÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíàòà è íîðìàòèâíà ðàìêà çà
áèçíåñà+îñîáåíî çà íàó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ+ èíîâàöèèòå è ñúçäàâàíåòî íà áèçíåñ:
•ïîäîáðÿâàíå ôèíàíñîâèòå óñëîâèÿ çà áèçíåñà+îñîáåíî çà ìàëêèòå è ñðåäíèòå
ïðåäïðèÿòèÿ:
•îñèãóðÿâàíå ïî,äîáúð äîñòúï íà áèçíåñà äî óñëóãèòå+ïðîãðàìèòå è ìðåæèòå íà ÅÑ
è ïîäîáðÿâàíå íà êîîðäèíàöèÿòà èìÎðãàíèçàöèè ñ íåñòîïàíñêà öåë ìîãàò äà ó÷àñòâàò â ïðîãðàìàòà ÷ðåç ïîñðåäíèöèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Àãåíöèÿòà çà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿËèöå çà êîíòàêò å ã,æà Êåòè Êîéíàêîâà+òåëåôîí /1.8218162:
j-jnxm`jnu`?`rld-af
Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
Óñëîâèÿ çà ó÷àñòèå â ïðîãðàìàòà+öåëè+ñðîêîâå çà êàíäèäàòñòâàíå9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dmsdqoqhrd.onkhbx^dm-gsl
Àãåíöèÿ çà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ9gsso9..vvv-`rld-af.af.hmskoqf.lodt-gsl
Ïðîãðàìè â ñôåðàòà íà ìèòíè÷åñêàòà ïîëèòèêà è àäìèíèñòðàöèÿ:
Ìè íèöè 2007 ,ïðîäúëæåíèå íà ïðîãðàìàòà “Ìèòíèöè 1//1 ”Ïðèîðèòåòè íà ïðîãðàìàòà9

•áîðáà ñðåùó ôèíàíñîâèòå çëîóïîòðåáè è íàðóøåíèÿòà+çàñÿãàùè ñèãóðíîñòòà è
áåçîïàñíîñòòà íà åâðîïåéñêèòå ãðàæäàíè:
•îïðîñòÿâàíå è ðàöèîíàëèçèðàíå íà ìèòíè÷åñêîòî çàêîíîäàòåëñòâî è íåãîâîòî
ïðèëàãàíå:
•ïîäîáðÿâàíå îðãàíèçàöèÿòà è îïåðàòèâíèòå ðåçóëòàòè íà ìèòíè÷åñêèÿ êîíòðîë è
íàñúð÷àâàíå íà òÿõíîòî ñòàíäàðòèçèðàíå+êàêòî è óñúâúðøåíñòâàíå íà ñèñòåìèòå çà
èíôîðìàöèîííèòå òåõíîëîãèèÄåéíîñòòà íà ïðîãðàìàòà å íàñî÷åíà ïðåäèìíî â ñôåðàòà íà ìèòíè÷åñêàòà
àäìèíèñòðàöèè çà ñòðàíèòå êàíäèäàòêè è ñòðàíèòå ÷ëåíêèîðãàíèçàöèè íå ìîãàò äà áúäàò áåíåôèöèåíòèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Àãåíöèÿ Ìèòíèöè-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà
Ãúëúáèíà Ìèòêîâà+òåëåôîí /1.87483424Ïðîãðàìè â îáëàñòòà íà ãðàæäàíñêàòà çàùèòà
Ìåõàíèçúì íà ÅÎ çà ãðàæäàíñêà çàùèòà
Ïðèîðèòåòè íà ïðîãðàìàòà9
•ïîâèøàâàíå êàïàöèòåòà íà àäìèíèñòðàòèâíàòà èíôðàñòðóêòóðà íà ÄÀ
“Ãðàæäàíñêà çàùèòà ” :
•ïîäîáðÿâàíå íà èíôîðìàöèîííèÿ îáìåí ìåæäó ÄÀ “Ãðàæäàíñêà çàùèòà ” è
íåéíèòå ðåãèîíàëíè ïîäðàçäåëåíèÿÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Àãåíöèÿ çà ãðàæäàíñêà çàùèòàêîíòàêò å ã,í Êàðàïåíåâ+òåëåôîí /1.85/0/235:hj`q?bo-fnudqmldms-af
Àãåíöèè íà ÅÎ â ñôåðàòà íà îêîëíàòà ñðåäà
Åâðîïåéñêà àãåíöèÿ ïî îêîëíà ñðåäà ÅÀÎÑ
Áúëãàðèÿ å ÷ëåíêà íà ÅÀÎÑ îò /0 àâãóñò 1//0 ã- èãóðÿâà õàðìîíèçèðàíà
ìîíèòîðèíãîâà ìðåæà è äîñòúï äî íàäåæäíà è àêòóàëíà èíôîðìàöèÿ çà
ñúñòîÿíèåòî íà îêîëíàòà ñðåäà â ÅâðîïàÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÎÑÂ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ñëàâèöà Äîáðåâà+
/1.8 5147: Rk`uhsy`Cnaqdu`?lndv-fnudqmldms-afÏîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9Ðàçðàáîòâàíå íà åêîëîãè÷íè èíâåñòèöèîííè ïðîåêòè
9gsso9..vvv-rbdoc-mds

Ïðîãðàìè â îáëàñòòà íà åíåðãåòèêàòà
Èíòåëèãåíòíà åíåðãèÿ çà Åâðîïà
Ïðîãðàìà çà ïîäïîìàãàíå ðàáîòàòà ïî ðåàëèçèðàíå íà îñíîâíèòå öåëè íà
åíåðãèéíàòà ïîëèòèêà íà Îáùíîñòòà çà ñèãóðíîñò íà åíåðãèéíèòå äîñòàâêè ÷ðåç
ðàöèîíàëíî èçïîëçâàíå íà åíåðãèÿòà îò êðàéíèòå ïîòðåáèòåëè+ðàçâèòèå íà
âúòðåøåí åíåðãèåí ïàçàð è óâåëè÷àâàíå äåëà íà åíåðãèÿòà îò âúçîáíîâÿåìè
åíåðãèéíè èçòî÷íèöèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÅÅÐ-Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Èâà Ïåòðîâà+òåëåôîí
/1.8152138Ïîëåçíè èíòåðíåò ñòðàíèöè9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dmdqfx.hmsdkkhfdms.hmcdw^dm-gslk
Äîïúëíèòåëíà èíôîðìàöèÿ çà ïðîãðàìèòå íà Îáùíîñòòà ìîæåòå äà íàìåðèòå íà
ñëåäíèòå íòåðíåò àäðåñè9
Ïëàòåíà áàçà çà òúðñåíå íà åâðîïåéñêî ôèíàíñèðàíå è çàåìè îò ãîëåìèòå
åâðîïåéñêè èíñòèòóöèè9 gsso9..vvv-vdkbnldtqnod-bnl.
Ïîìîù ïðè èçãîòâÿíå íà åâðîïåéñêè ïðîåêòè- Ñúäúðæà äåôèíèöèè+ ìåõàíèçìè è
ìîäåëè çà åòàïà íà êàíäèäàòñòâàíå çà åâðîïåéñêî ôèíàíñèðàíå9
gsso9..vvv-vdkbnldtqnod-bnl.ahah0-`ro
Áàçà äàííè çà ïðîåêòè+ôèíàíñèðàíè â ðàìêèòå íà ÅÑ è â íÿêîè ñòðàíè êàíäèäàòêè9
gsso9..vvv-dtqno`-dt-hms.bnll.dloknxldms^rnbh`k.dpt`k.hmcdw^dm-gslk
Äåëåãàöèÿ íà ÅÊ â Áúëãàðèÿ9gsso9..vvv-duqno`-af
Ñëóæáà Dtqnod@hc –èíôîðìàöèÿ çà âñè÷êè òúðãîâå è êîíêóðñè ïî åâðîïåéñêèòå
+ gsso9..vvv-dtqno`-dt-hms.bnll.dtqnod`hc.hmcdw^dm-gsl
Ïðîãðàìà “Ðàìêîâà ñòðàòåãèÿ íà Îáùíîñòòà ïî âúïðîñèòå çà ðàâåíñòâîòî ìåæäó
ïîëîâåòå ”.
Åäèí îò èíñòðóìåíòèòå+íåîáõîäèìè çà îñúùåñòâÿâàíåòî íà öÿëîñòíàòà ñòðàòåãèÿ íà
Îáùíîñòòà çà ðàâåíñòâîòî ìåæäó ïîëîâåòå- õâàùà âñè÷êè ïîëèòèêè è äåéñòâèÿ íà
Îáùíîñòòà çà ïîñòèãàíåòî íà ðàâåíñòâî ìåæäó ïîëîâåòå+âêëþ÷èòåëíî ïîëèòèêà çà
åäíàêâî âúçäåéñòâèå íà ìåðêèòå âúðõó æåíèòå è ìúæåòå+êàêòî è ñïåöèôè÷íè
äåéíîñòè+íàñî÷åíè ñàìî êúì æåíèòåÍåïðàâèòåëñòâåíè îðãàíèçàöèè ìîãàò äà ó÷àñòâàò êàòî ïàðòíüîðèÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å ÌÒÑÏ.Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Ëèëèÿ Àáàäæèåâà+
òåëåôîí9/1.7008307

ÑÒÐÓÊÒÓÐÍÈ ÔÎÍÄÎÂÅ ÍÀ ÅÑ
Îáùíîñòòà îñèãóðÿâà ôèíàíñîâà ïîäêðåïà çà ïîñòèãàíåòî íà öåëèòå+ äåôèíèðàíè â
Äîãîâîðà çà Åâðîïåéñêèÿ ñúþç+÷ðåç ñòðóêòóðíèòå ôîíäîâå .Åâðîïåéñêè ôîíä çà
ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå+Åâðîïåéñêè ñîöèàëåí ôîíä+ Åâðîïåéñêè Ôîíä çà îðèåíòèðàíå
è ãàðàíòèðàíå íà ñåëñêîòî
ñòîïàíñòâî ,ñåêöèÿ Îðèåíòèðàíå.+Êîõåçèîííèÿ ôîíä+Åâðîïåéñêà èíâåñòèöèîííà
áàíêà+êàêòî è ÷ðåç äðóãè ñúùåñòâóâàùè ôèíàíñîâè èíñòðóìåíòè êàòî
èíèöèàòèâè+ïðîãðàìè è äðÑòðóêòóðíèòå ôîíäîâå ïðåäñòàâëÿâàò ôèíàíñîâèÿò èíñòðóìåíò çà ïðîâåæäàíåòî íà
“Ðåãèîíàëíàòà ñòðóêòóðíà ïîëèòèêà ”+ êîÿòî ïîíàñòîÿùåì å åäíà îò íàé,âàæíèòå
ïîëèòèêè ïðîâåæäàíè îò ÅÑ- Òîâà å îáîáùàâàùî íàèìåíîâàíèå çà íÿêîëêî
ðàçëè÷íè ôîíäà+ ñúçäàäåíè ïî ðàçëè÷íî âðåìå è ñ ðàçëè÷íà öåë îò ÅÎ.ÅÑÑìèñúëúò íà Ñòðóêòóðíèòå Ôîíäîâå å äà ïðèâåäå âñè÷êè ðåãèîíè.äúðæàâè îò ÅÑ
êúì íèâî íà ñîöèàëíî ñáëèæàâàíå+ñðåäíî çà ÅÑ-Êàòî ÷àñò îò òåçè
ìåðêè å è ïðåîäîëÿâàíåòî íà ðåãèîíàëíèòå ðàçëè÷èÿ â ðàìêèòå íà îòäåëíèòå
äúðæàâè-Ñ ïðèåìàíåòî íà Ïëàí 1/// è ðåôîðìàòà íà Îáùèòå ïîëèòèêè ïðîâåæäàíè
îò Ñúþçà+òåçè ôîíäîâå ñà âêëþ÷åíè â åäíà îáùà ôèíàíñîâà ðàìêàÅâðîïåéñêàòà ðåãèîíàëíà ïîëèòèêà å îáùà çà âñè÷êè ñòðàíè,÷ëåíêè è ñå áàçèðà íà
ôèíàíñîâàòà ñîëèäàðíîñò-Òÿ ïîçâîëÿâà òðàíñôåð íà îêîëî 24$îò áþäæåòà íà ÅÑ
.êîéòî îñíîâíî ñå íàáèðà îò íàé, áîãàòèòå äúðæàâè/ êúì ïî,ñëàáî ðàçâèòèå è ïî,
íåîáëàãîäåòåëñòâàíè ðåãèîíè è ñîöèàëíè ãðóïè-Òîçè ïîäõîä ïîäïîìàãà íå ñàìî
ñòðàíèòå,áåíåôèöèåíòè+íî è ñòðàíèòå+êîèòî ñà íåòíè äîíîðè+òúé êàòî òåõíèòå
ïðåäïðèÿòèÿ ïå÷åëÿò îò âúçìîæíîñòèòå çà ãîëåìè èíâåñòèöèè è îò òðàíñôåðà íà
èêîíîìè÷åñêî è òåõíîëîãè÷íî íîó,õàó+îñîáåíî â ðåãèîíèòå+êúäåòî ðàçëè÷íèòå
âèäîâå èêîíîìè÷åñêà àêòèâíîñò íå ñà âñå îùå íàïúëíî èç÷åðïàíè- Ðåãèîíàëíàòà
ïîëèòèêà ïîçâîëÿâà íà âñè÷êè ðåãèîíè äà ñïîìîãíàò ïîâèøàâàíåòî íà
êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòòà íà öåëèÿ ÅÑÅâðîïåéñêàòà ñîëèäàðíîñò ñå èçðàçÿâà ïðåäè âñè÷êî ÷ðåç ÷åòèðèòå Ñòðóêòóðíè
Ôîíäà- Âúâ âñè÷êè ñòðàíè,÷ëåíêè òå èìàò ìóëòèïëèêàöèîíåí åôåêò âúðõó
èêîíîìè÷åñêèòå è ñîöèàëíè ôàêòîðè+êàòî ïî òîçè ñòèìóëèðàò ðàçâèòèåòî íà
ðåãèîíàëíàòà èêîíîìèêà-Èìà è ñïåöèàëåí ôîíä çà ïîäïîìàãàíå íà Èñïàíèÿ+Ãúðöèÿ
è Ïîðòóãàëèÿ+ òúé êàòî òðàíñïîðòíàòà è åêîëîãè÷íà èíôðàñòðóêòóðà â òåçè ñòðàíè,
÷ëåíêè âñå îùå íå îòãîâàðÿ íà êðèòåðèèòå íà ÅÑ-Òîâà å ò-íàð-Êîõåçèîíåí
ôîíä+÷èèòî ðåñóðñè ñà îêîëî 1+4 ìëðä-åâðî ãîäèøíî çà ïåðèîäà 1/// ,1//5ãÂèäîâå ôîíäîâå :
×åòèðèòå Ñòðóêòóðíè Ôîíäà íå ñà åäèíåí ôèíàíñîâ èçòî÷íèê â áþäæåòà íà
ÅÑ-Âñåêè îò òÿõ èìà ñâîÿ ñïåöèôè÷íà îáëàñò+ìàêàð ÷å òå ðàáîòÿò
ñúâìåñòíî-Êîíêðåòíèòå çàäà÷è íà ôîíäîâåòå ñå îïðåäåëÿò êàêòî ñëåäâà9
Åâðîïåéñêè ôîíä çà ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå -ÅÔÐÐ/The European Regional
Development Fund -ERDF/.

Òîé å ñúçäàäåí ïðåç 0864 ã- Ôîíäúò å íàé,âàæíèÿò èíñòðóìåíò çà ïðîâåæäàíåòî íà
îáùàòà ”ðåãèîíàëíà ïîëèòèêà ”+÷èÿòî öåë å äà äîïðèíåñå çà íàìàëÿâàíå íà
ðàçëè÷èÿòà ìåæäó ðåãèîíèòå â Îáùíîñòòà-Ôîíäúò ñå ïðèëàãà ãëàâíî â íàöèîíàëíè
ïðîãðàìè çà ñòèìóëèðàíå íà ðàçâèòèåòî+÷ðåç áåçâúçìåçäíè ñóáñèäèè- Ñúùî òàêà è
ïðè ôèíàíñèðàíåòî íà9 ïðîèçâîäñòâåíè èíâåñòèöèè: ñúçäàâàíå èëè ìîäåðíèçèðàíå
íà èíôðàñòðóêòóðè+ êîèòî äîïðèíàñÿò çà ïðèñïîñîáÿâàíåòî íà ñúîòâåòíèòå
ðåãèîíè:èíâåñòèöèè çà ñúçäàâàíå íà ðàáîòíè ìåñòà+ ïðîåêòè çà ìåñòíî ðàçâèòèå è
ïîäêðåïà íà ìàëêè ôèðìè:ìåðêè+ íàñî÷åíè êúì åêñïëîàòèðàíå íà ïîòåíöèàëà íà
âúòðåøíî ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå:èíâåñòèöèè â îáëàñòòà íà îáðàçîâàíèåòî è
çäðàâåîïàçâàíåòî â ðåãèîíè+ïîïàäàùè â äåôèíèöèÿòà íà Öåë 0:
ôèíàíñèðàíå íà ïðîó÷âàíèÿ èëè ïèëîòíè ñõåìè îòíîñíî ðåãèîíàëíîòî ðàçâèòèå íà
íèâî eáùíîñò+îñîáåíî+êîãàòî ñå îòíàñÿò äî ãðàíè÷íè ðàéîíè íà äúðæàâèòå , ÷ëåíêè+
òóðèçúì+ óðáàíèñòè÷íî ðàçâèòèå è êóëòóðà- Ôîíäúò å ÷àñò îò áþäæåòà íà ÅÑÅâðîïåéñêè ñîöèàëåí ôîíä -ÅÑÔ /The European Social fund - ESF/
å ñúçäàäåí ïðåç 0847ã-Òîçè ôîíä ñå ïðèëàãà ïðè ôèíàíñèðàíåòî íà ìåðêè îò
ñîöèàëíî,ïîëèòè÷åñêè õàðàêòåðÌåðêèòå çà ïîñòèãàíå íà âèñîêà çàåòîñò ñà åäíà îò âàæíèòå ïîëèòèêè íà ÅÑ
çàëåãíàëà â äîãîâîðà îò Àìñòåðäàì- Îñíîâíàòà ìó çàäà÷à å îñèãóðÿâàíåòî íà
ôèíàíñîâà ïîäêðåïà çà èçïúëíåíèåòî íà
öåë 1 è 2 â áîðáàòà ñ áåçðàáîòèöàòà+íàñúð÷àâà âðúùàíåòî íà áåçðàáîòíèòå è
íåîáëàãîäåòåëñòâàíèòå ãðóïè êúì ïàçàðà íà òðóäà+ ãëàâíî ÷ðåç ôèíàíñèðàíå íà
ìåðêè çà îáó÷åíèå è íà ñèñòåìè çà íàáèðàíå íà ðàáîòà-Ôèíàíñèðàíåòî ïî ôîíäà
êîíêðåòíî äîïðèíàñÿ
çà9óëåñíÿâàíå äîñòúïà äî ïàçàðà íà òðóäà+îñèãóðÿâàíå íà ðàâíè âúçìîæíîñòè íà
ïàçàðà íà òðóäà:ðàçâèòèå íà óìåíèÿòà+ ñïîñîáíîñòèòå+ïîâèøàâàíåòî íà
ïðîôåñèîíàëíàòà êâàëèôèêàöèÿ+
ïðåêâàëèôèêàöèÿ è ò-í-:íàñúð÷àâàíå ñúçäàâàíåòî íà ðàáîòíè ìåñòà:ôèíàíñèðàíå íà
ïðîó÷âàíèÿ è ïèëîòíè ñõåìè îòíàñÿùè ñå äî àñïåêòè+êîèòî ñà îáùè çà íÿêîëêî
ñòðàíè ,÷ëåíêè-Ôîíäúò å ÷àñò îò áþäæåòà íà ÅÑÔîíä çà îðèåíòèðàíå è ãàðàíòèðàíå íà ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî- ñåêöèÿ ”Îðèåíòèðàíå
”–ÅÔÎÃÑÑ (The European Agricultural Guidance Fund-EAGGF).
Ñúçäàäåí å ïðåç 0851ãÎñíîâåí èíñòðóìåíò çà ïðîâåæäàíå íà Îáùàòà ñåëñêîñòîïàíñêà ïîëèòèêàÔîíäúò ôèíàíñèðà ìåðêè çà ðàçâèòèå íà ñåëñêèòå îáëàñòè è ïîìîùè çà
ôåðìåðèòå-ÅÔÎÃÑÑ èìà äâå ñåêöèè9
Ñåêöèÿ ”Ãàðàíòèðàíå ” ,òîâà å ïî,ãîëÿìàòà ÷àñò îò ôîíäà è å îñíîâåí èíñòðóìåíò
çà ãàðàíòèðàíå íà öåíèòå íà ñåëñêîñòîïàíñêà ïðîäóêöèÿ-

-Ñåêöèÿ “Îðèåíòèðàíå ” ,ñëóæè çà ïðîâåæäàíå íà ñòðóêòóðíàòà ïîëèòèêà â ñåëñêîòî
ñòîïàíñòâî+ñóáñèäèðà ïðèñïîñîáÿâàíåòî íà ïðîèçâîäñòâîòî êúì
ïàçàðà+ïîäîáðÿâàíåòî íà êà÷åñòâîòî è ò-íÔîíäúò å ÷àñò îò áþäæåòà íà ÅÑ-Ôîíäúò ôèíàíñèðà ãëàâíî ìåðêè çà ðàçâèòèå íà
ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî è ôåðìåðèòå+îñíîâíî â èçîñòàâàùè ðàéîíè- åêöèÿòà
”Îðèåíòèðàíå ” ñúùî ïîäêðåïÿ
ñåëñêèòå ðàéîíè+íî åäèíñòâåíî â ðàìêèòå íà Îáùàòà ñåëñêîñòîïàíñêà ïîëèòèêà íà
ÅÑ-Â ñúîòâåòñòâèå íà ïðèíöèïèòå íà ÷ëåí 28 íà Äîãîâîðà çà Åâðîïåéñêàòà
èêîíîìè÷åñêà îáùíîñò+
ôèíàíñîâîòî ñúäåéñòâèå íà ôîíäà å íàñî÷åíî êîíêðåòíî êúì èçïúëíåíèåòî íà
ñëåäíèòå çàäà÷è9 óêðåïâàíå è ðåîðãàíèçèðàíå íà ñåëñêîñòîïàíñêèòå+è ãîðñêèòå
ñòðóêòóðè+âêëþ÷èòåëíî òåçè çà
ïàçàðíà ðåàëèçàöèÿ è ïðåðàáîòêà íà ñåëñêîñòîïàíñêèòå è ãîðñêèòå ïðîäóêòè è
îáëåê÷àâàíå íà ïðèðîäíèòå çàòðóäíåíèÿ â ñåëñêîòî ñòîïàíñòâî:îñèãóðÿâàíå
ïðèñïîñîáÿâàíåòî íà ñåëñêîñòîïàíñêîòî ïðîèçâîäñòâî è íàñúð÷àâàíå ðàçâèòèåòî íà
äîïúëíèòåëíè äåéíîñòè çà ôåðìåðèòå îò äâàòà ïîëà:
ïîäïîìàãàíå îñèãóðÿâàíåòî íà äîáúð æèçíåí ñòàíäàðò:ïîäîáðÿâàíå ðàçâèòèåòî íà
ñîöèàëíà ìðåæà â çåìåäåëñêèòå îáëàñòè+çàùèòàòà íà îêîëíàòà ñðåäà è îïàçâàíåòî
íà ïðèðîäàòà.â òîâà ÷èñëî ÷ðåç îñèãóðÿâàíå íà êîíñåðâàöèÿ íà ïðèðîäíèòå
ñåëñêîñòîïàíñêè ðåñóðñè.:ïðåäîñòàâÿíå íà òåõíè÷åñêà ïîìîù è èíôîðìàöèÿ+êàêòî è
íà ïîäêðåïà çà ïðîó÷âàíèÿ è ïèëîòíè ïðîåêòè çà íàñúð÷àâàíå íà çåìåäåëñêîòî
ðàçâèòèå íà íèâî ÎáùíîñòÔèíàíñîâèÿò èíñòðóìåíò çà îðèåíòèðàíå íà ðèáàðñòâîòî – ÔÈÎÐ (The Financial
Instrument for Fisheries Guidance -FIFG) å
ñúçäàäåí ïðåç 0882 ã-Ôîíäúò å ñúçäàäåí â îòãîâîð íà êðèçà â ñåêòîðà è å ïðåäâèäåí
äà ñúäåéñòâà çà íåãîâîòî ïðåñòðóêòóðèðàíå+ äà ïîäïîìàãà àäàïòèðàíåòî è
ìîäåðíèçèðàíåòî íà ðèáîëîâíàòà
èíäóñòðèÿÔîíäúò çà ñáëèæàâàíå -(Cohesion Fund)å ñúçäàäåí ïðåç 0882 ãÖåëòà íà Ôîíäà å äà ïîäïîìîãíå ïî,ñëàáîðàçâèòèòå äúðæàâè, ÷ëåíêè äà ñå
ïîäãîòâÿò çà ó÷àñòèå â èêîíîìè÷åñêèÿ è âàëóòåí ñúþç è çà áþäæåòíàòà
äèñöèïëèíà+êîÿòî òîé íàëàãà+êàòî åäíî åäíîâðåìåííî ñ òîâà ñå ïîääúðæàò óñèëèÿòà
çà ðàçâèòèå è ñáëèæàâàíå ñ ïî,áîãàòèòå äúðæàâè ÷ëåíêè- Êîõåçèîííèÿ ôîíä
ôèíàíñèðà ãëàâíî òðàíñïîðòíè èíôðàñòðóêòóðè ïðîåêòè+ êîèòî äîïðèíàñÿò çà
ðàçâèòèåòî íà òðàíñåâðîïåéñêèòå ìðåæè è ïðîåêòè çà îïàçâàíå íà îêîëíàòà
ñðåäà+êîèòî ñà ñâúðçàíè ñ öåëèòå íà ïîëèòèêàòà â ÅÑ â òàçè îáëàñò-

INTERREG ²²² Ñ
Ñïåöèôè÷íà öåë 9Ñòèìóëèðàíå íà ïàðòíüîðñòâî çà ðåãèîíàëíî ðàçâèòèå ìåæäó
îáëàñòè áåç îáùè ãðàíèöèÑôåðè çà ïîäïîìàãàíå:
Óðáàíèñòè÷íî ðàçâèòèå:
Èíîâàòèâíè ïðîãðàìè çà äåéñòâèåÑúùåñòâóâà ñúôèíàíñèðàíå íà áúëãàðñêèòå ó÷àñòíèöè äî 1//6 ã îò ÌÔ ÷ðåç
ïðîãðàìà ÔÀÐ:
IDA II –Èíñòðóìåíò íà ÅÎ+íàñî÷åí êúì ñúçäàâàíåòî íà åäèííî èíôîðìàöèîííî
ïðîñòðàíñòâî çà îáìåí íà äàííè ìåæäó àäìèíèñòðàöèèòå íà ñòðàíèòå,÷ëåíêè íà ÅÑ
è ñòðàíèòå êàíäèäàòêè ïðè ñúîòâåòíà ñòåïåí íà ñèãóðíîñò+ïîñðåäñòâîì
ðàçðàáîòâàíåòî è èçïîëçâàíåòî íà åäèííè òåõíè÷åñêè è ïðîãðàìíè ðåøåíèÿÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Êîîðäèíàöèîíåí ñúâåò ïî èíôîðìàöèîííè
òåõíîëîãèè.
Ëèöå çà êîíòàêò å ã,í Èâàéëî Ãåîðãèåâ+òåëåôîí9/1.83/2536:
office@ccit.government.bg

Ìíîãîãîäèøíà ïðîãðàìà íà ÅÑ çà ðàçâèòèå íà ïðåäïðèÿòèÿòà è
ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî è ïî-ñïåöèàëíî ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ.
Îñíîâíè öåëè íà ïðîãðàìàòà9
-Ïîâèøàâàíå ðàñòåæà è êîíêóðåíòíîñïîñáíîñòòà íà áèçíåñà â ãëîáàëèçèðàíàòà
èêîíîìèêà+îñíîâàâàùà ñå íà çíàíèåòî:
-Íàñúð÷àâàíå íà ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî:
-Îïðîñòÿâàíå è ïîäîáðÿâàíå íà àäìèíèñòðàòèâíàòà è íîðìàòèâíà ðàìêà çà
áèçíåñà+îñîáåíî çà íàó÷íèòå èçñëåäâàíèÿ+èíîâàöèèòå è ñúçäàâàíåòî íà áèçíåñ:
-Ïîäîáðÿâàíå íà ôèíàíñîâèòå óñëîâèÿ çà áèçíåñà+îñîáåíî çà ìàëêèòå è ñðåäíèòå
ïðåäïðèÿòèÿ:
-Îñèãóðÿâàíå ïî,äîáúð äîñòúï íà áèçíåñà äî óñëóãèòå+ïðîãðàìèòå è ìðåæèòå íà ÅÑ
è ïîäîáðÿâàíå íà êîîðäèíàöèÿòà èìÊîîðäèíàòîð íà ïðîãðàìàòà å Àãåíöèÿòà çà ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ.
Ëèöå çà êîíòàêò å ã,æà Êåòè Êîéíàêîâà+òåëåôîí9/1.8218162:

k.koynakova@asme.bg

ÐÀÑÅ 2006-2010
Ïðîãðàìà íà Îáùíîñòòà çà ïîäïîìàãàíå íà ïðåäïðèåìà÷åñòâîòî è
êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòòà íà ïðåäïðèÿòèÿòàÏðåäëîæåíèåòî íà Åâðîïåéñêàòà êîìèñèÿ å ñòðóêòóðèðàíî îêîëî 3 îñíîâíè
öåëè+ïîäðàçäåëåíè íà 07 äåéñòâèÿ×åòèðèòå îñíîâíè öåëè ñà:
Öåë 09 Óñêîðÿâàíå àäàïòèðàíåòî íà èíäóñòðèÿòà êúì ñòðóêòóðèòå ïðîìåíè:
Öåë 19 Íàñúð÷àâàíå ñúçäàâàíåòî íà ñðåäà+áëàãîïðèÿòíà çà èíèöèàòèâè è çà ðàçâèòèå
íà ïðåäïðèÿòèÿòà+îñîáåíî íà ìàëêèòå è ñðåäèòå ïðåäïðèÿòèÿ:
Öåë 29 Íàñúð÷àâàíå ñúçäàâàíåòî íà ñðåäà+áëàãîïðèÿòíà çà ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó
ïðåäïðèÿòèÿòà:
Öåë 39
ïî,äîáðàòà åêñïëîàòàöèÿ íà ïîòåíöèàëà íà ïîëèòèêèòå çà
èíîâàöèîííî+èçñëåäîâàòåëñêî è òåõíîëîãè÷íî ðàçâèòèå18-òå äåéñòâèÿ ñà:
0-Íàñúð÷àâàíå è çàñèëâàíå èíòåãðàöèÿòà íà èíôîðìàöèîííèòå è êîìóíèêàöèîííèòå
òåõíîëîãèè â áèçíåñ ñòðàòåãèèòå:
1-Íàñúð÷àâàíå íà êîðïîðàòèâíàòà ñîöèàëíà îòãîâîðíîñò è óñòîé÷èâîòî
ïðîèçâîäñòâî:
2-àñèëâàíå íà êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòòà íà ïðåäïðèÿòèÿòà è àäàïòèðàíåòî èì êúì
ñïåöèôè÷íè ñåêòîðè:
3-Íàñúë÷àâàíå íà ïðåäïðèåìà÷åñêèÿ äóõ:
4-Ïîäïîìàãàíå ïîåìàíåòî íà ðèñê îò ñòðàíà íà ïðåäïðèåìà÷èòå:
5-Ñâúðçâàíå íà ïðåäïðèÿòèÿ ñ öåë ðàñòåæ è êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñò:
6-Íàñúð÷àâàíå äîñòúïà äî ôèíàíñè çà ïðåäïðèÿòèÿ+îñîáåíî çà ÌÑÏ:
7-Ñúçäàâàíå íà áëàãîïðèÿòíà çà ïðåäïðèÿòèÿòà ðåãóëàòèâíà è àäìèíèñòðàòèâíà
ðàìêà íà íàöèîíàëíî íèâî:
8-àñèëâàíå íà òðàíñãðàíè÷íîòî ñúòðóäíè÷åñòâî ìåæäó êîìïàíèè îò ÅÑ:
0/-Íàñúð÷àâàíå è óëåñíÿâàíå íà ìåæäóíàðîäíèòå áèçíåñ âðúçêè çà ïðåäïðèÿòèÿ îò
ÅÑ:
00-Ôóíêöèîíèëàíå íà åâðîïåéñêèòå ìðåæè çà ïîäêðåïà íà áèçíåñà:

01-àñèëâàíå íà èíîâàöèèòå ÷ðåç ïî,äîáðè çíàíèÿ è ïî,åôåêòèâåí ìåíèäæìúíä íà
èíòåëåêòóàëíàòà ñîáñòâåíîñò:
02-Íàñúð÷àâàíå íà òåõíîëîãè÷íèÿ òðàíñôåð è êëúñòåðèòå:
03-Íàñúð÷àâàíå íà îðãàíèçàöèîííèòå è äðóãè íåòåõíîëîãè÷íè èíîâàöèè+
âêëþ÷èòåëíî è äèçàéí:
04-Àíàëèç è ìîíèòîðèíã çà ïîäîáðÿâàíå ðàçáèðàíåòî íà âúòðåøíèòå ôàêòîðè çà
êîíêóðåíòíîñïîñîáíîñòòà è èíîâàòèâíîñòòà íà ïðåäïðèÿòèÿòà:
05-Ïðèíîñ çà ïîäîáðÿâàíå êà÷åñòâîòî íà ðåãóëàòèâíàòà ðàìêà íà Îáùíîñòòà:
06-Îöåíêà:
07-Ðàçïðîñòðàíåíèå:
Ïëàí çà äåéñòâèå â îáëàñòòà íà èíîâàöèèòå
Ïóáëèêóâàíå ïðåç àïðèë 1//3 ã-íà êîíñóëòàòèâåí äîêóìåíò+ôîêóñèðàí âúðõó ñëåäèòå
5 öåëè9
012345-

•Èíîâèðàíå íàâñÿêúäå:
•Ïîÿâà íà èíîâàöèÿòà íà ïàçàðà:
•íàíèÿ íàâñÿêúäå:
•Èíâåñòèðàíå â èíîâàöèÿòà:
•Óìåíèÿ çà èíîâàöèè:
•Åôåêòèâíî óïðàâëåíèå íà èíîâàöèèòå-

Ïëàí çà äåéñòâèå â îáëàñòòà íà ïðåäïðïèåìà÷åñòâîòî
Ïðåäñòàâÿíå íà ñàéòà íà Ãåíåðàëíà äèðåêöèÿ !Ïðåäïðèÿòèÿ!íà 4 öåëè è 8 êëþ÷îâè
äåéñòâèÿ9
gsso9..dtqno`-dt-hms.bnll.dmsdqohrd.dmsdqoqdmdtqrgho.`bshnm^ok`m-gsl
Öåëè:
01234-

-Ïîäõðàíâàíå íà ïðåäïðèåìà÷åñêèÿ äóõ:
-Íàñúð÷àâàíå íà ïîâå÷å õîðà äà ñòàíàò ïðåäïðèåìà÷è:
-Ñâúðçâàíå íà ïðåäïðèåìà÷è ñ öåë ðàñòåæ è êîíêóðåíòî ñïîñîáíîñò:
-Ïîäîáðÿâàíå íà ôèíàíñîâèÿ ïîòîê:
-Ñúçäàâàíå íà ïî,áëàãîïðèÿòíà çà ÌÑÏ ðåãóëàòîðíà è àäìèíèñòðàòèâíà
ðàìêà:

9-òå êëþ÷îâè äåéñòâèÿ ñà:
•
•

0-Ïðåäïðèåìà÷åñòâî è ìëàäåæèòå:
1-Íàìàëÿâàíå íà ðèñêà îò ïðîâàë â áèçíåñà:

•
•
•
•
•
•
•

2-Óëåñíÿâàíå íà òðàíñôåðà íà áèçíåñ äåéíîñòè:
3-Ïîäîáðÿâàíå íà ñîöèàëíàòà ñèãóðíîñò íà íîâè ñîáñòâåíèöè íà ìàëúê
áèçíåñ:
4-Ïîäïîìàãàíå !ïî ìÿðêà!íà æåíèòå è åòíè÷åñêèòå ìàëöèíñòâà:
5-Óëåñíÿâàíå ñúòðóäíè÷åñòâîòî íà ìàëêèÿ è ñðåäíèÿ áèçíåñ íà âúòðåøíèÿ
ïàçàð:
6-Ïîäêðåïà çà èíîâàòèâíèòå êëúñòåðè:
7-Ïî,ãîëÿìà ñïðàâåäëèâîñò 'dpthsx(è ïî,ñèëåí áàëàíñ:
8-Íàìàëÿâàíå ñëîæíîñòòà å öåë ñïðàâÿíå ñ äàíü÷íîòî çàêîíîäàòåëñòâî-

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÎÍÍÈ ÔÎÍÄÎÂÅ,ÎÏÅÐÈÐÀÙÈ Â ÁÚËÃÀÐÈß
Àvlar Bioventures Fund 1 'vvv-`uk`q-bnl.duk`q^rhsd^hm^oqn-gsl (
Ïåðèîä íà äåéñòâèå91//0,1//5
Ðåãèîíè9ÅÑ'04,0/(+Áúëãàðèÿ+Ðóìúíèÿ+ÅÀÑÒ
Ïðîåêòè+êîèòî ñå ôèíàíñèðàò îò Èíâåñòèöèîííèÿ ôîíä9
•äðàâå+ñîöèàëíà ñôåðà+íîâè òåõíîëîãèè+ïîëèòèêà íà ÌÑÏ- Èíîâàöèè+
Ôèíàíñè:

êîíîìèêà+

•Ïîäêðåïà íà ôèðìè îò ñôåðàòà íà áèîòåõíîëîãèèòå è çäðàâåîïàçâàíåòî 'ïðè
ñúçäàâàíåòî è â ðàíåí åòàï íà ðàçâèòèå(
•Ôîíäúò ó÷àñòâà äî0/ $îò ðèñêîâèÿ êàïèòàë íà êîìïàíèÿòà+ ñ ìàêñèìóì äî 2-2
ìëí- âðî Ãîäèøåí áþäæåò íà ôîíäà934 ,64 ìëí- ðî
Ôèíàíñèðàíå íà ïðîåêòà9äî 2-2 ìëí-åâðî

Baring Private Equity Partners 'VVV-AODO-BNL.AODO.HMCDW-@RO (
Ðåãèîíè9ÅÑ'04*0/(+Áúëãàðèÿ-Ðóìúíèÿ-Íîâè íåçàâèñèìè äúðæàâè+ÀçèÿÏðîåêòè+êîèòî ñå ôèíàíñèðàò îò Èíâåñòèöèîííèÿ ôîíä9
•êàïèòàëîâî ôèíàíñèðàíå çà ñðåäíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ+ êîèòî ïëàíèðàò ðàçøèðÿâàíå:
Ôîíäúò ùå äúðæè ìàæîðèòàðåí èëè ìèíîðèòàðåí äÿë Ãîäèøåí áþäæåò ,04
ìèë-Åâðî:
Ôèíàíñèðàíå íà ïðîåêòà9ìåæäó 4 è 0/ ìëí-åâðî

DBG Eastern European Fund LTD 1 'vvv-cafdd-bnl (
Ïåðèîä íà äåéñòâèå91//2,1/02
Ðåãèîíè ,Áúëãàðèÿ+Ðóìúíèÿ+Áàëêàíñêè ïîëóîñòðîâ
Ïðîåêòè+êîèòî ñå ôèíàíñèðàò îò Èíâåñòèöèîííèÿ ôîíä9
•Óñëóãè-Ïîëèòèêà íà ÌÑÏ-Èíäóñòðèÿ-àåòîñò- êîíîìèêà Ôèíàíñè- Ìåñòíî
ðàçâèòèå•Êàïèòàëîâî ôèíàíñèðàíå çà ïåðèôåðíè êîìïàíèè9
Íàñúð÷àâàíå íà èíâåñòèöèèòå è íàñúð÷àâàíå íà ïðîèçâîäñòâîòîÁåíåôèöèåíòè ,êîðïîðàöèè+ìàëêè è ñðåäíè ôèðìèÃîäèøåí áþäæåò ,7/ ìèë-Åâðî:
Ôèíàíñèðàíå íà ïðîåêòà9ìåæäó 2 è 01 ìëí-åâðî

Black Sea Fund L.P 'vvv-fkna`kehm`mbd-fq(
Ðåãèîíè ,Áúëãàðèÿ+Ðóìúíèÿ+Íîâè íåçàâèñèìè äúðæàâè- Áàëêàíñêè ïîëóîñòðîâÏðîåêòè+êîèòî ñå ôèíàíñèðàò îò Èíâåñòèöèîííèÿ ôîíä9
0- •Óñëóãè-Ïîëèòèêà íà ÌÑÏ-Èíäóñòðèÿ-Èêîíîìèêà-Ôèíàíñè:
1- •Êàïèòàëîâî ôèíàíñèðàíå çà êîìïàíèè ñ ïîòåíöèàë çà ðàñòåæ
2- •Ìàëêè è ñðåäíè ïðåäïðèÿòèÿ:
Ôîíäúò ó÷àñòâà ñ èíâåñòèöèÿ+íå ïî,ãîëÿìà îò 04 $îò ïîâåðåíèÿ êàïèòàë íà âñÿêà
åäíà êîìïàíèÿ
Ãîäèøåí áþäæåò,0// ìëí-Åâðî:
Ôèíàíñèðàíå íà ïðîåêòà9ìåæäó 1-1 è 10.1 ìëí-åâðî

