Приложение № 1

Актуализация на Програмата за реализация на
Общински план за развитие на Община Димитровград
за периода 2014-2020 г. във връзка с чл. 38. от ППЗРР

2017 година
Община Димитровград
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Настоящото Приложение № 1 към ОПР на община Димитровград за
периода 2014-2020 е изработено в съответствие с изводите и препоръките на
Междинната оценка на ОПР на община Димитровград. Актуализацията на
Програмата за реализация е изработена съгласно чл. 38, ал. 2 от ППЗРР,
който гласи, че „за актуализиране на общинския план за развитие се
разработва актуализиран документ за изпълнение, който го допълва“ и ал.
4., където е посочено, че „за ефективното и ефикасното изпълнение на
общинския план за развитие програмата за неговата реализация може да се
актуализира при необходимост с решение на общинския съвет по
предложение на кмета на общината“.
Междинната оценката на изпълнението на ОПР служи за установяване
на проблеми в изпълнението на плана и за своевременни решения за
промени в политиката за местно развитие (ако е необходимо), за да бъде тя
по-ефективна. На база на междинната оценка е възможно да се инициира
актуализация на общинския план за развитие, за да се направят
необходимите корекции в документа и да се предприемат мерки за
реализиране на заложените цели и приоритети, като се отговори на
актуалните нужди, свързани с развитието. В тази връзка Междинната оценка
на ОПР на Община Димитровград препоръчва текуща актуализация на
Програмата за реализация на Общинския план за развитие.1
Закъснялото
разработване,
договаряне
и
одобрение
на
Оперативните програми за програмния период 2014-2020 г. и
липсата на информация за тях по време на разработването на
Общинския план през 2013 г. предполагат известно информационно
изкривяване в заложената Програма за реализация. От друга страна значими
инвестиции, оформящи нова индустриална зона, бележат развитието на
Димитровград през следващите години, което се възприема като промени
на икономическите условия в общината. Това, което може да се
предвиди е, че чуждестранните инвестиции ще въздействат върху
структурата на местната икономика и ще я видоизменят в голяма
степен. Това поражда необходимостта от включвани на мерки за
реализация, които да отговарят на променящата се социално-икономическа
среда. Големите инвестиции изискват ангажименти от страна на Общината по
отношение на изграждане на адекватна бизнес инфраструктура и съдействие
за осигуряването на квалифициран и подготвен човешки ресурс. От друга
страна промените в икономическия профил ще изменят демографските
характеристики в общината, което води до необходимостта да бъдат
включени проекти, насочени към подобряване предоставянето на услуги за
местното население. Всички тези фактори определят необходимостта
от актуализиране на Програмата за реализация на Общинския план
за развитие.
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Въпреки че в основните изводи и препоръки на МО на ОПР не е
предвидена актуализация на социално-икономическия профил на общината,
с цел подобряване на информационната обезпеченост и обвързаност на
действащите стратегически документи са включени данни за настъпилите
промени на икономическите и социалните условия в общината.
По отношение на икономическото и социално състояние на общината е
нужна актуализация на данните поради настъпилите промени в последните
години - брой и структура на населението по различен показател, заетост и
безработица, икономическа активност на населението, настъпили промени в
икономическия профил на общината вследствие на привлечените инвестиции
в общината и други инвестиционни намерения, които биха преформулирали
икономическия облик на Димитровград и региона. В тази връзка в
настоящото приложение 1 са включени данни от анализа на промените в
социално-икономическото развитие на общината в Междинната оценка на
ОПР.
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НАСЕЛЕНИЕ И ДЕМОГРАФСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
През 2016 г. продължава тенденцията за намаляването броя на
население на община Димитровград. Според данни на НСИ към 31.12.2016 г.
населението на общината е 49 061 души, а по данни от ОПР към 31.12.2012
г. населението е 52 206 души. Общото население е намаляло с 3 145 души
до края на 2016 г. Това показва, че населението на община Димитровград е
намалявало средно с 629 души на година.
Данните на областно ниво показват същата тревожна тенденция, като
прави впечатление бързия темп на намаляващо население, формирано от
други общини на територията на областта. Към 31 декември 2016 г.
населението на област Хасково е 233 415 души, и в сравнение с 2015 г.
намалява с 2 968 души, или с 1.3%. Мъжете в областта са 114 151 (48.9%), а
жените - 119 264 (51.1%), или на 1000 мъже в областта се падат 1045 жени.
Посоченият брой жители през 2016 г. в община Димитровград формира
21,02 % от населението на област Хасково, 3,4 % от населението на Южен
Централен район и 0,7 % от това на национално ниво.
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ХАСКОВО И ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ПО
ПОЛ И МЕСТОЖИВЕЕНЕ
Общо
Общо

Област
Хасково

Мъже

В градовете

В селата

Жени

Общо

Мъже Жени

Общо

Мъже Жени

2012

241676 118065

123611

174895

85002

89893

66781

33063

33718

2013

239312 116919

122393

173471

84303

89168

65841

32616

33225

2014

237664 116213

121451

172259

83760

88499

65405

32453

32952

2015

236383 115779

120604

170267

82848

87419

66116

32931

33185

2016 233415 114151 119264 168526 81867 86659 64889 32284 32605
2012

52206

25445

26761

39422

19211

20211

12784

6234

6550

2013
Община
2014
Димитровград
2015

51531

25125

26406

38983

18995

19988

12548

6130

6418

50655

24614

26041

38315

18593

19722

12340

6021

6319

49846

24223

25623

37064

17936

19128

12782

6287

6495

23765

25296

36615

17657 18958 12446 6108

6338

2016 49061

В следващата таблица е представено разпределение на населението в
община Димитровград по население места по данни на НСИ към 31.12.2016 г.
НАСЕЛЕНИ МЕСТА
Общо

с. Бодрово
с. Брод
с. Бряст
с. Великан
с. Воден
с. Върбица

ОБЩО МЪЖЕ ЖЕНИ
49061 23765 25296
263
122
141
719
367
352
224
103
121
71
38
33
271
133
138
300
133
167
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с. Голямо Асеново
с. Горски извор
гр. Димитровград
с. Длъгнево
с. Добрич
с. Долно Белево
с. Здравец
с. Златополе
с. Каснаково
с. Крепост
с. Крум
с. Малко Асеново
гр. Меричлери
с. Радиево
с. Райново
с. Светлина
с. Скобелево
с. Сталево
с. Странско
с. Черногорово
с. Ябълково

231
1193
35074
192
1149
229
197
423
374
1395
470
115
1541
882
59
55
529
470
482
896
1257

112
586
16909
104
550
117
88
215
170
700
239
54
748
443
24
28
233
245
237
440
627

119
607
18165
88
599
112
109
208
204
695
231
61
793
439
35
27
296
225
245
456
630

Демографските параметри на община Димитровград през последните
години са влошени. В периода 2012 - 2016 г. населението на Общината
намалява с 3 145 души, а населението в областта за този период е намаляло
с 8 261. Според данните на НСИ от 2016 г. се вижда, че община
Димитровград е на второ място по население в Област Хасково и заема 21,02
% от населението на областта. Към 31.12.2016 г. общината има население от
49 061 жители, от които 36 615 се намират в градовете Димитровград и
Меричлери, а останалите 12 446 жители са разпределени в 25 села.
От таблицата по-горе става ясно, че и през 2016 г. се запазва се
тенденцията на увеличаване на относителния дял на градското население и
намаляване на населението в селата. 74,6 % от населението на територията
на общината живее в гр. Димитровград и гр. Меричлери, а останалите 25,4
% от жителите населяват селата на територията на общината.
Гъстотата на населението (д/км2) е основен показател, който разкрива
спецификата на протичащите демографски процеси на дадена територия. В
община Димитровград тя също намалява, като към 31.12.2015 г. е 85,5 д./
км2. Въпреки това тази стойност е по-висока от средната за България /64,8
д/км2/, за Южен Централен район (64,4 д/км2) и за област Хасково (42,5
д/км2).
По отношение на възрастовата структура на населението за целите на
настоящия доклад е представена следващата таблица, която разпределя
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населението в областта в различни възрастови групи, разглеждани от
статистиката към 31.12.2015 г.
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

ОБЩО

МЪЖЕ

ЖЕНИ

49846
2052
2156
1969
1920
2036
2635
3115
3343
3396
3298
3629
4187
4126
3712
2643
2346
2086
967
230

24223
1057
1145
1032
989
1116
1350
1733
1791
1788
1642
1811
2078
2008
1611
1037
890
731
346
68

25623
995
1011
937
931
920
1285
1382
1552
1608
1656
1818
2109
2118
2101
1606
1456
1355
621
162

Общо
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90+

Във връзка с половата структура на населението данните към края на
2016 г. сочат, че разликата между броя на мъжете /23 765/ и броя на жените
/25 296/ започва да намалява и е 1 531. За сравнение разликата между броя
на жените и мъжете през 2010 г. в община Димитровград е 1 973, но като
цяло се запазва тенденцията на национално ниво за корелация между поголемия брой на жените и отрицателния естествени прираст.
Особеностите на полово-възрастовата структура на населението на
община Димитровград към 31.12.2015 г. /брой на хората, попадащи в
отделните възрастови групи и тяхното разпределение по пол/, са отразени
посредством представената полово-възрастова пирамида на населението.
Полово-възрастовата пирамида най-добре представя особеностите на
населението в Димитровград – стеснената структура в основата на т. нар.
пирамида и стеснението на върха говори за ниската раждаемост и
смъртността, което характеризира и отрицателния естествен прираст.
Характерно за полово-възрастовата структура на населението в общината е
изпъкналата част на пирамидата във възрастовите групи /50-54/, /55-59/,
/60-64/,
което подчертава възрастната структура на населението,
характерна за цялата страна, а по отношение на пола – лявата част на
фигурата, подчертава по-големия брой на жените в общината.
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Полово-възрастовата пирамида на населението в Община Димитровград
към 31.12.2015 г.

През 2011 г. полово-възрастовата пирамида, представена в
следващата фигура, показва, че през периода на подготовка и изпълнение
на ОПР тя е запазила своята структура, характеризираща се с възрастна
структура на населението и по-големия брой на жените в общината във
възрастовите групи след група 50-54 г.
Полово-възрастовата пирамида на населението в Община
Димитровград към 01.02.2011 г.
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Възрастовата структура на населението на община Димитровград в
периода 2010-2016 г., характеризираща се с данни за населението в под,
над и в трудоспособна възраст в абсолютни стойности се е изменила, както
следва:
 населението в под трудоспособна възраст е намаляло с 354 д;
 населението в трудоспособна възраст е намаляло с 6 219 д.,
 населението в над трудоспособна възраст е намаляло с 235 д.
Прави впечатление, че с най-голям дял е намаляло населението в
трудоспособна възраст – 91, 4 %. Според Доклад на Световната банка
намаляването на населението в трудоспособна възраст в България е едно от
най-резките в света. От 1985 г. насам населението на възраст между 15 и 64
г. е намаляло от около 6 милиона на 5 милиона, а след 50 години се очаква
то да бъде само на половината на това (ООН, 2012 г.). Това значително
намаление, което отчасти се дължи на намаляването на раждаемостта, се
засилва и поради големия брой работници, напускащи България и
заминаващи в други държави, особено в ЕС. Нетната емиграция, която е
както причина, така и следствие от проблемите във вътрешния пазар на
труда, е причината за около 17 % от намаляването на общата численост на
населението в България от 1990 г. насам (Световна банка, 2013 г.-а).
Свиването на населението в трудоспособна възраст, съчетано с
бързото застаряване на населението като цяло, води до покачване на
коефициентите на зависимост. Общият коефициент на зависимост населението на възраст 0—14 год. и над 65 г. спрямо населението в
трудоспособна възраст — върви нагоре от 2009 г. и се очаква да продължава
да расте, благодарение на коефициента на възрастова зависимост относно
старшите възрасти.
По отношение на естественото движение на населението в Общината в
сравнение с данни, заложени в ОПР при разработването му, става ясно, че
естественият прираст продължава да задържа своята отрицателна стойност,
като към 31.12.2015 г. коефициентът за естествен прираст е -10,35 ‰, а
през 2012 -9,5 ‰. В абсолютна стойност естественият прираст към 2016 е
равен на -508, а през 2012 - 499.
В следващата таблица е представена информация за показателите на
естественото движение на населението в периода 2012-2016 г. за област
Хасково и община Димитровград. От данните става видно, че броят на
живородените през 2016 е по-малък от този през 2012, а по отношение на
броя умирания през 2016 г. броят също е по-малък от този през 2012 г.
ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ХАСКОВО И
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Област
Хасково
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Община
Димитровград

2012

Живородени (брой)

2190

415

Умрели (брой)

3807

914

-1617

-499

Живородени (брой)

2096

390

Умрели (брой)

3717

886

-1621

-496

Живородени (брой)

2061

405

Умрели (брой)

3947

898

-1886

-493

Живородени (брой)

2164

410

Умрели (брой)

4034

974

-1870

-564

Живородени (брой)

2033

386

Умрели (брой)

3849

894

-1816

-508

Естествен прираст (брой)

2013

Естествен прираст (брой)

2014

Естествен прираст (брой)

2015

Естествен прираст (брой)

2016

Естествен прираст (брой)

По отношение на механичното движение на населението в общината и
областта е представена следващата таблица, включваща данни за броя
заселени, изселени и механичния прираст в абсолютна стойност в периода
2012-2016 г. Данните за общината показват, че механичният прираст
продължава да задържа своята отрицателна стойност, като към 31.12.2016 г.
коефициентът за мех. прираст е - 5,65 ‰, а през 2012 - 4,64 ‰. Факторите,
влияещи върху коефициентът за механичен прираст са както броят на
заселените и изселените, така и общият брой на населението, което всяка
година в периода 2012-2016 е намалявало средно с 630 души годишно, което
е тревожен факт от гл. т. демографската характеристика на общината и
наличния човешки ресурс.
МЕХАНИЧНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО В ОБЛАСТ ХАСКОВО
И ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД
Област
Хасково
Заселени (брой)
Изселени (брой)
2012
Механичен прираст
(брой)
Заселени (брой)
2013 Изселени (брой)
Механичен прираст
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Община
Димитровград

2600
3262

492
734

-662
2831
3574
-743

-242
557
736
-179

(брой)
Заселени (брой)
Изселени (брой)
2014
Механичен прираст
(брой)
Заселени (брой)
Изселени (брой)
2015
Механичен прираст
(брой)
Заселени (брой)
Изселени (брой)
2016
Механичен прираст
(брой)

4859
4621

638
1021

238
7289
6700

-383
1458
1703

589
3483
4635

-245
719
996

-1152

-277

В следващата част на анализа на промените в социалноикономическата характеристика е разгледан пазара на труда и доходи на
населението в община Димитровград и областта. Тъй като НСИ не поддържа
данни на ниво Община за някои от показатели, са използвани данни на ниво
NUTS-3 за област Хасково.
В следващата таблица са представени данни към 31.12.2015 г. за
наетите лица по трудово и служебно правоотношение и средната брутна
заплата. Към 2015 г. наетите лица в общината възлизат на 12 248, от които
80,7 % са в частния сектор, а 19,3 % в обществения. По отношение на
средната брутна заплата за 2015 г. данните на НСИ сочат, че тя е 7 843 лв. и
е по-висока от тази на ниво област Хасково (7 422 лв.). На ниво ЮЦР
средната заплата е по-висока от тази в общината, поради добре развитите
икономически области Пловдив и Пазарджик. На национално ниво средна
годишна заплата през 2015 г. възлиза на 10 535 лв. Запазва се и
тенденцията на национално ниво, където средната брутна заплата в частния
сектор е по-ниска от средната в обществения.
НАЕТИ ЛИЦА ПО ТРУДОВО И СЛУЖЕБНО
ПРАВООТНОШЕНИЕ ПО ФОРМА НА СОБСТВЕНОСТ И
СРЕДНАТА БРУТНА ЗАПЛАТА
Обществен
Частен
Общо
сектор
сектор
Наети лица по трудово и
служебно
12248
2358
9890
правоотношение (среден
годишен брой)
Средна брутна заплата
на наетите лица по
трудово и служебно
7843
8473
7691
правоотношение
(левове)
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В таблицата по-долу е представена информация за броя на наетите
лица в общината към 31.12.2015 г. и средната брутна заплата, разпределени
по икономически сектори. Данните показват, че през 2015 г. броят на
наетите лица е възлизал на 12 248 души. Най-много наети са в сектор
преработваща промишленост. Това подчертава спецификацията на
икономиката в общината, която извежда като водеща преработващата
промишленост по този показател. В структурата на наетите лица по
икономически дейности в област Хасково също най-голям е относителният
дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите
„Преработваща промишленост“- 26.2% и „Търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети“ - 18.8%. В края на следващата 2016 г. наетите лица по
трудово и служебно правоотношение са с 0.9% повече в сравнение със
същия период на предходната година. Сравнявайки относителни стойности
на ниво община Димитровград и област Хасково, се забелязва, че дялът на
преработващата промишленост в общината е по-висок от този в област
Хасково. Един от водещите отрасли за общината е и „търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети“, който формира 16,7 %. През 2015 г. прави
впечатление и малкият брой наети лица в сектор „Създаване и
разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“,
където средната работна заплата е два пъти по-висока от общата средна
заплата за общината. При наличието на по-голям брой заети лица в сектори
с по-голяма добавена стойност икономическите показатели на общината ще
бъдат положителни изменени, което ще се отрази и на останалите икон.
сектори.

Наети лица по
трудово и
служебно
правоотношение

ОБЩО
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; КАНАЛИЗАЦИОННИ
УСЛУГИ, УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
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среден годишен
брой
12248
590
9
4357

Средна
брутна
заплата
на
наетите
лица
левове
7843
7737
9875
8732

254

14874

440
599

7603
5456

2044
1135

6222
6066

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО
СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА
ИНФОРМАЦИЯ И ТВОРЧЕСКИ ПРОДУКТИ;
ДАЛЕКОСЪОБЩЕНИЯ
ФИНАНСОВИ И ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ
ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ
ИЗСЛЕДВАНИЯ
АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ
ДЕЙНОСТИ
ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНА
РАБОТА
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

333

4521

189
19
26

17737
5354
8071

148

6331

136
316
828

7103
9040
9166

618
114
93

7502
5944
4725

По отношение на средната заплата прави впечатление, че с най-висок
размер на възнагражденията са секторите „Създаване и разпространение на
информация и творчески продукти; Далекосъобщения“ и „Производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива“. Едва 3,6 % от наетите лица през 2015 г. работят в тези два
икономическа сектора. Според Доклад на Световната банка от 2016 г. за
значението на уменията за трудовата реализация в България, за да реагира
ефективно на демографските и икономически трансформации, България ще
трябва да инвестира в повишаване уменията на своите работници - както на
сегашните, така и на бъдещите. Това твърдение важи и за община
Димитровград, където квалификацията и преквалификацията на наличния
човешки ресурс трябва да бъдат едни от основните елементи за постигане на
балансирано
социално-икономическо
развитие.
Освен
евентуална
преквалификация на наличния икономически активен човешки ресурс е
необходимо и инвестиране и повишаване на компетенциите на безработните
и неактивни лица. Доказано е, че лицата, които имат работа притежават подобри умения от тези, които нямат и съответно те имат значително по-лоши
познавателни умения (например за памет, семантика, четене, числова
(математическа) грамотност), умения, свързани със стила на работа и учене
и междуличностни умения, в сравнение с хората, които работят.
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Умения на населението в трудоспособна възраст по статус на пазара
на труда, 2013 г. (Данни: Национално панелно проучване на
приобщаващото общество за България - BLISS)

Средната брутна месечна работна заплата на ниво област Хасково за
октомври 2016 г. е 767 лв., за ноември - 717 лв. и за декември - 748 лева.
Към 31.12.2015 г. средната брутна месечна заплата в община Димитровград
възлиза на 653,58 лв., а през декември 2015 г. средната месечна заплата в
областта е 649 лв.
През четвъртото тримесечие на 2016 г. средната месечна работна
заплата нараства спрямо третото тримесечие на 2016 г. с 7.8%, като достига
744 лева. На следващата фигура е представена информация за средната
брутна заплата за област Хасково по месеци в периода януари 2014 –
декември 2016 г. Графиката показва, че в разглеждания период се забелязва
тренд на растеж на размера на средната заплата в областта, което е
положително за региона, но също така е видно, че разликата между средната
месечна заплата през януари 2014 и декември 2016 е едва 176 лв.
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Средна брутна месечна заплата общо за област Хасково по месеци в
периода януари 2014 - декември 2016 г.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото
тримесечие на 2016 г. в област Хасково са получили наетите лица по трудово
и служебно правоотношение в икономическите дейности:
 „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива“ - 1 258 лева
 „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения“ - 1 165 лева
 „Образование“ - 931 лева
Най-ниско платени са били наетите лица в икономическите дейности:
 „Транспорт, складиране и пощи“ - 485 лева
 „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 510 лева
 „Административни и спомагателни дейности“ - с 520 лева.
По размер на средната месечна работна заплата през четвъртото
тримесечие на 2016 г. област Хасково заема 21-то място сред 28-те области в
страната. С най-висока средна месечна работна заплата е област София
(столица) - 1 336 лв., а с най-ниска е област Видин - 679 лв. За
наблюдавания период средната месечна работна заплата за страната е 990
лв. - с 246 лв. по-висока от тази за област Хасково. Забелязва се в
последните 8 области с най-ниски месечни заплати присъствието и на друга
област от Южен Централен регион – област Смолян.
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Средна месечна заплата по области за четвъртото тримесечие на
2016 г. в лева.

В таблицата по-долу са представени данни на НСИ към 31.12.2016 г. за
структурата на доходите на домакинствата на ниво област, тъй като НСИ не
поддържат банка от данните на ниво общини. Според представените данни
към 2016 г. общият доход
средно на едно домакинство в страната
представлява 12 112, като основно бива формиран от работна заплата и
пенсии. На ниво област средняит общ доход за домакинство е по-нисък от
този за страната, но е по-висок от този за ЮЦР. Средният доход в областта
на лице за 2016 г. възлиза на 4 861 лв. Структурата на доходите на
домакинствата и лицата са представени както следва: за област Хасково с
най-голям дял е доходът от работна заплата, следван от дохода от пенсиите.
Прави впечатление, че на ниво област относителните стойности на тежестта
на работната заплата е по-нисък от този в ЮЦР и общо за страната и
обратната тенденция за доходите от пенсии – в % най-високи са стойностите
в област Хасково.
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Структура на доходите на домакинствата и лицата по източници в
община Димитровград към 31.12.2016 г.
Средно на домакинство
левове

Общо
Общ доход
Брутен общ доход
Работна заплата
Извън работната
заплата
От самостоятелна
заетост

Средно на лице
левове

Структура
%

Общо за
страната

Южен
централен

Хасково

Общо за
страната

Южен
централен

Хасково

Общо за
страната

Южен
централен

Хасково

12666
12112
11694
6579

11122
10862
10484
5933

11063
10945
10730
5493

5404
5167
4989
2807

4581
4474
4318
2444

4913
4861
4765
2439

100
96,6
54,3

100
96,5
54,6

100
98
50,2

352

225

320

150

93

142

2,9

2,1

2,9

749

669

825

319

276

366

6,2

6,2

7,5

84

27

15

36

11

7

0,7

0,2

0,1

От собственост
Пенсии

3357

3271

3765

1432

1347

1672

27,7

30,1

34,4

Обезщетения за
безработни

47

49

40

20

20

18

0,4

0,5

0,4

Семейни добавки за
деца

94

80

69

40

33

31

0,8

0,7

0,6

279

165

171

119

68

76

2,3

1,5

1,6

152

66

32

65

27

14

1,3

0,6

0,3

Други обезщетения
и помощи
Регулярни
трансфери от други
домакинства
Приходи от
продажби
Други приходи
Изтеглени
спестявания
Заеми и кредити

72

139

91

31

57

40

0,6

1,3

0,8

345

239

124

147

99

55

2,9

2,2

1,1

419

200

108

179

82

48

135

60

10

57

25

4
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ИКОНОМИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА И РЕГИОНА.
Общината се характеризира с изявен индустриален профил, като
преработващата промишленост е отрасълът с най-голям дял от над 1/3 в
местната икономика. Търговията, ремонт на автомобили и мотоциклети също
заема важна част от местната икономика. По отношение на нетните приходи
от продажбни на предприятията в общината е представена следващата
фигура, изобразяваща структурата по икономически сектори.
Нетни приходи от продажби на нефинансовитe предприятия в община
Димитровград по икономически дейности към 31.12.2015 г. (%)

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
КУЛТУРА, СПОРТ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ
ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И…
ОБРАЗОВАНИЕ

0,12%
Конфиденциални данни
0,67%
0,02%

АДМИНИСТРАТИВНИ И СПОМАГАТЕЛНИ…

0,17%

ПРОФЕСИОНАЛНИ ДЕЙНОСТИ И НАУЧНИ…

0,44%

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

0,13%

СЪЗДАВАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА…

1,26%
0,61%

ХОТЕЛИЕРСТВО И РЕСТОРАНТЬОРСТВО

4,21%

ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

34,78%

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА АВТОМОБИЛИ И…
5,15%

СТРОИТЕЛСТВО
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;…

0,81%

ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА…

1,65%
43,01%

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ

Конфиденциални данни
6,80%

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО СТОПАНСТВО
0,00%

10,00%

20,00%

30,00%

40,00%

50,00%

Според основните икономически показатели на нефинансовите
предприятия в община Димитровград по икономически сектори за 2015 г.
показват, че с най-високи стойности на произведена продукция, нетни
приходи от продажби и оборот е сектор „Преработваща промишленост“,
който е със структороопределящ характер на региона към 31.12.2015 г. През
2015 г. произведената продукция от преработваща промишленост е 457 млн.
лв., нетни приходи от продажби – 466 млн. лв, а оборотът – 468 млн. лв.
Важна част в структурата на икономиката в общината заема и
икономическата дейност „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“,
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където през 2015 г. нетните приходи от продажби възлизат на 377 066 000
лв, а годишният оборот – 377 100 000 лв.
Към 2016 г. близо половината от работещите в общината са
съсредоточени в преработващата промишленост (35,57 %) и търговията
(16,69 %). „Транспорт, складиране и пощи“, „образование“, „хуманно
здравеопазване и социална работа“ и „селско, горско и рибно стопанство“
като икономически дейности ангажират болшинството от останалите
работещи в общината.
Наети лица по трудово и служебно правоотношение по икономически
дейности в община Димитровград към 31.12.2015 г. (%)

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ; 5,99

СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО; 4,82

ХУМАННО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И СОЦИАЛНА РАБОТА; 5,05

ДЪРЖАВНО УПРАВЛЕНИЕ;
2,58

ОБРАЗОВАНИЕ;
6,76

ХОТЕЛИЕРСТВО И
РЕСТОРАНТЬОРСТВО; 2,72

ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ; 35,57
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И
ПОЩИ; 9,27

ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И
МОТОЦИКЛЕТИ; 16,69
ПРОИЗВОДСТВО И
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА
ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ; ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ
СТРОИТЕЛСТВО; 4,89
ГОРИВА; 2,07
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ
И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ; 3,59

Общината е най-атрактивната дестинация за чужди инвестиции в
област Хасково. Три значими инвестиции, оформящи нова индустриална
зона, бележат развитието на Димитровград през следващите години.
Общината е предпочетена от един от най-големите доставчици на
автомобилни компоненти в света "Язаки", както и от още една компания от
автомобилния бранш - турската Sa-ba, които инвестират в изграждането на
нови заводи. В близост до тях концернът "Щрабаг" започва изграждането на
модерна асфалтова база.Заводът на „Язаки“ на практика ще бъде найголемият за компанията на територията на България. Той ще разполага с
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производствена площ в размер на 19 хил. кв.м, като общата инвестиция в
новата производствена база е 50 млн. евро. Турската Sa-ba работи в сферата
на машиностроенето и произвежда стопове, мигачи, фарове за водещи марки
автомобили в света, като има 40-годишна история и това е първата й
инвестиция извън страната. Инвестицията в завода им в Димитровград ще
бъде в размер на 16 млн. лв. Концернът "Щрабаг" стартира нова инвестиция
в Димитровград, като изгражда асфалтова база, която ще обслужва цяла
Южна България. Стойността на инвестицията е над 8 млн. лв. В
производствена база на текстилна фабрика за дантели турска компания
инвестира близо 7 млн. лева, като базата ще е с площ от 5000 кв.м.
По отношение на настоящия анализ текущата статистика няма как да
улови направените инвестиции към разработването на междинния доклад.
Това, което може да се предвиди е, че посочените инвестиции ще
въздействат върху структурата на местната икономика и ще я видоизменят в
голяма степен. През 2015 г. се падат по 451 евро/човек чуждестранните
преки инвестиции в нефинансовите предприятия в областта. През 2015 г.
според данни на НСИ ЧПИ в предприятията от нефинансовия сектор в
община Димитровград възлизат на 5 910 800 евро.
Според друг показател на ниво област данните показват, че разходите
за придобиване на дълготрайни материални активи нарастват през 2014 г. и
достигат 321 млн. лв. за годината. През 2015 г. се забелязва рязко
намаляване на разходите за придобиване на ДМА, като се отичта спад с
близо 33 млн. лв. За Община Димитровград разходите за придобиване на
ДМА възлизат през двете години 2014-2015 запазват сравнително еднакви
стойности, като през 2014 стойността е 67 985 000 лв., а през 2015 г.
67 477 000 лв. В следващата фигура са представени разходите за
придобиване на ДМА, лв./човек общо за страната, област Хасково и община
Димитровград.
Разходи за придобиване на ДМА, лв./ човек

3000,00
2500,00
2000,00

Общо за страната
Област Хасково

1500,00

Община Димитровград
1000,00
500,00
0,00
2014

2015
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По данни на НСИ на ниво NUTS-3 през 2015 г. БВП на човек от
населението в Хасково е 7001 лв. Това отрежда обlаст Хасково на 23-то
място сред 28-те области в страната. Разликата в размера на БВП между
област Хасково и София (столица) възлиза на 19 689 лв. И все пак се отчита
положителна тенденция на растеж по показател БВП.
Профилът на работната сила в община Димитровград от гледна точка
на завършеното образование е сходен с този за страната като цяло. Найвисок е дялът на хората със средно образование - 46,6% от тези над 7
години според последното преброяване (през 2011 г.). 13,2 % са тези с
висше образование, 26,3 % – с основно, а 8,4 % - с начално. Забелязва се
относително благоприятна образователна структура на местното население
от гледна точка на трудовия пазар, предвид това, че икономическата
активност и заетост сред хората със средно образование е далеч по-висока
отколкото сред тези с основно. Предвид профила на общинската икономика,
не е изненада, че лицата, завършили средно образование са относително повисок дял от местното население спрямо средните за България стойности
(43,4 %).
Въпреки добрата образователна структура на местното население от
гледна точка на трудовия пазар в последните години се забелязва спад на
интереса на учениците към технически специалности в професионалните
гимназии. Това се дължи на различни фактори, оказващи влияние върху
образованието в региона и страната като спада на качеството на
професионалното образование в страната, относително по-високата
безработица сред завършилите професионални гимназии и др.
Като цяло, перспективите пред развитието на общината зависят до
голяма степен от овладяването на негативните демографски процеси.
Промишлеността най-вероятно ще остане един от структуроопределящите
отрасли на община Димитровград в дългосрочен план.
Във връзка с броя на нефинансовите предприятия е представена
следващта таблица, която показва, че най-много предприятия има в групата
на „Микро до 9 заети“. Структурата на местната икономика от гледна точка
на големината на предприятията е аналогична с тази на националната
икономика. В периода 2014-2015 г. броя на микропредприятията се е
увеличил с 9. За другите групи е трудно да бъде очертана тендеция в
годините на изпълнение на ОПР, тъй като са налице конфиденциални данни
според статистиката, но подобно на тенденциите в страната, кризата от 2009
г. води до закриване на малки, средни и големи предприятия за сметка на
увеличение на микро предприятията. Тази тенденция е логично следствие от
масовите съкращения в периода 2009-2011 г. и преориентирането на част от
загубилите работа към собствен или семеен бизнес.
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Брой нефинансови предприятия в община
Димитровград по групи предприятия според броя
на заетите в тях лица за периода 2014-2015 година

Групи
предприятия
според броя на
заетите
Общо
Микро до 9
заети
Община
Малки от 10 до
Димитровград
49
Средни от 50 до
249
Големи над 250

2014

2015

Предприятия
2 518 2 541
2 356 2 365
..

141

29
..

..
..

Икономиката в общината със своя индустриален профил изостава от
някои тенденции, които се наблюдават в други части на страната през
последните години. Два отрасъла, които бележат сериозен ръст както на
продукцията си, така и на заетите в страната през последните 2-3 години –
ИТ индустрията и аутсорсингът на бизнес услуги – все още остават
слаборазвити на територията на община Димитровград. Така например,
докато ИТ и далекосъобщенията заемат дял от около 8 % в икономиката на
страната, те имат дял от малко над 1% в общинската икономика.
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СПИСЪК НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР НА
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020

Време за реализация
№

Наименование:

Източник на Отговорна
финансиране структура

Партньорски
структури

14 15 16 17 18 19 20

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на Община
Димитровград, чрез изграждане на подходяща инфраструктура и опазването на екологичния й потенциал.
ПРИОРИТЕТ 1 Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална, културна и спортна инфраструктура,
съобразена с бъдещите нужди на населението в община Димитровград и общо подобряване на качеството на живот на
населението
Специфична цел: 1.1.9. Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, както следва: ремонт на следните основни елементи
от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и
площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна,
телекомуникациионна, пожарни кранове) на сградата
82

Развитие на устойчиво строителство. Енергийна ефективност за сгради с
близко до нулево енергопотребление; Интегриране на енергоефектвини
мерки в многофамилни жилищни сгради в централна градска част и
превръщането им в пасивни сгради с ВЕИ

IEE/Horizon
2020/ ЕП

Община
домоуправители,
Димитровград
обитатели/научни
и частен
звена
сектор

ПРИОРИТЕТ 2 : Подобряване на пътна и улична мрежа, зони за отдих, паркове, вътрешен ред и безопасност, спазвайки
екологичните норми
Специфична цел: 1.2.2. Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, подновяване и подобряване на достъпа
на хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти,
включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, изграждане на паркинги встрани от главни улици и др.
96

Изграждане на велоалеи към новосъздадени индустриални зони в
общината

Общински
бюджет

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.10. Ограничаване на емисиите от превозни средства чрез последващо монтиране на оборудване за намаляване
на емисиите и въвеждането на икономически стимули за ускоряване на привеждането в съответствие и чрез алтернативни дейности за
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подобряване качеството на атмосферния въздух
172 Изграждане на зарядни станции за електромобили, захранващи се от ВЕИ

173

175

177

Изграждане на система за отдаване на велосипеди под наем. Проектът
включва: създаване на пунктове за отдаване на велосипеди под наем;
закупуване на велосипеди за гражданите и гостите на града, оборудвани
със GPS система за проследяване и предотвратяване на кражби; създаване
на „инфо поинтс“ за системата за отдаване на велосипеди под наем.
Насърчаване използването на електромобили: Пилотно закупуване на
електрически автомобили за нуждите на община Димитровград, вкл.
замяна на товарни дизелови автомобили, замърсяващи атмосферния
въздух
Инсталиране на декоративни архитектурни модули, които ефективно
намаляват замърсяването на въздуха (TiO2 технология за борба със
замърсяването)

ЕП/общински
бюджет

Община
Димитровград

ЕП, Глобалния
екологичен
Община
фонд/ донорски Димитровград
програми
Хоризонт 2020/
Община
НДЕФ/ ЕП
Димитровград
ЕП/общински
бюджет

Община
Димитровград

ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
Специфична цел: 1.4.1. Подобряване на управлението на отпадъците в общината в съответствие с определената йерархия за управление на
отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)
Пилотен проект за изграждане на подземни контейнери в централната

240 градска част (хартия, стъкло, пластмаса и метал, както и за смесени
отпадъци)

ЕП, общински
бюджет

Община
Димитровград

частен сектор

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 8 370 000,00 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване и подпомагане на инвестиционни инициативи, свързани с местен потенциал,
формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране
на решения на конкретни местни проблеми
ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес, развитие на
ПЧП
Специфична цел: 2.1.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Създаване на мрежа от организации включваща институции,
които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и
съществуващи фирми. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите като средство за подобряване на производството и представянето
на пазара на предприятията, чрез ефекта на обединяването, мащабни икономически дейности и подобрен достъп до иновации
261

Осигуряване на безплатен безжичен интернет в рамките на
новосъздадени индустриални зони в Общината

ЕП/общински
Община
бюджет/ частно Димитровград
финансиртане
и интернет
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частен сектор

оператори

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 100 000,00 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги
за гражданите и бизнеса.
ПРИОРИТЕТ 1: Добро управление и достъп до обществени услуги с компетентна и открита администрация
Специфична цел: 4.1.2. Електронизация на процесите и услугите в съответствие със стратегията за електронно управление
379

"Споделящият град: Разгръщане на резервния потенциал" Създаване на уеб
платформа и приложение за смартфон с информация за свободни
общински терени и имоти

ЕП/ общински
бюджет

Община
Димитровград

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 20 000 лв.

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Развитие на териториалното сътрудничество – инструмент за подпомагане на
икономическото и социалното развитие
ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез осигуряване на регионално сближаване и повишаване на
конкурентоспособността
Специфична цел: 5.1.5. Насърчаване на предприемачеството и на партньорски действия във връзка с преструктурирането на икономиката
397

Модернизацията на съществуващи и/или изграждане на нови съоръжения
за подпомагане на бизнеса, както и мрежи помагащи за трансфера на
иновации, нови технологии, организационни и маркетингови инструменти

398

Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса, ИКТ системи, бизнес
консултиране, електронни платформи

ПТГС ИНТЕРРЕГ
V-A ГърцияОбщина
България 2014- Димитровград
2020
ПТГС ИНТЕРРЕГ
V-A ГърцияОбщина
България 2014- Димитровград
2020

частен сектор

частен сектор

ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: 5 000 000,00 лв.
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АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИОДА 2014 – 2020
Време за реализация
№

Наименование:

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Партньорски
структури

14 15 16 17 18 19 20

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на Община Димитровград,
чрез изграждане на подходяща инфраструктура и опазването на екологичния й потенциал.
ПРИОРИТЕТ 1 Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална, културна и спортна инфраструктура,
съобразена с бъдещите нужди на населението в община Димитровград и общо подобряване на качеството на живот на
населението
Специфична цел: 1.1.1. Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни
училища (учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки)
Изграждане на пожароизвесителни системи в образователната
инфраструкура – 11 бр.+ 7 бр. училища

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

РСПБЗН

Реконструкция на столова към СОУ "В. Левски", гр. Димитровград

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград,
училища

училища

Подобряване на спортните площадки и вертикална планировка на
СОУ "Васил Левски", ОУ "Пенчо Славейков", ЕГ "Иван Богоров", ПМГ
"Иван Вазов", ОУ "Васил Левски", с. Ябълково, ОУ "Христо Ботев", с.
Крепост, ОУ "Д. Маревски", гр. Меричлери, „Св. Св. Кирил и
8 Методий", кв. Черноконево, ОУ "П.К Яворов", кв. Изток -9 бр.

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

училищни
институции

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

културни и
образователни
предприятия

2

7

Газификация на ОДЗ "Лилия", гр.Димитровград - РЗП - 1607 м²,
ЦДГ"Звънче" - РЗП -1 188 м², ЦДГ"Й.Чанкова" , гр.Димитровград11 РЗП - 1331 м²

25

Специфична цел: 1.1.3. Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги. Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно
положение, чрез обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на публични власти или на сдружения с
нестопанска цел
Преустройство на бивша Марбас болница – източно крило в топла кухня
(първи етаж), Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие или
21 станали жертва на трафик (втори етаж)

25

Трансформиране на социален учебно професионален център в две
защитени жилища за лица с увреждания
Изграждане на Център за временно настаняване

28

ОПРР ПО1 ИП5 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП5 /
Община
ОПРЧР ПО 2
Димитровград
ИП2
ОПРР ПО4 ИП1 /
Община
ОПРЧР ПО 2
Димитровград
ИП2

СПУЦ
граждански
сдружения, НПО

Специфична цел: 1.1.4. Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове,
театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот, чрез създаване на нови културни обекти, проучване, разкриване и
социализиране на културно-исторически и архитектурни паметници

35
36

43

46

47

Реконструкция и ремонтиране на градска библиотека и исторически
музей, Художествена галерия „Петко Чурчулиев“ и Дом-музей
„Пеньо Пенев“
Преустройство на бивш МУЦ в „Дом на изкуствата“, гр.
Димитровград
Социализация на обект Светилище на нимфите и Афродита,
изграждане на постоянна сцена, възстановяване на беседката и
ограждане на Светилище на нимфите и Афродита
Подобряване на акустиката в репетиционната зала на Забавнодухов оркестър чрез необходимите дейности по ремонт и
оборудване
Осигуряване на репетиционна зала с подходяща акустична среда и
необходимите технически средства на Детски духов оркестър
Димитровград
Извършване на археологически проучвания и консервационни и
реставрационни дейности на археологическите обекти – местността
„Хасара“, крепостта край село Сталево

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ОПРР

Община
Димитровград

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

културни
институции, НПО
граждански
сдружения, НПО,
МК

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

49

26

Исторически
музей, НПО

50

61

Артоформление на пространствата пред културните институти с цел
атрактивност и привличане на нови посетители
Реставрация и консервация на Римска вила /нова/ в местността
Светилище на нимфите и Афродита

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград,
НЧ

ОПРР ПО5 ИП1 /
Община
ПЕТС / ИПП
Димитровград

читалища, НПО

НПО

Специфична цел: 1.1.5. Ремонт и модернизиране на съществуващата, както и изграждане на нови обекти на спортната инфраструктура за
професионален спорт и спорт в свободното време и осигуряване на условия за подобряване на физическата активност на населението

62

Внедряване на мерки за ЕЕ и реконструкция на спортна зала
"Младост"

Община
Димитровград

Спортни
организации,
НПО

Община
Димитровград

Спортни
организации,
НПО

ОПРР ПО1 ИП2
Основен ремонт на игрище за открит волейбол и хандбал
(площадката до зеленчуковия пазар)

66

Специфична цел: 1.1.8. Изграждане на подходяща инфраструктура за подобряване на услугите за МСП. Създаване на партньорски мрежи и
стимулиране на публично-частните партньорства
Изграждане и оборудване на Туристически информационен и
76 културен център

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.1.9. Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, както следва: ремонт на следните основни елементи
от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и
площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна,
телекомуникациионна, пожарни кранове) на сградата
Развитие на устойчиво строителство. Енергийна ефективност за
сгради с близко до нулево енергопотребление; Интегриране на
енергоефектвини мерки в многофамилни жилищни сгради в
82 централна градска част и превръщането им в пасивни сгради с ВЕИ

IEE/Horizon
2020/ ЕП

Община
домоуправители,
Димитровград
обитатели/научни
и частен
звена
сектор

ПРИОРИТЕТ 2 : Подобряване на пътна и улична мрежа, зони за отдих, паркове, вътрешен ред и безопасност, спазвайки
екологичните норми

27

Специфична цел: 1.2.1. Рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, като паркове, детски площадки и
др., облагородяване на гробищни паркове и мерки за повишаване на сигурността, като поставяне на осветление на паркови площи, и др.
Благоустрояване и реконструкция на парк "Марица" с предвиждане
на нови ядра с развлекателен и спортен характер

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища

83
Подръжка и облагородяване на гробищните паркове на
88 територията на община Димитровград
Изграждане на напоителни системи на зелени площи в централната
89 градска част
Инвентаризация и паспортизация на зелени площи, пешеходни
алеи, паркинги в жилищните територии с цел възстановяване и
90 поддържане
Построяване на санитарни възли в парковете „Марица”,
91 Н.Й.Вапцаров” и „Пеньо Пенев”

общински
бюджет
ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград
Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП 2

Община
Димитрвоград

ОПРР ПО1 ИП 2

Община
Димитрвоград

Специфична цел: 1.2.2. Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, подновяване и подобряване на достъпа
на хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти,
включително свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, изграждане на паркинги встрани от главни улици и др.

93
97
98

Оформяне на пешеходна алея в началото на с. Крепост

ОПРР ПО5 ИП1

Ремонт на тротоарни настилки на територията на селата

ОПРР ПО5 ИП1

Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр.Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Реконструкция на тротоар на бул. Стефан Стамболов от о.т.607 през
о.т.606 до моста на река Марица, или входа на неделния автопазар
99 тротоар от западната страна на бул.Стефан Стамболов

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

НПО, читалища
НПО, читалища
НПО, читалища
НПО, читалища

Специфична цел: 1.2.3. Изграждане / рехабилитация / реконструкция на пътна и улична инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността, като поставяне указателни табели, знаци, светофарни уредби, видео
наблюдение и др.

28

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

Изграждане на пътна инфраструра кв. Габера

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

Изграждане на пътна инфраструктура индустриален район кв.
Марийно (в района на Дуветика, ул. "Строител")

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

Рехабилитация ІV клас път НKV1005/1-9, ДимитровградХасково/Крум-Ябълково
Реконструкция ІV клас път НKV1005/1-8, Горски извор-Ябълково ж.п. гара Ябълково
Реконструкция ІV клас път НKV1003/1-5, Димитровград-ХасковоКрепост
Реконструкция на Общински път HKV1002 (от път I-5 –
Димитровград - Черногорово – Воден – граница общ.) – 10 км;
Ремонт на пътищата с. Скобелево – с. Сталево; с. Скобелево – с.
Върбица; с. Скобелево – гр. Чирпан

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

ОПРР ПО6 ИП1 /
Община
ПЕТС / ИПП
Димитровград

Ремонт на Общински път SZR1223 (граница Димитриево – Странско
– граница Бял Извор) – 4,6 км.

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

Рехабилитация на Общински път HKV2012 (от път HKV2013Меричлери - Длъгнево- до път HKV1011) - 8,2 км

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

Ремонт на Общински път HKV1010 (от път III-663- Злато поле - Долно
Белево) – 4,3 км.

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

Рехабилитация на Общински път HKV1011 (от път III-663 - кв.
Мариино - Бряст – Здравец – Странско) – 15 км;

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

29

114

Общински път HKV1001 (Радиево - Голямо Асеново – Малко
Асеново) 6,3 км
Общински път HKV1006 (от път I-5- Радиево - Бряст)

3,5 км

115

116

117

118

Общински път HKV2014 (Великан – път III-663 Зетьовоп.к.Меричлери) 2,3
Общински път HKV1007 (III-506- Добрич – Крум – жп гара Крум)
4,6
Общински път HKV1015 (от път I-8 - Върбица – Бодрово – граница
общ. Езерово ) 4,6

Ремонт на Общински път HKV1010 (от път III-663- Злато поле 119 Райново)

124
125
131

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

ОПРР ПО6 ИП1

Община
Димитровград

ОПРР

Община
Димитровград

Рехабилитация на улична мрежа в гр.Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

Подновяване на автобусни спирки, гр. Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

Изграждане на нова пътна мрежа за укрепване на връзките град –
заобикалящи го населени места

АПИ

Специфична цел: 1.2.5. Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други
укрепващи съоръжения); борба с бреговата ерозия
Почистване затлачени, замърсени и обрасли корита на дерета и
реки в населените места на територията на общината, с цел
151 повишаване на тяхната проводимост

Общински
бюджет / ЕП

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.8. Опазване и възстановяване на състоянието на почвите
Стимулиране на биологичното стопанство и растениевъдство,
допринасящо за почвеното биоразнообразие и подобряващо
161 структурата на почвите

ПРСР / Частно
финансиране

30

Земеделски
производители

Специфична цел: 1.2.9. Ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез снабдяването на горивни източници с термична мощност от
0,5 до 50 MW (включително на биомаса) с оборудване за намаляване на емисиите на вредни вещества, чрез тяхната подмяна или ремонт или
чрез други дейности
164

ЕП

Изграждане на защитни пояси около промишлените зони

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.10. Ограничаване на емисиите от превозни средства чрез последващо монтиране на оборудване за намаляване
на емисиите и въвеждането на икономически стимули за ускоряване на привеждането в съответствие и чрез алтернативни дейности за
подобряване качеството на атмосферния въздух
Озеленяване, мокро метене и миене на уличната мрежа, вкл.
170 териториите на общински пазари
Изграждане на зарядни станции за електромобили, захранващи се
172 от ВЕИ
Изграждане на система за отдаване на велосипеди под наем.
Проектът включва: създаване на пунктове за отдаване на
велосипеди под наем; закупуване на велосипеди за гражданите и
гостите на града, оборудвани със GPS система за проследяване и
предотвратяване на кражби; създаване на „инфо поинтс“ за
173 системата за отдаване на велосипеди под наем.
Насърчаване използването на електромобили: Пилотно закупуване
на електрически автомобили за нуждите на община Димитровград,
вкл. замяна на товарни дизелови автомобили, замърсяващи
175 атмосферния въздух
Инсталиране на декоративни архитектурни модули, които
ефективно намаляват замърсяването на въздуха (TiO2 технология за
177 борба със замърсяването)
Поддържане на автоматизираната система за информиране на
населението за качеството на атмосферния въздух, включена в
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг
178 НАСЕМ

общински
бюджет

Община
Димитровград

ЕП/общински
бюджет

Община
Димитровград

ЕП, Глобалния
екологичен
Община
фонд/ донорски Димитровград
програми

Хоризонт 2020/
НДЕФ/ ЕП

Община
Димитровград

ЕП/общински
бюджет

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП /
ОПОС

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.11. Опазване на защитени местности

31

179

180

Разработване на план за управление на защитена местност
„Пропадналото блато“

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

Разработване на план за управление на защитена местност
„Нощувка на малък корморан“

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в общината
Специфична цел: 1.3.2. Опазване и подобряване на водната околна среда в общината, както и постигане на устойчиво ползване на водите и
защитни мерки в случаи на природни бедствия
Оценка на риска и изграждане на отводнителни каналии/или
водоприемни съоръжения в селищата от общината, застрашени от
наводняване, от прииждащи води от земеделски и горски
184 територии

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

МОСВ,
Експлоатационни
дружества

Специфична цел: 1.3.3. Строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води,
включително въвеждане на третично пречистване, където е необходимо
188

Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ с. Добрич

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.3.4. Строителство/реконструкция/разширение на водоснабдителни и канализационн мрежи, нови резервоари за питейна
вода, основни водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника, за осигуряване на необходимото
количество и/или качество на водите, помпени станции, както и строителство/ реконструкция/модернизация на пречиствателни станции за
питейни води
214

Изграждане ВиК кв. Габера

Подобряване на сигурността на кладенците на "Крумска тераса"
215 (почиставане и ремонт)
Рехабилитация на сондажно поле "Черногорово" (смяна на помпи,
218 почистване, ремонт на помпена станция)

ОПОС ПО1
ОПОС ПО1
ОПОС ПО1

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

Изграждане на Пътна инфраструктура и ВиК в търговска зона
/център/

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

Изграждане на ВиК индустриален район кв. Марийно (в района на
224 Дуветика, ул. "Строител")

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

223

32

ВиК дружества

227
231

Подмяна на водопроводна мрежа с. Добрич

ОПОС ПО1

Изграждане хидрофорна ПС висока зона, с. Бодрово

ОПОС ПО1

Подмяна на външен главен водопровод от Кв. Черноконево до гр.
232 Меричлери II етап

ОПОС ПО1

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

Екплоатационни
дружества

ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
Специфична цел: 1.4.1. Подобряване на управлението на отпадъците в общината в съответствие с определената йерархия за управление на
отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)
Изграждане на претоварна станция или претоварно съоръжение за
извозване на твърдите битови отпадъци до регионално депо за
236 неопасни отпадъци „Гарваново”.
Информационна кампания сред населението на Община
Димитровград за въвеждането и прилагането на практики в
237 областта на разделното събиране на отпадъци

238

240
241
242
243
244

245

Изграждане на завод за преработка на ТБО, съвместно с останалите
общини от област Хасково като ПЧП
Пилотен проект за изграждане на подземни контейнери в
централната градска част (хартия, стъкло, пластмаса и метал, както
и за смесени отпадъци)
Осигуряване на площадки за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата
Изграждане на депо за неопасни битови отпадъци в землището на
село Ябълково
Избор на площадка, проектиране и изграждане на депо за
строителни и инертни отпадъци
Компостирането - начин на третиране на биоразградимите
отпадъци
Крайно обезвреждане и унищожаване на събраните от територията
на общината и временно съхранени в склад в землището на село
Горски извор опасни отпадъци от негодни за употреба препарати за
растителна защита

ОПОС ПО2

Община
Димитровград

фирми за
сметосъбиране и
извозване

ОПОС ПО2

Община
Димитровград

НПО, частен
сектор

ОПОС ПО2/
частно

Община
Димитровград

частен сектор/
община
Димитровград

ЕП, общински
бюджет

Община
Димитровград

частен сектор

ОПОС ПО2/
ПУДООС

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

ОПОС 2
ОПОС 2
ОПОС 2

частен сектор

ОПОС 2;
ПУДООС

Община
Димитровград

33

Община
Димитровград

Ликвидиране на образувани микросметища по населени места на
246 територията на общината

ПУДООС

Специфична цел: 1.4.2. Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на страната покрита
със стари депа за битови отпадъци
247

Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци

ОПОС ПО2

Община
Димитровград

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 141 903 000,00

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване и подпомагане на инвестиционни инициативи, свързани с местен потенциал,
формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране
на решения на конкретни местни проблеми
ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес, развитие на
ПЧП
Специфична цел: 2.1.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията - инвестиции в съвременни материални и
нематериални активи, насочени към подобряване и разширяване на бизнес дейностите на предприятията на територията на общината,
подобряване на управлението, въвеждането на нови продукти, услуги и процеси в компаниите, стъпването на нови и разширяване на
съществуващи пазари закупуването и въвеждането на иновативни технологии и др.
Изработване на маркетингов профил и карта на Община
Димитровград с включена информация за терени, фирми,
университети и пр.

ОПРЧР ПО3 ИП2

Община
Димитровград

253

частен сектор,
културни
институции,
граждански
сдружения, НПО

Специфична цел: 2.1.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Създаване на мрежа от организации включваща институции,
които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи
фирми. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите като средство за подобряване на производството и представянето на пазара на
предприятията, чрез ефекта на обединяването, мащабни икономически дейности и подобрен достъп до иновации
260

Развитие на индустриална зона

261 Осигуряване на безплатен безжичен интернет в рамките на

ОПРР ПО1 ИП2
ЕП/общински

34

Община
Димитровград
Община

частен сектор
частен сектор

новосъздадени индустриални зони в Общината

бюджет/ частно Димитровград
финансиртане
и интернет
оператори

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на устойчиво земеделие и туризъм и насърчаване на ПЧП
Специфична цел: 2.2.2. Създаване, възстановяване и модернизиране на инфраструктурата в сферата на селското и горското стопанство,
възстановяване и създаване на горски фонд и превенция на риска
287

Изготвяне на оценка и лесоустройствен план на горите от ОГФ

Общински
бюджет

Община
ТП "ДГС"- Хасково
Димитровград

Специфична цел: 2.2.7. Разработване на обекти за туризъм и отдих, насърчаване на ПЧП в сферата на туризма, инициативи за популяризиране
на туризма

300

Създаване на туристически портал към сайта на Община
Димитровград

ПЕТС/ ИПА
Приоритет 2
ОПДУ

Община
Димитровград

туристически
сдружения, НПО

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 5 230 000,00

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Грижа за хората, интеграция на общностите, осигуряване на достъпни и качествени
здравни, социални, образователни, културни и спортни услуги
ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване грижата за децата в семейството и намаляване броя на децата, настанени в специализирани
институции
Специфична цел: 3.1.1. Намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа за задържането им
в биологичното семейство
Разширяване дейността на ЦОП в направление превенция
изоставянето на деца и реинтеграция в биологичното семейство
302 или семейсво на близки и роднини
Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” при
невъзможност за отглеждане в собствените им семейства за
303 определен период от време

ОПРЧР ПО 2
ИП2

Община
Димитровград

НПО, социални
институции

ОПРЧР ПО 2
ИП2

Община
Димитровград

НПО, социални
институции

Специфична цел: 3.1.2. Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование

35

Съвместна работа за предотвратяване на отпадането на деца от
училище и реинтеграция в образованието на отпадналите деца и
младежи на ръководствата на учебни заведения, ОДЗ и
специалистите от ЦОП

Община
Димитровград

училища, ОДЗ,
детски и
младежки
центрове, НПО,
социални
заведения

Община
ОПНОИР ПО3
Димитровград,
ИП1 и ПО4 ИП1
училища

социални
заведения, НПО

ОПНОИР ПО4
ИП1 и ИП2

304

305

Осигуряване на качествено интегрирано образование на деца с
увреждания

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални, услуги чрез изграждане на необходимия капацитет
Специфична цел: 3.3.1. Стимулиране на развитието на административния и организационния капацитет за прилагане на интегрирана грижа и
политики към хора и групи в неравностойно положение
Повишаване професионалната квалификация и капацитета на
персонала, предоставящ социални услуги в общността и
Организиране на екипни и индивидуални супервизии на
310 работещите в социалните услуги, предоставяни в общината
Разширяване на дейността на съществуващите социални
предприятия

ОПРЧР ПО3 ИП1

Община
Димитровград

социални
предприятия

ОПРЧР ПО3

Община
Димитровград,
социални
предприятия

НПО

311

ПРИОРИТЕТ 4: Социална сигурност, достъпност, включване и переспективи
Специфична цел: 3.4.1. Оптимизиране на училищната мрежа и образователните институции спрямо променящата се образователна среда.
Повишаване на преподавателския капацитет и качеството на образование.
Създаване на възможности за стажове в държавната и общинска
администрация на студенти от висшите училища

Община
ОПРЧР ПО1 ИП1
Димитровград

319
Развитие на спорта и физическото възпитание в училищата,
детските градини, спортни клубове и организации в община
320 Димитровград

общински
бюджет

36

Община
Димитровград

регионални
структури на
изпълнителната
власт
спортни клубове,
училища

Сътрудничество на спортните клубове с община Димитровград и др.
организации за участие в спортни изяви, привличане на
специалисти за подобряване на тренировъчния процес и др.

общински
бюджет

Община
Димитровград

спортни клубове,
училища, ОП
"Детски и
младежки
център"

общински
бюджет,
ОПНОИР ПО3

Община
Димитровград

спортни клубове

321
Стимулиране създаването на детски спортни школи, като обособени
структури към спортните клубове за първична селекция и обучение
326 на талантливи деца за спортно развитие

Специфична цел: 3.4.2. Стимулиране на младежки неправителствени организации, неформални групи и др., развиващи дейност на
територията на община Димитровград чрез изграждане и подобряване комуникацията и взаимодействието с местната власт. Младежко
предприемачество. Стимулиране на кариерното развитие на младите хора
Укрепване на Консултативен младежки съвет (КМС) чрез
повишаване на знанията за функционирането на общинската
администрация, европейки програми и фондове, свързани с
327 младежки политики и др.

Осъществяване на дейностите в общинска програма „Димитровград
на младите“

ЕП "Европа за
гражданите",
ЕП "Еразъм за
всички"

Общински
бюджет

329
Популяризиране и насърчаване на използването на EUROPASS и
YOUTHPASS от младите хора като инструменти за самооценка на
знания и умения,включително до умения, придобити в неформална
335 среда

ОПНОИР ПО3
ИП3

КМС, Община
Димитровград

НПО

училища, детски
и младежки
центрове и
Община
организации,
Димитровград
младежки
неправителствени
организации
(МНПО)
Община
Димитровград

НПО, ОП "Детски
и младежки
център", бизнес

Специфична цел: 3.4.4. Развитие на взаимодействието между култура и туризъм с оглед създаване на културни и туристически продукти за
нуждите на културния туризъм

340

Разработване на рекламна стратегия и политика за представяне на
атракциите и обектите на територията на Община Димитровград на
българския и международния пазар

Общински
бюджет

37

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански
сдружения

Разработване на обогатени и разширени културни маршрути в
сътрудничество със София и Казанлък за популяризиране
архитектурното наследство на XX век. Разширяване на
туристическия потенциал на архитектурното наследство на XX век
341 чрез добиване на статут "Културен маршрут на Съвета на Европа"
Разработване и апробиране на туристически маршрути, включващи
исторически, археологически и културни обекти на територията на
Общината

ЕП

Общински
бюджет

Община
Димитровград

общини

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански
сдружения,
туристически
фирми

345

Специфична цел: 3.4.5. Развитие на дейността, капацитета и услугите на културните институти. Опазване и социализиране на културното
наследство и разкриване на неговия потенциал като фактор за устойчиво развитие. Взаимодействие на местно и национално ниво с културни
институти.

346

ЕП

културни
институции,
НПО

ЕП

културни
институции,
читалища

ОПРЧР, ОПРР
ПО1 ИП3

Община
Димитровград

читалища

ЕП

културни
институции,
НПО

Община
Димитровград

публично
финансиране

Община
Димитровград

Създаване и поддържане на модерни сайтове на културните
институти

Обогатяване на музейните и етнографски сбирки, библиотечните
фондове и фондовете с носии на читалищата и самодейните
колективи към тях с цел опазване и популяризиране на културното
347 наследство
Взаимодействие на местно, национално и международно ниво на
културни институти. Изграждане на партньорства и мрежи в
349 областта на културата
Организиране на планови теренни обходи и проучвания на
територията на Община Димитровград с цел обогатяване на
фондовете на музеите с образци на материалното и
351 нематериалното културно наследство
Издирване, съхраняване и предоставяне за позлване на краеведска
информация в Градска библиотека „Пеньо Пенев“
352

38

община
Димитровград

Ефективен музеен мениджмънт и маркетинг, музейна реклама и
утвърждаване на международната инициатива „Нощ на музеите“

ЕП/ публично
финансиране

ИМ, музеи,
читалища

МК

ЕП/ публично
финансиране

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ОПРЧР, МК

ИМ

НПО, културни
институции

общински
бюджет

Община
Димитровград

Г. библиотека
"Пеньо Пенев",
ОДЗ, училища

ОПНОИР ПО4
ИП2

Г. библиотека,
читалища

Кметове на
Кметства, НПО,

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
МНПО

ОПРЧР,
ОПНОИР

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ЕП

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ЕП

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ОПРЧР

НПО

културни

353
Сътрудничество на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ с местното
дружество на писателите и подпомагане издаването на нови
354 авторски книги
Обогатяване на културните мероприятия с трайно място в културния
календар на Община Димитровград – Церемония по връчване на
награда „Любимец 13“, Дни на поезията „Пеньо Пенев“, „Нощ на
музеите“, „Есенни музикални дни“, Пленер по живопис
355 „Димитровград“ , 1-ви Ноември
Изработване на дългосрочна образователна програма на музеите за
359 подрастващите
Изработване на общи културно образователни програми – срещи с
детски автори, кръжоци чрез сътрудничество между Градска
библиотека „Пеньо Пенев“ и учебните заведения и детските
360 градини в община Димитровград
Проучване на културните потребности на ромите в Община
Димитровград чрез сътрудничество между Градска библиотека
„Пеньо Пенев“ с читалищата в кв. Изток и селата с компактно
361 ромско население

362

363

364

365
367

Инициатива за взаимодействие с културните институти в Община
Димитровград при провеждане на извънкласните занимания и СИП
Утвърждаване на творците и културните дейци в Община
Димитровград и развитие на млади таланти в областта на
изкуствата
Културен обмен между различните културни обединения в Община
Димитровград и побратимените градове – Айзенхютенщадт,
Казинцбарцика и др., както и с други градове
Организиране на международен фестивал „Златен извор“ за
създаване и изпълнение на детски песни със забавен характер на
народностна (фолкорна) основа
Развитие на дейности по интереси за децата и младежите в

39

с.Скобелево (клубове, кръжоци, музикални и танцови самодейни
състави)

368

Работа с деца и възрастни в неравностойно положение - НЧ
„Звездица-2003“, Димитровград

институции

ОПРЧР

Община
Димитровград,
НЧ

социални
предприятия,
НПО

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 4 822 000,00

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги
за гражданите и бизнеса.
ПРИОРИТЕТ 1: Добро управление и достъп до обществени услуги с компетентна и открита администрация
Специфична цел: 4.1.1. Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от предоставянето на услуги на населението и бизнеса
Институционално укрепване на Туристически-информационен
371 център

ПО5 ОПРР

Община
Димитровград

НПО/ ПЧП

Специфична цел: 4.1.2. Електронизация на процесите и услугите в съответствие със стратегията за електронно управление
Изграждане на система за ефективно обслужване на гражданите и
бизнеса чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на
административните действия, свързани с обслужването на
гражданите и бизнеса. Развитието на Е-община и преминаване към
електронен документооборот във и между различните
378 администрации
"Споделящият град: Разгръщане на резервния потенциал"
Създаване на уеб платформа и приложение за смартфон с
379 информация за свободни общински терени и имоти

По Приоритет 2
на ОПДУ

Община
Димитровград

ЕП/ общински
бюджет

Община
Димитровград

регионални
структури на
изпълнителната
власт

Специфична цел: 4.1.3. Повишаване на уменията за използване на информационните и комуникационни технологии сред местното население
и общинската администрация и повишаване информираността на бизнеса за възможностите за работа съвместно с нея
Осъществяване на обучения сред общинската администрация,
свързани с използване на софтуерни продукти, необходим за
381 обработка на данни и работата на администрацията
Организиране на информационни кампании за популяризиране на
възможностите за онлайн услуги, улесняващи гражданите и
382 бизнеса
383 Повишаване на публичността и информираността на гражданите и

Приоритет 2 на
Община
ОПДУ
Димитровград
ОПДУ

Община
Димитровград

ОПДУ

Община
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граждански

бизнеса относно дейността на администрацията

Димитровград

сдружения

Специфична цел: 4.1.4. По-активно участие на гражданите и бизнеса в процеса на взимането на решения и провеждането на политики на
местно ниво
Стимулиране активното участие на гражданите и бизнеса по
вземането на решения и провеждането на политики на местно
ниво. Подобряване процеса по провеждане на обществени
385 консултации, дискусии и обсъждания.

ОПДУ

Община
Димитровград

НПО/ граждански
сдружения/,
частен сектор

Специфична цел: 4.1.5. Повишаване на капацитет на общинската администрация за разработване и управление на проекти
Повишаване капацитета на общинската администрация за
разработване и управление на проекти чрез предоставяне на
техническа подкрепа, консултации, изследвания, анализи,
проучвания и др., необходими за правилното управление,
изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на операциите по
386 оперативните и други финансиращи програми

Приоритет 3 на
ОПДУ

Община
Димитровград

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 490 000,00

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Развитие на териториалното сътрудничество – инструмент за подпомагане на
икономическото и социалното развитие
ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез осигуряване на регионално сближаване и повишаване на
конкурентоспособността
Специфична цел: 5.1.5. Насърчаване на предприемачеството и на партньорски действия във връзка с преструктурирането на икономиката
Модернизацията на съществуващи и/или изграждане на нови
съоръжения за подпомагане на бизнеса, както и мрежи помагащи
за трансфера на иновации, нови технологии, организационни и
397 маркетингови инструменти
Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса, ИКТ системи, бизнес
консултиране, електронни платформи
398

ПТГС ИНТЕРРЕГ
V-A ГърцияБългария 20142020
ПТГС ИНТЕРРЕГ
V-A ГърцияБългария 20142020
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Община
Димитровград

частен сектор

Община
Димитровград

частен сектор

ПРИОРИТЕТ 2: Стимулиране на местни инициативи и обмен на най-добри практики чрез междуобщинско сътрудничество
Специфична цел: 5.2.3. Превенция на риска
Осъществяване на превенция на риска в междуобщинските райони
чрез дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване
401 на наводнения и свлачища и др.
Подобряване на комуникацията между органите, отговарящи за
реда, борбата с природни бедствия и др.

ОПРР / ПЕТС /
ИПП

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград
/ РСПБЗН /
МВР

402

ОБЩО ЗА ПРИОРИТЕТНИТЕ ПРОЕКТИ В СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: 7 200 000,00
ОБЩО ЗА СПИСЪКА С ПРИОРИТЕТНИ ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИОДА 2014-2020: 159 645 000,00
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АКТУАЛИЗИРАН РАЗШИРЕН СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ В ПЕРИОДА 2014 – 2020
Време за реализация
№

Наименование:

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Партньорски
структури

14 15 16 17 18 19 20

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на Община Димитровград,
чрез изграждане на подходяща инфраструктура и опазването на екологичния й потенциал.
ПРИОРИТЕТ 1 Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална, културна и спортна инфраструктура,
съобразена с бъдещите нужди на населението в община Димитровград и общо подобряване на качеството на живот на
населението
Специфична цел: 1.1.1. Реконструкция, ремонт и оборудване на образователни институции – детски ясли и градини, основни и средни училища
(учебни зали, библиотеки, лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси, интернет връзки)

1

Доставка и монтаж на оборудване и детски съоръжения и подобряване на
вертикална планировка в дворове на детски градини и ясли - 19 бр.

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

училищни
институции

2

Изграждане на пожароизвесителни системи в образователната
инфраструкура – 11 бр.+ 7 бр. училища

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

РСПБЗН

3 Преустройство сграда в ЦДГ с.Скобелево

ОПРР ПО1 ИП4

4 Преустройство на сграда в ЦДГ в с. Крепост

ОПРР ПО1 ИП4

5

Създаване на възможности за столово хранене в училищата при
преминаване към целодневна форма на обучение

МОН
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Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

6

Ремонт и оборудване със съвременни средства на специализираните
кабинети по природни и хуманитарни науки в общинските училища

ОПНОИР ПО 5 /
Общински
бюджет

7 Реконструкция на столова към СОУ "В. Левски", гр. Димитровград

ОПРР ПО1 ИП4

Подобряване на спортните площадки и вертикална планировка на СОУ
"Васил Левски", ОУ "Пенчо Славейков", ЕГ "Иван Богоров", ПМГ "Иван
8 Вазов", ОУ "Васил Левски", с. Ябълково, ОУ "Христо Ботев", с. Крепост, ОУ
"Д. Маревски", гр. Меричлери, „Св. Св. Кирил и Методий", кв. Черноконево,
ОУ "П.К Яворов", кв. Изток -9 бр.

ОПРР ПО1 ИП4

9 Реконструкция, разширение и саниране на планетариум „Джордано Бруно“

10 Основен ремонт на астрономическа обсерватория

11

Газификация на ОДЗ "Лилия", гр.Димитровград - РЗП - 1607 м², ЦДГ"Звънче"
- РЗП -1 188 м², ЦДГ"Й.Чанкова" , гр.Димитровград- РЗП - 1331 м²
Изграждане на ВЕИ соларни инсталации на ЦДГ "Приказка", ЦДГ "Звънче" ,

12 ЦДГ "Й.Чанкова" , ОДЗ №3 (ЦДГ "Синчец"), ЦДГ с. Черногорово, ЦДГ с.
Горски извор , ЦДГ с. Добрич, ЦДГ с. Ябълково, ОДЗ „Д-р Теньо Стоилов”
Изграждане на ВЕИ - фотоволтаични системи на ПМГ “ИВАН ВАЗОВ”, ЕГ “Д-р
Иван Богоров”, СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, СОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”, ОУ
13 “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”, ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ОУ “ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ” с.Радиево, ОУ “ДИМИТЪР МАТЕВСКИ” гр.Меричлери, ОУ
“ХРИСТО БОТЕВ” с.Крепост

14

Енергийна ефективност и изграждане на физкуртурен салон на ОУ "Д.
Матевски", гр. Меричлери

15 Енергийна ефективност на ОУ "Хр. Смирненски", с. Радиево

ОПРР ПО1 ИП4 /
ПЕТС / ИПА /
ОПНОИР
ОПРР ПО1 ИП4 /
ПЕТС / ИПА /
ОПНОИР

Община
Димитровград,
училища
Община
Димитровград,
училища

училища

училища

Община
Димитровград

училищни
институции

Община
Димитровград

планетариум
„Джордано
Бруно“, НПО

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

културни и
образователни
предприятия

ОПРР ПО1 ИП4;
НСЗЕ; МФК

Община
Димитровград

ЦДГ, ОДЗ

ОПРР ПО1 ИП4;
НСЗЕ; МФК

Община
Димитровград

училищни
институции

Община
Димитровград

училищни
институции

Община
Димитровград

училищни
институции

ОПРР ПО1 ИП4
и ИП2, НСЗЕ;
МФК
ОПРР ПО1 ИП4;
НСЗЕ; МФК

44

Специфична цел: 1.1.2. Реконструкция, ремонт и оборудване на лечебни и здравни заведения за спешна помощ (включително линейки),
първична, специализирана извънболнична и болнична помощ, в съответствие с одобрените Национална здравна стратегия и Национална
здравна карта
Поодбряване на материално техническата база на здравните служби на
16 селата на община Димитровград, гр. Меричлери и квараталите на
Димитровград
Изготвяне на проект за цялостен ремонт по вътрешно преустройство на
17 Детско и Нервно отделения на МБАЛ „Св. Екатерина“ съгласно
съвременните изисквания на медицинските стандарти;
18

Основен ремонт на сградния фонд на МБАЛ „Св. Екатерина“ и медицински
център;

Разширяване на дейността, подобряване материално техническата и
траспортна база, закупуване на компютърен томограф – скенер, на
19
медицински софтуер, медицинско обзавеждане, компютърна техника и
медицинска апаратура на МБАЛ "Св. Екатерина" и Медицински център
Изграждане на ВЕИ соларни инсталации на Здравна служба - с.Брод,
Здравна служба - с.Горски извор, Здравна служба - с.Голямо Асеново,
Здравна служба - с.Добрич, Здравна служба - с.Скобелево, Здравна служба 20
с.Странско, Здравна служба - с.Ябълково, Здравна служба - с.Крепост,
Здравна служба - с.Каснаково, Здравна служба - с.Радиево, Здравна служба
- гр.Меричлери

ОПРР ПО3 ИП1

Община
Димитровград
МБАЛ „Св.
Екатерина“

ОПРР ПО3 ИП1

ОПРР ПО3 ИП1;
НСЗЕ

МБАЛ „Св.
Екатерина“

МЗ
частни фирми,
МЗ, община
Димитровград
частни фирми,
МЗ, община
Димитровград

МБАЛ „Св.
Екатерина“

частни фирми,
МЗ, община
Димитровград

Община
Димитровград

МЗ, ЗС

Специфична цел: 1.1.3. Реконструкция, ремонт и оборудване на институции, предоставящи социални услуги. Осигуряване на съвременни
социални жилища за настаняване на уязвими, малцинствени и социално слаби групи от населението и други групи в неравностойно
положение, чрез обновяване и промяна на предназначението на съществуващи сгради, собственост на публични власти или на сдружения с
нестопанска цел
Преустройство на бивша Марбас болница – източно крило в топла кухня
21 (първи етаж), Кризисен център за деца и лица пострадали от насилие или
станали жертва на трафик (втори етаж)

ОПРР ПО1 ИП5 /
ОПРЧР ПО 2
ИП2

Община
Димитровград

Изграждане на терминали за свободен интернет достъп на обществени
места

общински
бюджет

Община
Димитровград

22

23 Изграждане на Хоспис

ОПРР ПО3

24 Създаване на общинска манипулационна за здравно неосигурени лица

ОПРР ПО3
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Община
Димитровград
Община
Димитровград

мобилни и
кабелни интернет
оператори
НПО, частни
фирми
НПО, частни
фирми

25

Трансформиране на социален учебно професионален център в две
защитени жилища за лица с увреждания

26

Преустройство на част от западното крило на бивша АТЗ болница за Дом за
стари хора

27

Оборудване и стартиране на дейността на Център за ранна интервенция на
увреждания

ОПРР ПО1 ИП5 /
ОПРЧР ПО 2
ИП2
ОПРР ПО1 ИП5 /
ОПРЧР ПО 2
ИП2
ОПРР ПО1 ИП5

ОПРР ПО4 ИП1 /
ОПРЧР ПО 2
ИП2
ОПРР ПО1 ИП4 /
Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за стари хора,
29
ОПРЧР ПО 2
които не са в състояние да живеят самостоятелно, с общ капацитет 30 места
ИП2
ОПРР ПО4 /
30 Разширяване на базата на Дневен център за деца с увреждания
ОПРЧР ПО 2
ИП2
ОПРЧР ПО 2
Подобряване на сградния фонд и разкриване на нови клубове на хората от
31 трета възраст и тези в неравностойно положение и тези със специални
ИП2 / ОПРЧР ПО
образователни потребности
2 ИП2
28 Изграждане на Център за временно настаняване

32 Основен ремонт на сградата на Кметство с. Сталево

ОПРР ПО1 ИП1

33 Ремонт на покрива на сградата на Кметството с. Бодрово

ОПРР ПО1 ИП1

34 Основен ремонт на сградата на Кметството с. Добрич

ОПРР ПО1 ИП1

Община
Димитровград

СПУЦ

Община
Димитровград

социални
институции, НПО

Община
Димитровград

социални
предприятия

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

Община
Димитровград

НПО

Община
Димитровград

ДЦДУ

Община
Димитровград

социални
институции, НПО

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

Специфична цел: 1.1.4. Развитие на инфраструктурата в сферата на културата чрез реконструкция, ремонт и оборудване на културни центрове,
театри, читалища, библиотеки и други обекти, свързани с културния живот, чрез създаване на нови културни обекти, проучване, разкриване и
социализиране на културно-исторически и архитектурни паметници
35

Реконструкция и ремонтиране на градска библиотека и исторически музей,
Художествена галерия „Петко Чурчулиев“ и Дом-музей „Пеньо Пенев“

ОПРР ПО1 ИП4

46

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ОПРР

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

НЧ, НПО

ОПРР ПО1 ИП3;
ОПРЧР

НЧ

НПО

39 Основен ремонт на театър „Апостол Карамитев“

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

40 Изграждане на пожароизвестителна система в ОДТ „Апостол Карамитев”

ОПРР ПО1 ИП3/
общинси
бюджет

Община
Димитрвоград

41 Климатизация и газификация на ОДТ „Апостол Карамитев”

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

42 Възстановяване на Летния театър в парк Вапцаров

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

36 Преустройство на бивш МУЦ в „Дом на изкуствата“, гр. Димитровград
Ремонт, оборудване, хардуерни и софтуерни устройства, обзавеждане и
подобряване на МТБ на сградите на народните читалища на територията на
Община Димитровград: ( НЧ „Пробуда 1910“ с. Странско; НЧ „Звездица2003“- Димитровград; НЧ „Рома-2004“, гр.Димитровград; НЧ „Събуждане37 1927“, с.Радиево; НЧ „Пано Ангелов 1926“, с.Брод ; НЧ „Светлина“, с.Долно
Белево ; НЧ „Просвета 1926“, с.Крум ; НЧ „Христо Ботев-1871“, с.Ябълково;
НЧ „Искра-1926“, с.Каснаково ; НЧ „Поука 1908“ с.Черногорово ; НЧ
„Народен будител 1928“ с.Върбица; НЧ „Васил Левски“- Димитровград; НЧ
„Христо Ботев“- Димитровград; НЧ „Николай Хайтов“- Димитровград)
Ремонт и внедряване на ЕСМ на сградите на НЧ на територията на община
Димитровград: (НЧ „Пробуда 1896“, с.Горски извор; НЧ „Отец Паисий
Хилендарски 1034“, с.Длъгнево; НЧ „Просвета-1896“, гр.Меричлери ; НЧ
„Селска пробуда 1927“ – с. Крепост; НЧ „Пробуда 1926“, с.Добрич ; НЧ „Нов
38 път 2011“- с. Добрич; НЧ „Искрица 1901“, с.Скобелево; Народно читалище
„Васил Левски – 1929” – с. Сталево; НЧ „Пробуда-1927“, с.Бряст; НЧ
„Съзнание 1928“, с.Голямо Асеново; НЧ „Просвета 1921“ с.Злато поле; НЧ
„Рома - 2004“- гр. Димитровград; НЧ“ Никола Вапцаров 1895“Димитровград; НЧ „Пано Ангелов-1926”-с.Брод;)

Социализация на обект Светилище на нимфите и Афродита, изграждане на

43 постоянна сцена, възстановяване на беседката и ограждане на Светилище
на нимфите и Афродита

47

граждански
сдружения, НПО,
МК

44

Преустройство на сградата на кино „Химик“ и обособяването му като
концертна сцена

Подновяване на звукова кабина и осветителна кабина с професионална
45 озвучителна и осветителна техника на Драматичен театър „Апостол
Карамитев“

46

Подобряване на акустиката в репетиционната зала на Забавно-духов
оркестър чрез необходимите дейности по ремонт и оборудване

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград,
ДТ "А.
Карамитев"

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

Исторически
музей, НПО

Осигуряване на репетиционна зала с подходяща акустична среда и

47 необходимите технически средства на Детски духов оркестър
Димитровград

48

Социализация и подобряване на инфраструктурата на археологическите
обекти – крепостта край село Сталево
Извършване на археологически проучвания и консервационни и

49 реставрационни дейности на археологическите обекти – местността
„Хасара“, крепостта край село Сталево

50

Артоформление на пространствата пред културните институти с цел
атрактивност и привличане на нови посетители

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград,
НЧ

читалища, НПО

51

Обновяване на откритите публични пространства при добавяне на нови
функции и символи - чешми, фонтани, паметници и др.

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

52

Реставрация и визуално открояване като открита галерия на
монументалните творби по сградни фасади на бул."Г.С.Раковски"

ОПРР ПО1 ИП1
и ИП3, ПЧП

Община
Димитровград

граждански
сдружения

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

Културни
институции,
гражданска
инициатива

Създаване на монументална творба „Съзидание”, претворяваща живата
53
връзка на поколенията в съзиданието на един град

48

54 Реконструкция и ремонт на параклиса Св. Атанасий, с.Върбица

55

Реставрация и консервация на средновековна църква в с. Крепост.
Подходящо експониране и превръщане в туристически обект.

56 Ремонт на храм „Свети Архангел Михаил” – с. Радиево

57

Поставянето на ограда покрай манастирски комплекс „Успение на Св.
Богородица” с. Добрич

ОПРР ПО1 ИП3
и ПО5 ИП1
ОПРР ПО1 ИП3
и ПО5 ИП1

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП3
и ПО5 ИП1
ОПРР ПО1 ИП3/
общинси
бюджет

религиозни
институции, НПО,
частен сектор
религиозни
институции, НПО,
частен сектор
религиозни
институции, НПО,
частен сектор
религиозни
институции, НПО,
частен сектор

Изграждане на локално отопление: (НЧ „Бодрост-1885“, с. Бодрово; НЧ
„Звездица-2003“- Димитровград; НЧ „Васил Левски -2003“ – Димитровград;
НЧ „Христо Ботев-1902“- Димитровград; НЧ „Никола Вапцаров 1895“Димитровград; НЧ „Култура 2002“- Димитровград; НЧ „Николай Хайтов“Димитровград; НЧ „ПРОБУДА-1908“ - с. Воден; НЧ „Селска пробуда 1927“- с.
Здравец; НЧ „Марица-2008“ – с. Райново; НЧ „Пробуда 1926“, с.Добрич ; НЧ
58
„Нов път 2011“- с. Добрич; НЧ „Бодрост – 1885” – с. Бодорово; НЧ
„Възраждане- 2001“- гр. Димитровград; Народнo читалище „Просвета” 1926
- с. Крум; Народно читалище „Селска пробуда-1927”с.Крепост; Народно
читалище „Христо Ботев – 1871” с. Ябълково; НЧ „Просвета-1896“,
гр.Меричлери ; Народно читалище „Пробуда 1910” с.Странско; Народно
читалище,,Събуждане-1927”с.Радиево;)

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

читалища ,НПО,
професионални
сдружения

59

Монтиране на външен асансьор за инвалиди в пространството между
Исторически музей-Димитровград и Градска библиотека „Пеньо Пенев“

ОПРР ПО4 и
ПО1 ИП3

Община
Димитровград

Исторически
музей, Градска
библиотека

60

Изграждане на достъпна среда към медицински център и здравни служби в
населените места

ОПРР ПО1 ИП5

Община
Димитровград

МЦДимитровград

61

Реставрация и консервация на Римска вила /нова/ в местността Светилище
на нимфите и Афродита

ОПРР ПО5 ИП1 /
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград

НПО

Специфична цел: 1.1.5. Ремонт и модернизиране на съществуващата, както и изграждане на нови обекти на спортната инфраструктура за
професионален спорт и спорт в свободното време и осигуряване на условия за подобряване на физическата активност на населението

49

62 Внедряване на мерки за ЕЕ и реконструкция на спортна зала "Младост"

Община
Димитровград

Спортни
организации,
НПО

63 Основен ремонт на стадион "Миньор"

Община
Димитровград

Спортни
организации,
НПО

64 Основен ремонт на стадион "Раковски"

Община
Димитровград

65 Изграждане на закрит плувен басейн и аква парк

Община
Димитровград

66

Основен ремонт на игрище за открит волейбол и хандбал (площадката до
зеленчуковия пазар)

67

Изграждане на мултифункционална спортна площадка в района на
Бригадирски лагер

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград
Община
Димитровград

Спортни
организации,
НПО
Спортни
организации,
НПО
Спортни
организации,
НПО
Спортни
организации,
НПО
Спортни
организации,
НПО
Спортни
организации,
НПО

68 Спортно игрище в с.Воден

Община
Димитровград

69 Изграждане на спортно игрище в с. Черногорово

Община
Димитровград

70 Площадка за скейтборд, парк "Пеньо Пенев"

Община
Димитровград

Спортни
организации,
НПО

Закупуване на подходяща екипировка, уреди и съоръжения за провеждане
71 на самостоятелни занимания на лица с трайни увреждания и в
неравностойно социално положение

Община
Димитровград,
социални
заведения

граждански
сдружения, НПО

ОПРР ПО4 ИП1

Специфична цел: 1.1.6. Одити за енергопотребление и мерки за енергийна ефективност за всички проекти, свързани с публичните институции,
споменати по-горе (например топлоизолация, смяна на дограма, локални инсталации, връзки към системите за топлоснабдяване,
газоснабдяване или използване на алтернативни възобновяеми енергийни източници)
50

72 Газифициране на сгради общинска собственост

ОПРР ПО1 ИП1

Община
Димитровград

73 Газифициране на промишлените зони

ОПРР ПО1 ИП2

частен сектор

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.1.7. Подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите публични институции

Подобряване достъпа за хора с увреждания до пространства и сгради с
74 обществени и публични функции, детски градини, училища, библиотеки,
лаборатории, спортни съоръжения, учебни корпуси и др.

Изграждане на физическо място за помещаване на административна точка

75 за приемане на заявки и за обслужване на хората с увреждания в сградата
на общинска администрация Димитровград

ОПРР ПО1 ИП4

Община
Димитровград

общински
бюджет/ ОПРР
ПО4

Община
Димитровград

регионални
структури на
изпълнителната
власт; граждански
сдружения

Специфична цел: 1.1.8. Изграждане на подходяща инфраструктура за подобряване на услугите за МСП. Създаване на партньорски мрежи и
стимулиране на публично-частните партньорства
76

Изграждане и оборудване на Туристически информационен и културен
център

77

Изграждане на асансьор и тоалетни за хора с увреждания в
административна сграда (западна част), бул. "Раковски" 13

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП5/
ОПРР ПО1

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.1.9. Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, както следва: ремонт на следните основни елементи
от конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и
площадки, асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна,
телекомуникациионна, пожарни кранове) на сградата
Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми

78 енергийни източници - слънчеви системи за осигуряване на енергия за
битови нужди /2 бр./

ОПРР ПО1 ИП1;
НДЕФ

51

частен сектор

домоуправители,
обитатели

79

Ремонт на електроинсталация в общите части на многопрофилни жилищни
сгради и въвеждане на енергоспестяващо осветление в сгради /7 бр./

ОПРР ПО1 ИП1

частен сектор

домоуправители,
обитатели

80

Подмяна на вертикалните щрангове на водопровода и канализацията в 10
бр. многофамилни жилищни сгради

ОПРР ПО1 ИП1

частен сектор

домоуправители,
обитатели

81

Поставяне на топлинна изолация на външни ограждащи елементи
/саниране/ на 5 бр. жилищни сгради

ОПРР ПО1 ИП1

частен сектор

домоуправители,
обитатели

Развитие на устойчиво строителство. Енергийна ефективност за сгради с
близко до нулево енергопотребление; Интегриране на енергоефектвини
82
мерки в многофамилни жилищни сгради в централна градска част и
превръщането им в пасивни сгради с ВЕИ

IEE/Horizon
2020/ ЕП

Община
домоуправители,
Димитровград и обитатели/научни
частен сектор
звена

ПРИОРИТЕТ 2 : Подобряване на пътна и улична мрежа, зони за отдих, паркове, вътрешен ред и безопасност, спазвайки
екологичните норми
Специфична цел: 1.2.1. Рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за обществен отдих, като паркове, детски площадки и
др., облагородяване на гробищни паркове и мерки за повишаване на сигурността, като поставяне на осветление на паркови площи, и др.
83

Благоустрояване и реконструкция на парк "Марица" с предвиждане на нови
ядра с развлекателен и спортен характер

84 Благоустрояване на парк "Пеньо Пенев"

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища

85

Облагородяване на парк "Н. Й. Вапцаров" - обновяване на детски площадки
и съоръжения

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища

86

Рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за
обществен отдих, вкл. паркова мебел, осветление, видеонаблюдение

ОПРР ПО1 ИП2,
ПО1 ИП3

Община
Димитровград

НПО, читалища

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

НПО, читалища

87 Създаване на обществена баня с минерална вода в гр. Меричлери

52

общински
бюджет

Община
Димитровград

Изграждане на напоителни системи на зелени площи в централната градска
част

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

90

Инвентаризация и паспортизация на зелени площи, пешеходни алеи,
паркинги в жилищните територии с цел възстановяване и поддържане

ОПРР ПО1 ИП 2

Община
Димитрвоград

91

Построяване на санитарни възли в парковете „Марица”, Н.Й.Вапцаров” и
„Пеньо Пенев”

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

92

Рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за
обществен отдих в селата

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитрвоград

88

Подръжка и облагородяване на гробищните паркове на територията на
община Димитровград

89

НПО, читалища

Специфична цел: 1.2.2. Изграждане/ реконструкция/ рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, подновяване и подобряване на достъпа на
хора с увреждания, изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, алеи и подлези за пешеходци и велосипедисти, включително
свързани дейности, като поставяне на указателни знаци, изграждане на паркинги встрани от главни улици и др.
ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

НПО, читалища

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

НПО, читалища

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища

Общински
бюджет

Община
Димитровград

97 Ремонт на тротоарни настилки на територията на селата

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

НПО, читалища

98 Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр.Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища

93 Оформяне на пешеходна алея в началото на с. Крепост
94

Оформяне на пешеходна алея в близост до ОУ „Христо Смирненски” с.
Радиево

95 Изграждане на велоалеи и достъпна среда за инвалиди
96

Изграждане на велоалеи към новосъздадени индустриални зони в
общината

Реконструкция на тротоар на бул. Стефан Стамболов от о.т.607 през о.т.606

99 до моста на река Марица, или входа на неделния автопазар тротоар от
западната страна на бул.Стефан Стамболов

53

100

Изграждане на велоалея от Неохим през кв.Каменец до кв.Черноконево, от
Неохим до кв.Славянски

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, читалища,
частен сектор

Специфична цел: 1.2.3. Изграждане / рехабилитация / реконструкция на пътна и улична инфраструктура и въвеждане на енергоспестяващо
улично осветление и други мерки за повишаване на сигурността, като поставяне указателни табели, знаци, светофарни уредби, видео
наблюдение и др.
101 Рехабилитация ІІІ клас път Димитровград-Чирпан

ОПТ

АПИ

Рехабилитация на републикански път I - 5 Димитровград - Радиево - Стара
102
загора

ОПТ

АПИ

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

103 Изграждане на пътна инфраструра кв. Габера

104

Изграждане на пътна инфраструктура индустриален район кв. Марийно (в
района на Дуветика, ул. "Строител")

105

Рехабилитация ІV клас път НKV1005/1-9, Димитровград-Хасково/КрумЯбълково

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

106

Реконструкция ІV клас път НKV1005/1-8, Горски извор-Ябълково - ж.п. гара
Ябълково

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

ОПРР ПО6 ИП1 /
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград

107 Реконструкция ІV клас път НKV1003/1-5, Димитровград-Хасково-Крепост

108

Реконструкция на Общински път HKV1002 (от път I-5 – Димитровград Черногорово – Воден – граница общ.) – 10 км;

109

Ремонт на пътищата с. Скобелево – с. Сталево; с. Скобелево – с. Върбица; с.
Скобелево – гр. Чирпан

54

АПИ

110

Ремонт на Общински път SZR1223 (граница Димитриево – Странско –
граница Бял Извор) – 4,6 км.

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

111

Рехабилитация на Общински път HKV2012 (от път HKV2013- Меричлери Длъгнево- до път HKV1011) - 8,2 км

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

112

Ремонт на Общински път HKV1010 (от път III-663- Злато поле - Долно
Белево) – 4,3 км.

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

113

Рехабилитация на Общински път HKV1011 (от път III-663 - кв. Мариино Бряст – Здравец – Странско) – 15 км;

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

114

Общински път HKV1001 (Радиево - Голямо Асеново – Малко Асеново) 6,3
км

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

116 Общински път HKV2014 (Великан – път III-663 Зетьово- п.к.Меричлери) 2,3

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

117 Общински път HKV1007 (III-506- Добрич – Крум – жп гара Крум)

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград

ОПРР ПО6 ИП1

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

115 Общински път HKV1006 (от път I-5- Радиево - Бряст)

118

3,5 км

4,6

Общински път HKV1015 (от път I-8 - Върбица – Бодрово – граница общ.
Езерово ) 4,6

119 Ремонт на Общински път HKV1010 (от път III-663- Злато поле - Райново)
120

Изграждане на кръгово кръстовище на ул. "Бейрут" в кв. Марийно, гр.
Димитровград
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121

Реконструкция на полски път 000391 село Злато Поле (това е полският път
от селото до защитената зона Натура 2000)

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

122 Проектиране на Южен обходен път (I-5) на гр.Димитровград
123 Изграждане на севрен и западен околовръстен път, гр. Димитровград

ОПРР
ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

ОПРР

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

127 Рехабилитация на улични настилки в селата (неизброени в т.112)

ЕП / общински
бюджет

Община
Димитровград

128 Основен ремонт на уличната мрежа в кв. Черноконево – асфалтиране

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

129 Благоустрояване на ул. "Простор" от о.т. 1588 до о.т. 671, гр. Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

130 Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление гр. Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

124

Изграждане на нова пътна мрежа за укрепване на връзките град –
заобикалящи го населени места

125 Рехабилитация на улична мрежа в гр.Димитровград

126

Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Добрич, с. Ябълково, с.
Сталево, с. Крепост, С. Каснаково, С. Длъгнево, с. Долно Белево, с. Странско

131 Подновяване на автобусни спирки, гр. Димитровград

Реорганизация и светофарна уредба на ул. Иван Вазов в гр.Димитровград от
о.т.1358 до о.т.1325 по ул.Иван Вазов и бул. Димитър Благоев от о.т. 1359 до
132
о.т.1355 от о.т.970 по ул.Иван Вазов до о.т.886 на бул. Г.С.Раковски от о.т.
886 до о.т. 887, от о.т. 887 на бул.Г.С.Раковски до о.т. 889 на ул. Гоце Делчев
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АПИ

експлоатационни
дружества

регионални
структури на МВР

133 Изграждане на видео наблюдение на всички входове-изходи на града

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

МВР, КАТ

ОПРР

Община
Димитровград

МВР, КАТ

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

МВР, КАТ

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

ОПРР

Община
Димитровград

Изграждане на видео наблюдение в малките населени места, които са

134 разположени на по-натоварените главни и второстепенни артерии от
националната и общинската пътна мрежа
Изграждане на видео наблюдение на кръстовището на булевардите
„Г.С.Раковски” и „Ст. Стамболов” /до хотелите „Славяни” и „Ди ен ди”/;
зоната на „кръгово движение” - булевардите „Г. С. Раковски” и „Ст.
Стамболов”; в зоната на новопостроеното „кръгово движение”, бул. „Трети
135
март” и улиците „Панорамен път”, „Гео Милев” и „Хасковска”; в зоната на
новостроящата се пътната „детелина” / до „Водна кула” /; в зоната на
пътната „детелина” в югоизточната част на града / към „Неохим” /; на входизходите „Неделен автопазар”
Построяване на предпазна ограда по протежение на северната страна на

136 бул. „Г.С.Раковски” в посока запад от кръстовището с ул. „Цар Симеон” /
нечетни / до кръстовището с бул. „Ст. Стамболов”
Построяване на предпазна ограда по протежение на северната страна на ул.

137 „Панорамен път” в посока запад от кръстовището с ул. „Бузлуджа” до
кръстовището с бул. „Трети март”
Изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени

138 неравности и на други средства за ограничаване на скоростта в населените
места в общината

139 Реконструкция на мост над р. Марица

140 Ремонт на основите на мост над р. Марица, с. Скобелево

141 Реконструкция и ремонт на мостове на територията на с. Сталево

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
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Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

КАТ

142 Ремонт на големия мост на реката в с. Длъгнево и поставяне на перила

143 Ремонт на резервния мост в с. Върбица

144 Реконструкция на мостово съоръжение в регулацията на с. Добрич

145 Ремонт на мост в началото на с. Крепост

146 Изграждане на Ж.П. надлез, с. Сталево

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет
ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

147 Изграждане на ЖП проходи и/или подлези през жп линия в с. Ябълково

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

148 Надлез на ЖП Димитровград-Кърджали при с.Воден

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

149 Надлез на ЖП надлез при ЖП прелез към с.Черногорово

ПЕТС / ИПП /
общински
бюджет

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.4. Инициативи на местните жители, свързани с градското развитие
150 Граждански инициативи за благоустрояване на междублокови пространства

общински
бюджет/ ОПРР
ПО1 ИП2

Община
Димитровград

граждански
сдружения

Специфична цел: 1.2.5. Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други
укрепващи съоръжения); борба с бреговата ерозия
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Почистване затлачени, замърсени и обрасли корита на дерета и реки в

151 населените места на територията на общината, с цел повишаване на тяхната
проводимост

Общински
бюджет / ЕП

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.6. Обновяване на съществуващи и изграждане на нови съоръжения и сгради, закупуване на оборудване, включително
специализирани автомобили, за предотвратяване на рискове и щети за живота и имуществото на хората при пожари и другия бедствия и
аварии и организиране на вътрешния ред, превенция и информираност за предотвратяване на рискове
Изграждане на учебен център за доброволци спасители, както и за работа с

РСПБЗНДимитровград

НПО

национално и международно ниво

ОПРР ПО1 ИП4 /
ЕП

Поетапна подмяна компютърните конфигурции в РСПБЗН-Димитровград и
периферни устройства

ОПРЧР ПО3 ИП1
/ ПЕТС / ИПП

РСПБЗНДимитровград

НПО

ОПРЧР ПО3 ИП1
/ ПЕТС / ИПП

РСПБЗНДимитровград

НПО

ПЕТС / ИПП

РСПБЗНДимитровград

НПО

ПЕТС / ИПП

РСПБЗНДимитровград

НПО

ОПРР ПО1 ИП1

Община
Димитровград/
РСПБЗНДимитровград

ПЕТС / ИПП

РСПБЗНДимитровград

152 деца от предучилищна възраст и ученици по проекти на общинско,

153

Повишаване на надеждността и скоростта на интернет връзката и

154 хардуерно и функционално обновяване на наличната вътрешна телефонна
мрежа в РСПБЗН-Димитровград
Оборудване със спасителни въжета, лодка, индивидуални осветителни

155 прибори, подмяна на пръскачки, шлангове, дихателни апарати и маски,
диелектрични средства

156 Закупуване на нови ППА (противопожарни автомобили)

Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд
157
на РСПБЗН-Димитровград

158 Изграждане на „кът за посетители” в сградата на РСПБЗН-Димитровград
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НПО

Обезпечаване на материално-техническата база и осигуряване на
компютърни конфигурации за приемните стаи на полицейските и младши
159 полицейските инспектори от група „Териториална полиция”, които
обслужват съответния градски район, квартал или малко населено място от
община Димитровград

ОПРЧР ПО3 ИП1
/ ПЕТС / ИПП

Районно
управление
"Полиция"Димитровград

Община
Димитровград,
Областна
дирекция на МВРХасково

Специфична цел: 1.2.7. Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в общината, подкрепа за възстановяване на унищожени или
антропогенно повлияни местообитания; проучване на влиянието на инвазивни видове и реализация на дейности за ограничаване на тяхното
негативно влияние
160

Извършване на дезинсекция по малките населени места на община
Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.8. Опазване и възстановяване на състоянието на почвите
Стимулиране на биологичното стопанство и растениевъдство,
на почвите

ПРСР / Частно
финансиране

Земеделски
производители

Въвеждане на нови алтернативни енергийни култури, предпазващи
ефективно почвата от ерозия

ПРСР / Частно
финансиране

Земеделски
производители

161 допринасящо за почвеното биоразнообразие и подобряващо структурата

162

Специфична цел: 1.2.9. Ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез снабдяването на горивни източници с термична мощност от
0,5 до 50 MW (включително на биомаса) с оборудване за намаляване на емисиите на вредни вещества, чрез тяхната подмяна или ремонт или
чрез други дейности
163

Поддържане в изправност и непрекъсната работа на сероочистващата
инсталация на ТЕЦ „Марица 3” АД

ОПИК ПО3 ИП3

ТЕЦ "Марица 3"
АД

ЕП

Община
Димитровград

164 Изграждане на защитни пояси около промишлените зони

165

Изграждане на мониторингова станция за отчитане състоянието на
атмосферния въздух в района зад „Неохим“ АД

ЕП

РИОСВ-Хасково

166

Изграждане на мониторингова станция за отчитане състоянието на
атмосферния въздух в района зад ТЕЦ „Марица 3“ ЕАД

ЕП

РИОСВ-Хасково
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167

Поддържане в изправност и непрекъсната работа на пречиствателните
съоръжения в "Неохим” АД

ОПИК ПО3 ИП3

"Неохим" АД

168

Поддържане в изправност и непрекъсната работа на пречиствателните
съоръжения в циментов завод "Вулкан” АД

ОПИК ПО3 ИП3

"Вулкан" АД

Специфична цел: 1.2.10. Ограничаване на емисиите от превозни средства чрез последващо монтиране на оборудване за намаляване
на емисиите и въвеждането на икономически стимули за ускоряване на привеждането в съответствие и чрез алтернативни дейности за
подобряване качеството на атмосферния въздух
ОПРР ПО1 ИП6

превозни
фирми

общински
бюджет

Община
Димитровград

171 Изграждане на паркинг за електромобили с място за зареждане

ОПРР ПО1 ИП6

Община
Димитровград

172 Изграждане на зарядни станции за електромобили, захранващи се от ВЕИ

ЕП/общински
бюджет

Община
Димитровград

ЕП, Глобалния
екологичен
фонд/ донорски
програми

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП /
ОПОС

РИОСВ-Хасково

Хоризонт 2020/
НДЕФ/ ЕП

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП /
ОПОС

Община
Димитровград

ЕП/общински
бюджет

Община
Димитровград

169

Въвеждането на система от стимули за поетапно обновяване на автобусния
парк на организирания автобусен градски и междуселищен транспорт

170

Озеленяване, мокро метене и миене на уличната мрежа, вкл. териториите
на общински пазари

173

174
175
176

Изграждане на система за отдаване на велосипеди под наем. Проектът
включва: създаване на пунктове за отдаване на велосипеди под наем;
закупуване на велосипеди за гражданите и гостите на града, оборудвани
със GPS система за проследяване и предотвратяване на кражби; създаване
на „инфо поинтс“ за системата за отдаване на велосипеди под наем.
Инсталиране на автоматична метеорологична станция, отчитащи данни,
представителни за района на Димитровград
Насърчаване използването на електромобили: Пилотно закупуване на
електрически автомобили за нуждите на община Димитровград, вкл.
замяна на товарни дизелови автомобили, замърсяващи атмосферния
въздух
Закупуване на мобилна лаборатория за интегрирано управление и
мониторинг на качеството на въздуха
Инсталиране на декоративни архитектурни модули, които ефективно

177 намаляват замърсяването на въздуха (TiO2 технология за борба със
замърсяването)

61

Община
Димитровград

Поддържане на автоматизираната система за информиране на населението

178 за качеството на атмосферния въздух, включена в Националната
автоматизирана система за екологичен мониторинг НАСЕМ

ПЕТС / ИПП /
ОПОС

Община
Димитровград

Специфична цел: 1.2.11. Опазване на защитени местности
179

Разработване на план за управление на защитена местност „Пропадналото
блато“

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

180

Разработване на план за управление на защитена местност „Нощувка на
малък корморан“

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

181

Изпълнение на мерките, предвидени в плана за управление на Защитена
местност "Пропадналото блато"

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

182

Изпълнение на мерките, предвидени в плана за управление на Защитена
местност „Нощувка на малък корморан“

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в общината
Специфична цел: 1.3.1. Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите
Изграждане на система за ранно сигнализиране за състоянието на водата
183
на река Банска, с.Добрич

ОПОС

Община
Димитровград

НПО, екологични
организации

Специфична цел: 1.3.2. Опазване и подобряване на водната околна среда в общината, както и постигане на устойчиво ползване на водите и
защитни мерки в случаи на природни бедствия
Оценка на риска и изграждане на отводнителни каналии/или водоприемни

184 съоръжения в селищата от общината, застрашени от наводняване, от

ОПОС ПО1

прииждащи води от земеделски и горски територии

Община
Димитровград

МОСВ,
Експлоатационни
дружества

Специфична цел: 1.3.3. Строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води,
включително въвеждане на третично пречистване, където е необходимо
185 Изграждане на ПСОВ, гр. Меричлери

186 Изграждане на ПСОВ с. Сталево

ОПОС ПО1/
централен
бюджет
ОПОС ПО1/
централен
бюджет
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Община
Димитровград

РИОСВ

Община
Димитровград

РИОСВ

187 Изграждане на ПСОВ за група села

ОПОС ПО1/
централен
бюджет

188 Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ с. Добрич

ОПОС ПО1

189 Изграждане на канализационна мрежа, гр. Меричлери

ОПОС ПО1

190 Изграждане на канализационна мрежа с. Крепост - 80 % от 20 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

191 Изграждане на канализационна мрежа с. Брод - 20 % от 10 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

192 Изграждане на канализационна мрежа с. Черногорово - 10 % от 16 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

193 Изграждане на канализационна мрежа с. Воден - 40 % от 7 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

194 Изграждане на канализационна мрежа с. Злато поле - 80 % от 12 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

ОПОС ПО1

ВиК дружества

195

Изграждане на канализационна мрежа на главен колектор с. Радиево, с цел
предотвратяване замърсяване на дере с отпадъчни води

196 Изграждане на канализационна мрежа с. Райново - 100 % от 5 км

Община
Димитровград

РИОСВ

Община
Димитровград
Община
Димитровград

ОПОС ПО1

ВиК дружества
Община
Димитровград

197 Изграждане на канализационна мрежа с. Долно Белево - 100 % от 12 км

ОПОС ПО1

198 Изграждане на канализационна мрежа с. Длъгнево - 100 % от 4 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

199 Изграждане на канализационна мрежа с. Великан - 100 % от 4 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

200 Изграждане на канализационна мрежа с. Голямо Асеново - 100 % от 15 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

201 Изграждане на канализационна мрежа с. Малко Асеново - 100 % от 4 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

202 Изграждане на канализационна мрежа с. Бряст -100 % от 3 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

203 Изграждане на канализационна мрежа с. Здравец - 80 % от 12 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

204 Изграждане на канализационна мрежа с. Странско -100 % от 12 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества
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ВиК дружества

205 Изграждане на канализационна мрежа с. Крум - 50 % от 8 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

206 Изграждане на канализационна мрежа с. Каснаково - 20 % от 8 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

207 Изграждане на канализационна мрежа с. Горски Извор - 55 % от 27 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

208 Изграждане на канализационна мрежа с. Светлина - 80 % от 4 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

209 Изграждане на канализационна мрежа с. Ябълково - 70 % от 24 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

210 Изграждане на канализационна мрежа с. Сталево - 70 % от 24 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

211 Изграждане на канализационна мрежа с. Скобелево - 80 % от 12 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

212 Изграждане на канализационна мрежа с. Върбица - 80 % от 14 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

213 Изграждане на канализационна мрежа с. Бодрово - 100 % от 14 км

ОПОС ПО1

ВиК дружества

Специфична цел: 1.3.4. Строителство/реконструкция/разширение на водоснабдителни мрежи, нови резервоари за питейна вода, основни
водопроводи, свързващи водоснабдителната мрежа на населеното място с водоизточника, за осигуряване на необходимото количество и/или
качество на водите, помпени станции, както и строителство/ реконструкция/модернизация на пречиствателни станции за питейни води
214 Изграждане ВиК кв. Габера
215

Подобряване на сигурността на кладенците на "Крумска тераса"
(почиставане и ремонт)

ОПОС ПО1
ОПОС ПО1

Община
Димитровград
Община
Димитровград

216 Рехабилитация на ПСПВ (пречиствателна станция питейна вода - Дурхана)

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

217 Подмяна на водопроводна мрежа в с. Сталево, изграждане на МПСПВ

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

218

Рехабилитация на сондажно поле "Черногорово" (смяна на помпи,
почистване, ремонт на помпена станция)

ОПОС ПО1

219 Подмяна на уличен водопровод кв. Раковски и бул. "Д.Благоев"

ОПОС ПО1

220 Подмяна на водопроводна мрежа с. Скобелево

ОПОС ПО1

64

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

ВиК дружества
ВиК дружества
ВиК дружества
ВиК дружества

221 Подмяна на водопроводна мрежа с. Върбица

ОПОС ПО1

222 Подмяна на водопроводна мрежа с. Бодрово

ОПОС ПО1

223 Изграждане на Пътна инфраструктура и ВиК в търговска зона /център/

ОПОС ПО1

Община
Димитровград
Община
Димитровград
Община
Димитровград

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

225 Подмяна на уличен водопровод в централна градска част

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

226 Подмяна на водопроводна мрежа гр. Меричлери

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

227 Подмяна на водопроводна мрежа с. Добрич

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

228 Подмяна на водопроводната мрежа в с. Горски извор

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

224

Изграждане на ВиК индустриален район кв. Марийно (в района на
Дуветика, ул. "Строител")

229

Смяна на водоизточника,захранващ с. Каснаково и с. Радиево с питейна
вода

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

230

Смяна на съществуващия воден резервоар в с. Странско с такъв с по-голям
капацитет и промяна на трасето, през което преминава

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

231 Изграждане хидрофорна ПС висока зона, с. Бодрово
232

Подмяна на външен главен водопровод от Кв. Черноконево до гр.
Меричлери II етап

ОПОС ПО1

Община
Димитровград

233

Рехабилитация и узаконяване на сондажно поле "Черноконево" - 2 броя
тръбни кладенци

ОПОС ПО1/
ПРСР

Община
Димитровград

ВиК дружества
ВиК дружества

Екплоатационни
дружества

ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
Специфична цел: 1.4.1. Подобряване на управлението на отпадъците в общината в съответствие с определената йерархия за управление на
отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)

65

ОПОС ПО 2

Община
Димитровград

фирми за
сметосъбиране и
извозване

ПУДООС; ОПОС
ПО2

Община
Димитровград

частен сектор

ОПОС ПО2

Община
Димитровград

фирми за
сметосъбиране и
извозване

ОПОС ПО2

Община
Димитровград

НПО, частен
сектор

Изграждане на завод за преработка на ТБО, съвместно с останалите общини
238
от област Хасково като ПЧП

ОПОС ПО2/
частно

Община
Димитровград

частен сектор/
община
Димитровград

239 Въвеждане на контейнери за събиране на стари дрехи

ОПОС ПО2

частен сектор

ЕП, общински
бюджет

Община
Димитровград

ОПОС ПО2/
ПУДООС

Община
Димитровград

Пилотен проект за въвеждане на разделно събиране на отпадъците в

234 домакинствата на територията на Община Димитровград с включени
стимулиращи мерки по отчисляване на такса смет за всяко домакинство
Пилотен проект за изграждане на рециклиращи центрове за разделно

235 събиране на отпадъци на публични места в община Димитровград (за
опаковки от стъкло, пластмаса, хартия и метал)
Изграждане на претоварна станция или претоварно съоръжение за

236 извозване на твърдите битови отпадъци до регионално депо за неопасни
отпадъци „Гарваново”.
Информационна кампания сред населението на Община Димитровград за

237 въвеждането и прилагането на практики в областта на разделното събиране
на отпадъци

Пилотен проект за изграждане на подземни контейнери в централната

240 градска част (хартия, стъкло, пластмаса и метал, както и за смесени
отпадъци)

241

Осигуряване на площадки за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата

242

Изграждане на депо за неопасни битови отпадъци в землището на село
Ябълково

ОПОС 2

Община
Димитровград

243

Избор на площадка, проектиране и изграждане на депо за строителни и
инертни отпадъци

ОПОС 2

Община
Димитровград

ОПОС 2

частен сектор

244 Компостирането - начин на третиране на биоразградимите отпадъци

66

частен сектор

Община
Димитровград

Крайно обезвреждане и унищожаване на събраните от територията на

245 общината и временно съхранени в склад в землището на село Горски извор
опасни отпадъци от негодни за употреба препарати за растителна защита

246

Ликвидиране на образувани микросметища по населени места на
територията на общината

ОПОС 2;
ПУДООС

Община
Димитровград

ПУДООС

Специфична цел: 1.4.2. Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на страната покрита със
стари депа за битови отпадъци
247 Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци

ОПОС ПО2

Община
Димитровград

ЕП

Община
Димитровград

248 Залесяване на общински терени

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 380 912 000,00
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване и подпомагане на инвестиционни инициативи, свързани с местен потенциал,
формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на
решения на конкретни местни проблеми
ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес, развитие на
ПЧП
Специфична цел: 2.1.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията - инвестиции в съвременни материални и нематериални
активи, насочени към подобряване и разширяване на бизнес дейностите на предприятията на територията на общината, подобряване на
управлението, въвеждането на нови продукти, услуги и процеси в компаниите, стъпването на нови и разширяване на съществуващи пазари
закупуването и въвеждането на иновативни технологии и др.
249

Закупуване, монтиране и поддръжка на нови технологии и оборудване в
работещите предприятия на територията на община Димитровград

ОПИК
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частен сектор

250 Придобиване на модерен приложен софтуер, лицензи и др.
251

Въвеждане в употреба на енергоспестяващи технологии в местни компании
и производствени предприятия

252

Развитие на алтернативни дейности върху необработваеми земи и
създаване на ПЧП за изграждане на фотоволтаичен парк

ОПИК
Програми за
енергийна
ефективност;
ОПИК ПО3

частен сектор

ПРСР

частен сектор

частен сектор

253

Изработване на маркетингов профил и карта на Община Димитровград с
включена информация за терени, фирми, университети и пр.

ОПРЧР ПО3 ИП2

Община
Димитровград

частен сектор,
културни
институции,
граждански
сдружения, НПО

254

Създаване на типова акредитирана лаборатория за продукти на
хранително-вкусовата промишленост

ОПИК ПО2
ИП1/ЕП/ частно
финансиране

частен сектор

Община
Димитровград

ОПОС, ОПИК
ПО3, ОПРЧР

частен сектор

ОПИК

частен сектор

ОПИК ПО1 и
ПО3

частен сектор

Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване, което е
свързано с по-ефективното използване или рециклиране на отпадъчните
255 продукти и намаляването на отпадъка чрез повторното му влагане в
съществуващото производство или чрез използването му за производство
на нови продукти
Оползотворяване на отпадъчната топлина и въвеждане на системи за

256 отопление и вентилация от ВЕИ в големи производствени предприятия в
община Димитровград

257

Въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени
нужди

Специфична цел: 2.1.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Създаване на мрежа от организации включваща институции,
които подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи
фирми. Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите като средство за подобряване на производството и представянето на пазара на
предприятията, чрез ефекта на обединяването, мащабни икономически дейности и подобрен достъп до иновации
Консултации и обучение за внедряване на системи за управление на

258 качеството в местни предприятия, представители на преработваща и
добивна промишленост

ОПИК ПО1;
частно
финансиране

68

частен сектор

частно
финансиране

частен сектор

260 Развитие на индустриална зона ???

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

Осигуряване на безплатен безжичен интернет в рамките на ноовсъздадени
261
индустриални зони в Общината

Община
ЕП/общински
Димитровград и
бюджет/ частно
интернет
финансиртане
оператори

259 Организиране на изложение „Златна игла“

частен сектор

частен сектор

на телекомуникационни услуги в града

частно
финансиране

мобилни и
кабелни интернет
оператори

Изграждане на широколентов достъп до Интернет в населените места на
общината

частно
финансиране

частен сектор

мобилни и
кабелни интернет
оператори

Изграждане на канална мрежа на територията на гр.Димитровград за

262 ползване от всички оператори притежаващи съответните права за доставка

263

частен сектор

264 Създаване на услуги свързани с експортна политика

ОПИК ПО4 ИП1

265

Разработване на пакет от мерки стимулиращи инвестициите в Община ОПИК ПО4 ИП1;
Димитровград
ОПРЧР ПО3 ИП2

266

Сътрудничество с побратимените градове в Китай и Естония с оглед
икономизиране на отношенията

267 Създаване на фонд за микрокредитиране
Подпомагане на местния бизнес чрез предоставяне на широк набор от

268 информационни и консултантски услуги - Институционална подкрепа за
създаване на Къща на бизнеса

Община
Димитровград

частно
финансиране

частен сектор

Общински
бюджет/ ПЧП

Община
Димитровград

ОПРЧР, ОПРР,
ОПИК

частен сектор

Община
Димитровград

Община
Димитровград

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на устойчиво земеделие и туризъм и насърчаване на ПЧП

69

Специфична цел: 2.2.1. Създаването и поддържането на условия за ускоряване процесите на преструктуриране в отрасъла - окрупняване на
дребните фамилни стопанства; установяване на подходящата продуктова структура; баланс между вложени ресурси и резултати, с което се
гарантира жизнеспособност и рентабилност на стопанствата, както и се засилват пазарната им ориентация и позиции
269 Изграждане на хранилища за селскостопанска продукция

270

Изграждане на общинско тържище /за плодове и зеленчуци/ в района на
с.Крепост с открита площ 1,5-2 дка

271

Изграждане на централизиран пункт за изкупуване на земеделската
продукция в с. Горски извор

272

Изграждането на паркинг за тежкотоварни автомобили на територията на
стопанския двор с. Добрич

ПРСР

ПРСР

Община
Димитровград,
ПЧП
Община
Димитровград,
ПЧП

ПРСР, публично,
частно
финансиране

частен сектор

професионални
сдружения

частно
финансиране

частен сектор

професионални
сдружения

273 Разкриване на хладилни и контейнерни стопанства

ПРСР

частен сектор

професионални
сдружения

274 Насърчаване производството на екологично чиста продукция

ПРСР

частен сектор

професионални
сдружения

275 Развитие на пчеларството в района на село Сталево

ПРСР

Община
Димитровград

НПО

публично

ОДДФЗ

Община
Димитровград

общински
бюджет/ частен
сектор

земеделки
сдружения и
кооперации

Община
Димитровград

276

Осигуряване на достъп на селскостопанска техника до 70 дка от
плодородните земи на с. Скобелево

277

Сформиране на сезонни мобилни групи за охрана на земеделската
продукция по населените места

Специфична цел: 2.2.2. Създаване, възстановяване и модернизиране на инфраструктурата в сферата на селското и горското стопанство,
възстановяване и създаване на горски фонд и превенция на риска

70

ПРСР

земеделски
сдружения и
кооперации/
Община
Димитровград

частно
финансиране

професионални
сдружения

280 Възстановяване на площадки за борба с градушките

общински
бюджет

Община
Димитровград

281 Проекти за залесяване и възстановяване на горските територии

публично

ОДДФЗ, ТП
"ДГС" - Хаскво

Възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура; Възстановяване

278 на открити канални мрежи по поречието на р.Марица и осигуряване на
поливни системи за земеделски земи, свързани с напоителните канали

279

Създаване на Сдружение „Води и водоползване“ съгласно разпоредбите на
Закона за сдружения за напояване

НПО

282

Изграждане на съоръжения за наблюдения и контрол на риска от горски
пожари

ПЕТС, ИПП

Община
Димитровград,
ПЧП

РСПБЗН, МСП

283

Картиране на застрашените от пожар насаждения чрез стандартна
класификация

ПЕТС, ИПП

Община
Димитровград,
ПЧП

РСПБЗН, МСП

ПЕТС, ИПП

Община
Димитровград,
ПЧП

РСПБЗН, МСП

ПЕТС, ИПП

Община
Димитровград,
ПЧП

РСПБЗН, МСП

частно
финансиране

Община
Димитровград,
ПЧП,
земеделски
сдружения

РСПБЗН, МСП

Подобряване на устойчивостта срещу пожари на съществуващите

284 насаждения чрез изграждане на коридори, просеки и минерализовани
ивици

285 Възстановяване на стари и изграждане на нови пожарозащитни пояси

286

Създаване на сезонни мобилни групи за охрана на земеделската
продукция и противопожарни патрули по населените места

71

287 Изготвяне на оценка и лесоустройствен план на горите от ОГФ

288

Създаване и подобряване на пожарна инфраструктура и охрана на гори и
земи общинска собственост

Общински
бюджет

Община
Димитровград

публично
финансиране

земеделки
сдружения,
РСПБЗН

ТП "ДГС"- Хасково

Специфична цел: 2.2.3. Внедряване на иновативни решения и практики в земеделското производство - ще бъдат насърчавани трансферът на
знания, съветите към фермерите и подпомагането на изследователски проекти, като се гарантира по-директно сътрудничество между сектора
и научната общност и се установи тясно взаимодействие между научните изследвания и практиката в областта на земеделието
Стимулиране на взаимоотношенията между първичния и вторичния сектор

289 /производители и преработватели/ при използване на местните суровинни
източници

290 Въвеждане на съвременна техника, технологии и методи за производство

ПРСР; ОПИК
ПО1 ИП1

професионални
сдружения

ОПИК ПО2;
ПРСР

частен сектор

Специфична цел: 2.2.4. Повишаване на професионалната квалификация и знания на заетите в аграрния отрасъл – ще бъдат прилагани дейности
за трансфер на знания и информация, които да отговорят в по-голяма степен на реалните нужди на земеделските производители, като
включват и индивидуално обучение, демонстрационни дейности, краткосрочен обмен на опит и посещения на стопанства
291

Повишаване на капацитета на местни фермери чрез консултиране,
обучения, форуми и др.

ОПРЧР ПО1
ИП4, ПРСР

Междинни
звена на
програмите

ПЕТС; ИПП; ЕП

земеделски
организации

Обмен опит и добри практики между национални и местни земеделски

292 организации и НПО-та и органзации в страни от ЕС, побратимени градове и
по линията на ТГС

293

Провеждане на информационна кампания за устойчиво управление на
земята
Създаване на интернет портал с дискусионен форум за обмен на добри

294 практики и информация за климатичното и почвено състояние в община
Димитровград

ОПОС

частно
финансиране

земеделски
професионални
сдружения, НПО

НПО

Специфична цел: 2.2.5. Предоставяне на консултантски услуги на заетите в аграрния сектор – ще се поощрява предоставянето на консултантски
услуги, насочени към подобряване на икономическата, земеделската и екологична ефективност на стопанствата
72

295 Създаване на типова акредитирана лаборатория за земеделски продукти

ПРСР

Специфична цел: 2.2.6. Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на
земеделски продукти и храни
296 Създаване на клъстер и местен бранд в сферата на земеделието

297 Създаване на сдружение на зеленчукопроизводителите

ПРСР
частно
финансиране

частен сектор
земеделски
професионални
сдружения

Специфична цел: 2.2.7. Разработване на обекти за туризъм и отдих, насърчаване на ПЧП в сферата на туризма, инициативи за популяризиране
на туризма
ОПРР ПО5 ИП1;
ПЕТС / ИПА

Община
Димитровград

професионални
сдружения, НПО

Създаване на ПЧП за правилна експлоатация на минералните извори в
Меричлери

общински
бюджет/ ПЧП

Община
Димитровград

НПО

300 Създаване на туристически портал към сайта на Община Димитровград

ПЕТС/ ИПА
Приоритет 2
ОПДУ

Община
Димитровград

туристически
сдружения, НПО

298 Маркетинг и паспортизация на гр. Меричлери

299

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 42 850 000,00
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Грижа за хората, интеграция на общностите, осигуряване на достъпни и качествени
здравни, социални, образователни, културни и спортни услуги
ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване грижата за децата в семейството и намаляване броя на децата, настанени в специализирани
институции
73

Специфична цел: 3.1.1. Намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа за задържането им
в биологичното семейство
ОПРЧР ПО 2
ИП2

Община
Димитровград

НПО

роднини

ОПРЧР ПО 2
ИП2

Община
Димитровград

НПО, социални
институции

Предоставяне на социалната услуга „Приемна грижа” при невъзможност за
отглеждане в собствените им семейства за определен период от време

ОПРЧР ПО 2
ИП2

Община
Димитровград

НПО, социални
институции

301 Разкриване на училища за родители

Разширяване дейността на ЦОП в направление превенция изоставянето на

302 деца и реинтеграция в биологичното семейство или семейсво на близки и

303

Специфична цел: 3.1.2. Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование
Съвместна работа за предотвратяване на отпадането на деца от училище и

304 реинтеграция в образованието на отпадналите деца и младежи на
ръководствата на учебни заведения, ОДЗ и специалистите от ЦОП

305 Осигуряване на качествено интегрирано образование на деца с увреждания

ОПНОИР ПО4
ИП1 и ИП2

Община
Димитровград

училища, ОДЗ,
детски и
младежки
центрове, НПО,
социални
заведения

ОПНОИР ПО3
ИП1 и ПО4 ИП1

Община
Димитровград,
училища

социални
заведения, НПО

Специфична цел: 3.1.3. Развитие на алтернативни социални услуги за предоставяне на резидентна грижа в среда близка до семейната за
децата, които не могат да бъдат изведени в семейна среда и за деца, които не могат да бъдат върнати в семейна среда
Изграждане на нови два центъра за настаняване от семеен тип за деца и

306 две защитени жилища за деца, напускащи социални институции, дом

ОПРР ПО4 ИП 1

"Майка и бебе"

74

Община
Димитровград

социални
предприятия

ПРИОРИТЕТ 2: Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими
групи
3.3.2.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на на уязвими лица, групи и общности в риск чрез разкриване на услуги и
грижа в общността
307

Изграждане на мрежа от домашни помощници, социални и лични
асистенти

308 Осигуряване на подходящи условия за спорт на ветерани спортисти
309

Осигуряване на дневна грижа и почасови услуги за стари хора чрез
институционализиране на Дневен център за стари хора

ОПРЧР

Община
Димитровград

граждански
сдружения/ НПО

ОПРЧР

граждански
сдружения/
НПО

граждански
сдружения/ НПО

ОПРЧР

Община
Димитровград

социални
институции

ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални, услуги чрез изграждане на необходимия капацитет
Специфична цел: 3.3.1. Стимулиране на развитието на административния и организационния капацитет за прилагане на интегрирана грижа и
политики към хора и групи в неравностойно положение
Повишаване професионалната квалификация и капацитета на персонала,
предоставящ социални услуги в общността и Организиране на екипни и
310
индивидуални супервизии на работещите в социалните услуги,
предоставяни в общината

311 Разширяване на дейността на съществуващите социални предприятия

312

Повишаване на капацитета на общинска администрация и формиране на
умения за прилагане на ПЧП в областа на социалните услуги

ОПРЧР ПО3 ИП1

Община
Димитровград

социални
предприятия

ОПРЧР ПО3

Община
Димитровград,
социални
предприятия

НПО

Приоритет 1 на
ОПДУ

Община
Димитровград

граждански
сдружения

Специфична цел: 3.3.2. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги

75

Насърчаване на доброволчеството и осъществяване на по-тясно
313
взаимодействие с неправителствения сектор

ОПРЧР ПО3 /
ОПНОИР ПО3
ИП3

Община
Димитровград,
социални
институции

НПО

Развитие и повишаване на информираността за социално
предприемачество

ОПРЧР ПО1 ИП3

Община
Димитровград

НПО, социални
предприятия

314

ПРИОРИТЕТ 4: Социална сигурност, достъпност, включване и переспективи
Специфична цел: 3.4.1. Оптимизиране на училищната мрежа и образователните институции спрямо променящата се образователна среда.
Повишаване на преподавателския капацитет и качеството на образование.
315

Свързаност и достъп на учебните заведения и училищните библиотеки до
лицензиран и обновен софтуер

316 Популяризиране формите на неформалното учене

Създаване на летни лагер-школи за деца и ученици от предучилищна до

317 гимназиална степен, за занимания по интереси и за подготовка на изявени
млади хора в различни направления на науката, спорта и изкуствата
Засилване на ефективността на връзките между образователните и

318 обучителните институции и бизнеса за улесняване на прехода от
образование към заетост

Създаване на възможности за стажове в държавната и общинска
319
администрация на студенти от висшите училища

320

Развитие на спорта и физическото възпитание в училищата, детските
градини, спортни клубове и организации в община Димитровград

ОПНОИР ПО1
ИП2

Община
Димитровград

училища

ОПНОИР ПО3
ИП3

Община
Димитровград

НПО, ОП ”Детски
и младежки
център”

ОПРЧР,
ОПНОИР ПО3

Община
Димитровград

образователни
институции

Общински
бюджет/ НПО,
ОПРЧР ПО 1

Община
Димитровград

агенция по
заетост / бизнес

ОПРЧР ПО1 ИП1

Община
Димитровград

регионални
структури на
изпълнителната
власт

общински
бюджет

Община
Димитровград

спортни клубове,
училища

76

Сътрудничество на спортните клубове с община Димитровград и др.
321 организации за участие в спортни изяви, привличане на специалисти за
подобряване на тренировъчния процес и др.

Разработване на програми за Развитие на спорта и физическото възпитание

322 в институции, работещи с деца лишени от родителски грижи и деца от
малцинствените групи
Разработване на специализирани тренировъчни програми и методически
указания за тяхното прилагане в домашни условия, училищата, спортни
323
съоръжения за лица с трайни увреждания и в неравностойно социално
положение

общински
бюджет

Община
Димитровград

спортни клубове,
училища, ОП
"Детски и
младежки
център"

ОПРЧР ПО2
ИП1

Община
Димитровград

спортни клубове,
социални
предприятия

ОПРЧР

Община
Димитровград

спортни клубове,
социални
предприятия,
клуб на инвалиди

ОПРЧР

Община
Димитровград

социални
предприятия,
НПО

ОПРЧР,
ОПНОИР ПО3

Община
Димитровград

спортни клубове,
ОП "Детски и
младежки
център", училища

общински
бюджет,
ОПНОИР ПО3

Община
Димитровград

спортни клубове

Създаване на условия за системна подготовка и участие в състезания от

324 вътрешния и международния календар за лица с увреждания, както и за
съвместни състезания с лица без увреждания

Разширяване обхвата на извънкласната тренировъчна и състезателна
325
дейност за детско-юношески спорт

Стимулиране създаването на детски спортни школи, като обособени

326 структури към спортните клубове за първична селекция и обучение на
талантливи деца за спортно развитие

Специфична цел: 3.4.2. Стимулиране на младежки неправителствени организации, неформални групи и др., развиващи дейност на
територията на община Димитровград чрез изграждане и подобряване комуникацията и взаимодействието с местната власт. Младежко
предприемачество. Стимулиране на кариерното развитие на младите хора
Укрепване на Консултативен младежки съвет (КМС) чрез повишаване на
327 знанията за функционирането на общинската администрация, европейки
програми и фондове, свързани с младежки политики и др.

ЕП "Европа за
гражданите", ЕП
"Еразъм за
всички"

КМС, Община
Димитровград

НПО

ЕП

МНПО

Община
Димитровград

Обучения и съвместни семинари на младежки НПО-та, неформални групи и

328 др. с администрацията на община Димитровград, ОС и дирекции, свързани
с развитието на младежките дейности в Общината

77

329

Осъществяване на дейностите в общинска програма „Димитровград на
младите“

330

Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване
на квалификацията на млади работници и служители

Общински
бюджет

Община
Димитровград

ОПРЧР ПО1 ИП3

работодатели

училища, детски
и младежки
центрове и
организации,
младежки
неправителствен
и организации
(МНПО)

331

Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитието на собствен
бизнес

ОПРЧР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

НПО, бизнес
сдружения, ОП
”Детски и
младежки
център”

332

Създаване на бизнес центрове и бизнес инкубатори за предлагане на услуги
за целенасочена подкрепа на млади предприемачи

ОПИК ПО1;
ПЕТС / ИПА

НПО

Община
Димитровград

333 Популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора

334

Кампания "Младежко ориентиране,кариерно развитие и Европейска
Доброволческа Служба(ЕДС)"
Популяризиране и насърчаване на използването на EUROPASS и YOUTHPASS

335 от младите хора като инструменти за самооценка на знания и
умения,включително до умения, придобити в неформална среда
Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно
336 ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските и
държавните органи

337

НПО, ОП ”Детски
и младежки
център”,
социални
предприятия
НПО, ОП "Детски
и младежки
център"
НПО, ОП "Детски
и младежки
център", бизнес

ОПНОИР ПО2
ИП2

Община
Димитровград

ОПНОИР ПО3
ИП3, ОПРЧР

Община
Димитровград

ОПНОИР ПО3
ИП3

Община
Димитровград

ЕП "Европа за
гражданите", ЕП
"Еразъм за
всички"

Община
Димитровград

ОП "Детски и
младежки
център", МНПО

ЕП

Община
Димитровград

ОП "Детски и
младежки

Изготвяне на програма за достъп на младите хора до култура и
реализирането и

78

център", МНПО

Специфична цел: 3.4.3. Насърчаване на здравословния начин на живот в община Димитровград
338

Популяризиране на кинологията и спорта сред населението на Община
Димитровград

ПЕТС / ИПА

Община
Димитровград

ММС

спортни
клубове

Обучения и семинари на треньори, организатори, съдии и учители по ФВС

339 за тренировка и спортна на дейност в клубовете и зоните за здраве и отдих
на населението

Община
Димитровград,
НПО

Специфична цел: 3.4.4. Развитие на взаимодействието между култура и туризъм с оглед създаване на културни и туристически продукти за
нуждите на културния туризъм
Разработване на рекламна стратегия и политика за представяне на
340 атракциите и обектите на територията на Община Димитровград на
българския и международния пазар

Общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански
сдружения

ЕП

Община
Димитровград

общини

ЕП

Община
Димитровград

ЕП

Община
Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни, спортни
организации

Общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански

Разработване на обогатени и разширени културни маршрути в
сътрудничество със София и Казанлък за популяризиране архитектурното
341 наследство на XX век. Разширяване на туристическия потенциал на
архитектурното наследство на XX век чрез добиване на статут "Културен
маршрут на Съвета на Европа"

342

Проучване на целевите групи по видове туризъм, прилагане на ефективните
методи за достигане до крайните потребители на туристичеки продукти.
Създаване на "запазена марка" за града на емблематичното за града

343 тъжище "Димитровградски пазар" и превръщането му в реален
туристически продукт.
Развитие на събитиен туризъм - домакинство на спортни прояви, културни

344 събития, музикални прояви, творчески работилници, фолклорни празници и
др.
Разработване и апробиране на туристически маршрути, включващи

345 исторически, археологически и културни обекти на територията на
Общината

79

сдружения,
туристически
фирми

Специфична цел: 3.4.5. Развитие на дейността, капацитета и услугите на културните институти. Опазване и социализиране на културното
наследство и разкриване на неговия потенциал като фактор за устойчиво развитие. Взаимодействие на местно и национално ниво с културни
институти.
ЕП

културни
институции,
НПО

ЕП

културни
институции,
читалища

ОПНОИР ПО1

библиотеки

346 Създаване и поддържане на модерни сайтове на културните институти

Обогатяване на музейните и етнографски сбирки, библиотечните фондове и

347 фондовете с носии на читалищата и самодейните колективи към тях с цел
опазване и популяризиране на културното наследство

Превръщане на библиотеките в малките населени места в културноинформационни центрове чрез развитие и въвеждане на нови услуги
348
(достъп до Интернет, попълване на документи и формуляри и др.),
разработване на сайтове

349

Взаимодействие на местно, национално и международно ниво на културни
институти. Изграждане на партньорства и мрежи в областта на културата

ОПРЧР, ОПРР
ПО1 ИП3

община
Димитровград

читалища, НПО

читалища
Община
Димитровград

Изработване на археологическа карта и инвентаризация на

350 археологическите обекти на територията на Община Димитровград –

ЕП

състояние, достъпност, значение, мерки за опазване

ЕП

културни
институции,
НПО

публично
финансиране

Община
Димитровград

Организиране на планови теренни обходи и проучвания на територията на

351 Община Димитровград с цел обогатяване на фондовете на музеите с
образци на материалното и нематериалното културно наследство

352

Издирване, съхраняване и предоставяне за позлване на краеведска
информация в Градска библиотека „Пеньо Пенев“

80

Община
Димитровград

353

Ефективен музеен мениджмънт и маркетинг, музейна реклама и
утвърждаване на международната инициатива „Нощ на музеите“

ЕП/ публично
финансиране

ИМ, музеи,
читалища

МК

354

Сътрудничество на Градска библиотека „Пеньо Пенев“ с местното
дружество на писателите и подпомагане издаването на нови авторски книги

ЕП/ публично
финансиране

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ЕП

Община
Димитровград

Обогатяване и утвърждаване на културния календар на Община
Димитровград и сътрудничество с читалища и културни институти от
страната и чужбина с оглед запазване и развитие на културния живот в
региона и провеждане на празници и фестивали: (НЧ “Звездица – 2003г.” –
Димитровград; НЧ „Пробуда 1896”с. Горски извор; НЧ „Пробуда 1910” 357 с.Странско; НЧ ,,Събуждане-1927”с.Радиево; НЧ „Просвета-1896” - гр.
Меричлери; НЧ „Селска пробуда-1927”с.Крепост; НЧ „Пано Ангелов-1926” с.Брод; НЧ “Искра” – с. Каснаково; Нч „Христо Ботев – 1871” - с. Ябълково;
НЧ „Нов път 2011“ – с. Добрич; НЧ „Пробуда 1926“ – с Добрич ; НЧ „ Искрица
1901” с. Скобелево; НЧ „Васил Левски – 1929” - с. Сталево; НЧ „Васил
Левски 2003“- Димитровград;)

ЕП

НЧ

Община
ДИмитровград

358

Участие на самодейните колективи на народните читалища във фестивали и
други културни мероприятия

МК

НЧ

НПО

359

Изработване на дългосрочна образователна програма на музеите за
подрастващите

ОПРЧР, МК

ИМ

НПО, културни
институции

общински
бюджет

Община
Димитровград

Г. библиотека
"Пеньо Пенев",
ОДЗ, училища

Обогатяване на културните мероприятия с трайно място в културния
календар на Община Димитровград – Церемония по връчване на награда
355 „Любимец 13“, Дни на поезията „Пеньо Пенев“, „Нощ на музеите“, „Есенни
музикални дни“, Пленер по живопис „Димитровград“ , 1-ви Ноември,
„Палене на коледната елха”

356

Сътрудничество на културните институти с училищата в община
Димитровград и ОП „Детски и младежки център“ и читалища

Изработване на общи културно образователни програми – срещи с детски

360 автори, кръжоци чрез сътрудничество между Градска библиотека „Пеньо
Пенев“ и учебните заведения и детските градини в община Димитровград

81

Проучване на културните потребности на ромите в Община Димитровград

361 чрез сътрудничество между Градска библиотека „Пеньо Пенев“ с
читалищата в кв. Изток и селата с компактно ромско население

362

Инициатива за взаимодействие с културните институти в Община
Димитровград при провеждане на извънкласните занимания и СИП

363

Утвърждаване на творците и културните дейци в Община Димитровград и
развитие на млади таланти в областта на изкуствата

ОПНОИР ПО4
ИП2

Г. библиотека,
читалища

Кметове на
Кметства, НПО,

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
МНПО

ОПРЧР,
ОПНОИР

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ЕП

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ЕП

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

ЕП

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

Културен обмен между различните културни обединения в Община

364 Димитровград и побратимените градове – Айзенхютенщадт,
Казинцбарцика и др., както и с други градове
Организиране на международен фестивал „Златен извор“ за създаване и

365 изпълнение на детски песни със забавен характер на народностна
(фолкорна) основа

366

Организиране на Международен фестивал "С танците на дедите ни",
Фестивал на алтернативното кино "Защитени светове"

367

Развитие на дейности по интереси за децата и младежите в с.Скобелево
(клубове, кръжоци, музикални и танцови самодейни състави)

ОПРЧР

НПО

културни
институции

368

Работа с деца и възрастни в неравностойно положение - НЧ „Звездица2003“, Димитровград

ОПРЧР

Община
Димитровград,
НЧ

социални
предприятия,
НПО

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 10 772 500,00

82

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги
за гражданите и бизнеса.
ПРИОРИТЕТ 1: Добро управление и достъп до обществени услуги с компетентна и открита администрация
Специфична цел: 4.1.1. Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от предоставянето на услуги на населението и бизнеса
централен
бюжет

СГКК- Хасково
към АГКК

ОПРР

Община
Димитровград

371 Институционално укрепване на Туристически-информационен център

ОПРР ПО5

Община
Димитровград

Повишаване на пожарната култура и превенцията сред хора в
неравностойно положение, самотноживеещи, пенсионери и др.

ПЕТС / ИПА

РСПБЗНДимитровград

369

Изработка на Кадастрални карти и Регулационни планове на всички
населени места в община Димитровград

370

Изготвяне на паспорти на сгради общинска собственост съгл. Наредба 5 на
МРР

372

Създаването на Доброволно формирование и спасителни екипи с
373 численост, съгласно действащите нормативи и добрите европейски
практики

публично
финансиране

РСПБЗНДимитровград

ОПРР ПО1 ИП5

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

ОПРР

Община
Димитровград

РПУ

ЕП

Община
Димитровград

въздух и ползите от изпълнението на мерки за енергийна ефективност
Изработване на Генерален план за организация на движението в населени
места и селищни образувания в Община Димитровград в съответствие с
375
изискванията на Наредба № 1 от 2001 г. за организиране на движението по
пътищата (ДВ, бр. 13 от 2001 г.).

376

НПО/ ПЧП

Община
Димитровград,
граждански
сдружения, НПО

Провеждане на информационна кампания сред населението за влиянието

374 на горивата, използвани за отопление върху качеството на атмосферния

Община
Димитровград

Изготвяне на оценка на ВЕИ потенциала в община Димитровград и
възможностите за неговото оползотворяване

Специфична цел: 4.1.2. Електронизация на процесите и услугите в съответствие със стратегията за електронно управление

83

Осъществяване на логическа обвързаност на информационни системи на

377 общинската администрация съобразно процесите за предоставяне на
комплексни административни услуги
Изграждане на система за ефективно обслужване на гражданите и бизнеса
чрез оптимизиране на процесите и автоматизация на административните
378 действия, свързани с обслужването на гражданите и бизнеса. Развитието на
Е-община и преминаване към електронен документооборот във и между
различните администрации

"Споделящият град: Разгръщане на резервния потенциал" Създаване на уеб

379 платформа и приложение за смартфон с информация за свободни
общински терени и имоти

По Приоритет 2
на ОПДУ

Община
Димитровград

По Приоритет 2
на ОПДУ

Община
Димитровград

ЕП/ общински
бюджет

Община
Димитровград

ЕП

РСПБЗНДимитровград

380 Създаване и развиване на уеб портал на РСПБЗН-Димитровград

регионални
структури на
изпълнителната
власт

Община
Димитровград,
НПО

Специфична цел: 4.1.3. Повишаване на уменията за използване на информационните и комуникационни технологии сред местното население
и общинската администрация и повишаване информираността на бизнеса за възможностите за работа съвместно с нея
Осъществяване на обучения сред общинската администрация, свързани с

381 използване на софтуерни продукти, необходим за обработка на данни и
работата на администрацията

Приоритет 2 на
ОПДУ

Община
Димитровград

382

Организиране на информационни кампании за популяризиране на
възможностите за онлайн услуги, улесняващи гражданите и бизнеса

ОПДУ

Община
Димитровград

383

Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса
относно дейността на администрацията

ОПДУ

Община
Димитровград

384

Разработване на стратегия за повишаване на прозрачността и отчетността
при управлението на публичните средства

Приоритет 1 на
ОПДУ

Община
Димитровград

84

граждански
сдружения

Специфична цел: 4.1.4. По-активно участие на гражданите и бизнеса в процеса на взимането на решения и провеждането на политики на
местно ниво
Стимулиране активното участие на гражданите и бизнеса по вземането на
решения и провеждането на политики на местно ниво. Подобряване
385
процеса по провеждане на обществени консултации, дискусии и
обсъждания.

ОПДУ

Община
Димитровград

НПО/ граждански
сдружения/,
частен сектор

Специфична цел: 4.1.5. Повишаване на капацитет на общинската администрация за разработване и управление на проекти
Повишаване капацитета на общинската администрация за разработване и
управление на проекти чрез предоставяне на техническа подкрепа,
386 консултации, изследвания, анализи, проучвания и др., необходими за
правилното управление, изпълнение, наблюдение, оценка и контрол на
операциите по оперативните и други финансиращи програми
Оценка на потребностите от обучение и консултация и обучение на
387 администрацията (работни срещи, семинари, обмен на добри практики и
опит и др.)
Стимулиране на гражданската подкрепа и отговорност за предлаганите
инвестиции по проекти чрез организиране на конференции, семинари,
388
информационни кампании, анализи на общностите, кръгли маси и фокус
групи, публикации, анкети, проучвания.

389

Изготвяне и изпълнение на планове за действие за укрепване на
административния капацитет на базата на направените оценки

Приоритет 3 на
ОПДУ

Община
Димитровград

Приоритет 1 на
ОПДУ ОПРЧР

Община
Димитровград

Приоритет 1
наОПДУ
Приоритет 3 на
ОПДУ
Приоритет 1 на
ОПДУ/
Приоритет 3 на
ОПДУ

Община
Димитровград

НПО/ граждански
сдружения/,
частен сектор

Община
Димитровград

граждански
сдружения

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 3 627 500,00
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Развитие на териториалното сътрудничество – инструмент за подпомагане на
икономическото и социалното развитие
ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез осигуряване на регионално сближаване и повишаване на
конкурентоспособността
Специфична цел: 5.1.1. Подобряването на качеството на живот чрез екологични интервенции
390 Създаване на съвместни еко маршрути с трансгранични партньори с цел

ПЕТС / ИПП

85

Община

повишаване на туристическото значение на община Димитровград

391

Мониторинг на състоянието на р. Марица и максималното намаляване на
рискове от замърсяването й

Димитровград /
граждански
организации
ПЕТС / ИПП /
ОПОС ПО1

РИОСВ-Хасково

Специфична цел: 5.1.2. Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние
Развитие на партньорски мрежи - в областта на здравеопазването,
392 социалното благосъстояние, култура и насърчаване на общото наследство

ПЕТС / ИПП

Създаване на мрежи на сътрудничество и общи действия за справяне с

393 търговия с наркотици и оръжие, трафик на хора и др. в рамките на

ПЕТС / ИПП

трансграничния регион

граждански
организации
граждански
организации /
МВР

Специфична цел: 5.1.3. Създаването на културни мрежи и насърчаването на общото наследство
394

Разширяване на дейността и обхвата на международната асоциация
"АТРИУМ"

ПЕТС / ИПП /
ОПРР / ЕПП

граждански
организации

Специфична цел: 5.1.4. Развитие на пътната и железопътната мрежа в трансграничния регион
395 Подобряване на пътната и ЖП мрежа в ТГ Регион

ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград

Специфична цел: 5.1.5. Насърчаване на предприемачеството и на партньорски действия във връзка с преструктурирането на икономиката
396 Подкрепа за МСП за иновации, технологично обновление и развитие
Модернизацията на съществуващи и/или изграждане на нови съоръжения

397 за подпомагане на бизнеса, както и мрежи помагащи за трансфера на
иновации, нови технологии, организационни и маркетингови инструменти

398

Развитие на услуги в подкрепа на бизнеса, ИКТ системи, бизнес
консултиране, електронни платформи

ПЕТС / ИПП /
ОПРР ПО1 ИП6
ПТГС ИНТЕРРЕГ
V-A ГърцияБългария 20142020
ПТГС ИНТЕРРЕГ
V-A ГърцияБългария 20142020

частен сектор /
НПО
Община
Димитровград

частен сектор

Община
Димитровград

частен сектор

ПРИОРИТЕТ 2: Стимулиране на местни инициативи и обмен на най-добри практики чрез междуобщинско сътрудничество
Специфична цел: 5.2.1. Укрепване на капацитета на местно и регионално ниво

86

399

Обучения и семинари между общинските администрации в област Хасково
с обмяна на добри практики

ОПДУ
Приоритет 1

Община
Димитровград

Специфична цел: 5.2.2. Насърчаване и разработване на модели за междуобщинско сътрудничество
ЕП/ държавно
Община
финансиране
Димитровград,
/общински
МОН,
бюджет/ частен универститетски
сектор
институции

400 Създаване на ВУЗ

Специфична цел: 5.2.3. Превенция на риска
Осъществяване на превенция на риска в междуобщинските райони чрез
401 дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на
наводнения и свлачища и др.

402

Подобряване на комуникацията между органите, отговарящи за реда,
борбата с природни бедствия и др.

ОПРР / ПЕТС /
ИПП

Община
Димитровград

ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград /
РСПБЗН / МВР

Специфична цел: 5.2.3. Управление на транспортната инфраструктура/модели за организация на транспорта
Разработване на Транспортен мастер план на общинския център - град
Димитровград, интегриращ в себе си добрите европейски практики и
403
конкретните действия, които ще се предприемат за внедряването им при
решаване на местните транспортните проблеми

ОПРР ПО1 ИП6,
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград

Специфична цел: 5.2.4. Развитие на туризма и по-специално на по-големите културни и природни атракции
Разработване и популяризиране на маршрут, еко-път със
забележителности в региона. Укрепване на взаимовръзката на
404
туристическите информационни центрове в различните общини и
общинската администрация

ОПРР ПО5 ИП1

Община
Димитровград

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: 15 790 000,00
ОБЩО: 453 952 000,00

87

граждански
организации

АКТУАЛИЗИРАН СПИСЪК С ПРОЕКТИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 2014-2020, СВЪРЗАНИ С ЧАСТНИЯ И
НЕПРАВИТЕЛСТВЕН СЕКТОР
Време за реализация

Наименование:
№

Източник на
финансиране

Отговорна
структура

Партньорски
структури

14 15 16 17 18 19 20

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на привлекателността и конкурентоспособността на Община Димитровград,
чрез изграждане на подходяща инфраструктура и опазването на екологичния й потенциал.
ПРИОРИТЕТ 1 Осигуряване на подходяща и рентабилна образователна, здравна, социална, културна и спортна инфраструктура,
съобразена с бъдещите нужди на населението в община Димитровград и общо подобряване на качеството на живот на населението
Специфична цел: 1.1.9. Обновяване на общите части на многофамилни жилищни сгради, както следва: ремонт на следните основни елементи от
конструкцията на сградата (покрив, фасада, дограма по фасадата, стълбищна клетка, външни и вътрешни коридори, входни врати и площадки,
асансьори), вертикални технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа, отоплителна, телекомуникациионна,
пожарни кранове) на сградата

78

79
80
81

Изграждане на инсталации за оползотворяване на
ОПРР ПО1
възобновяеми енергийни източници - слънчеви системи за
ИП1; НДЕФ
осигуряване на енергия за битови нужди /2 бр./
Ремонт на електроинсталация в общите части на
многопрофилни жилищни сгради и въвеждане на ОПРР ПО1 ИП1
енергоспестяващо осветление в сгради /7 бр./
Подмяна на вертикалните щрангове на водопровода и
ОПРР ПО1 ИП1
канализацията в 10 бр. многофамилни жилищни сгради
Поставяне на топлинна изолация на външни ограждащи
ОПРР ПО1 ИП1
елементи /саниране/ на 5 бр. жилищни сгради

88

частен сектор

домоуправители,
обитатели

частен сектор

домоуправители,
обитатели

частен сектор
частен сектор

домоуправители,
обитатели
домоуправители,
обитатели

ПРИОРИТЕТ 2 : Подобряване на пътна и улична мрежа, зони за отдих, паркове, вътрешен ред и безопасност, спазвайки
екологичните норми
Специфична цел: 1.2.4. Инициативи на местните жители, свързани с градското развитие

150

Граждански инициативи за благоустрояване на междублокови
пространства

общински
бюджет/ ОПРР
ПО1 ИП2

Община
Димитровград

граждански
сдружения

Специфична цел: 1.2.9. Ограничаване на емисиите от неподвижни източници чрез снабдяването на горивни източници с термична мощност от
0,5 до 50 MW (включително на биомаса) с оборудване за намаляване на емисиите на вредни вещества, чрез тяхната подмяна или ремонт или
чрез други дейности

163

Поддържане в изправност и непрекъсната работа на
сероочистващата инсталация на ТЕЦ „Марица 3” АД

ОПИК ПО3
ИП3

ТЕЦ "Марица
3" АД

ЕП

РИОСВ-Хасково

Изграждане на мониторингова станция за отчитане
165 състоянието на атмосферния въздух в района зад „Неохим“ АД
Изграждане на мониторингова станция за отчитане
състоянието на атмосферния въздух в района зад ТЕЦ „Марица
166 3“ ЕАД
Поддържане в изправност и непрекъсната работа на
167 пречиствателните съоръжения в "Неохим” АД

ЕП

РИОСВ-Хасково

ОПИК ПО3
ИП3

"Неохим" АД

Поддържане в изправност и непрекъсната работа на
168 пречиствателните съоръжения в циментов завод "Вулкан” АД

ОПИК ПО3
ИП3

"Вулкан" АД

ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
Специфична цел: 1.4.1. Подобряване на управлението на отпадъците в общината в съответствие с определената йерархия за управление на
отпадъците (превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)
Пилотен проект за изграждане на рециклиращи центрове за
разделно събиране на отпадъци на публични места в община
Димитровград (за опаковки от стъкло, пластмаса, хартия и
235 метал)

ПУДООС;
ОПОС ПО2

89

Община
Димитровград

частен сектор

239

Въвеждане на контейнери за събиране на стари дрехи

ОПОС ПО2

частен сектор

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Създаване и подпомагане на инвестиционни инициативи, свързани с местен потенциал,
формулирани на местно ниво от местните заинтересовани страни и разработени по гъвкав начин за намиране на
решения на конкретни местни проблеми
ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес, развитие на ПЧП
Специфична цел: 2.1.1. Подобряване на технологиите и управлението в предприятията - инвестиции в съвременни материални и нематериални
активи, насочени към подобряване и разширяване на бизнес дейностите на предприятията на територията на общината, подобряване на
управлението, въвеждането на нови продукти, услуги и процеси в компаниите, стъпването на нови и разширяване на съществуващи пазари
закупуването и въвеждането на иновативни технологии и др.
Закупуване, монтиране и поддръжка на нови технологии и
оборудване в работещите предприятия на територията на
249 община Димитровград
250

Придобиване на модерен приложен софтуер, лицензи и др.
Въвеждане в употреба на енергоспестяващи технологии в
местни компании и производствени предприятия

251

252

Развитие на алтернативни дейности върху необработваеми
земи и създаване на ПЧП за изграждане на фотоволтаичен
парк

Закупуване и въвеждане в експлоатация на ново оборудване,
което е свързано с по-ефективното използване или
рециклиране на отпадъчните продукти и намаляването на
отпадъка чрез повторното му влагане в съществуващото
производство или чрез използването му за производство на
255 нови продукти

ОПИК

частен сектор

ОПИК

частен сектор

Програми за
енергийна
ефективност;
ОПИК ПО3

частен сектор

ПРСР

частен сектор

ОПОС, ОПИК
ПО3, ОПРЧР

частен сектор

90

Оползотворяване на отпадъчната топлина и въвеждане на
системи за отопление и вентилация от ВЕИ в големи
256 производствени предприятия в община Димитровград
Въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за
257 собствени нужди

ОПИК

частен сектор

ОПИК ПО1 и
ПО3

частен сектор

Специфична цел: 2.1.2. Създаване на инфраструктура в подкрепа на бизнеса. Създаване на мрежа от организации включваща институции, които
подпомагат предприемачеството и предоставят широк набор от информационни и консултантски услуги за стартиращи и съществуващи фирми.
Насърчаване на бизнес кооперирането и клъстерите като средство за подобряване на производството и представянето на пазара на
предприятията, чрез ефекта на обединяването, мащабни икономически дейности и подобрен достъп до иновации

258

Консултации и обучение за внедряване на системи за
управление на качеството в местни предприятия,
представители на преработваща и добивна промишленост

ОПИК ПО1;
частно
финансиране

частен сектор

ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на устойчиво земеделие и туризъм и насърчаване на ПЧП
Специфична цел: 2.2.1. Създаването и поддържането на условия за ускоряване процесите на преструктуриране в отрасъла - окрупняване на
дребните фамилни стопанства; установяване на подходящата продуктова структура; баланс между вложени ресурси и резултати, с което се
гарантира жизнеспособност и рентабилност на стопанствата, както и се засилват пазарната им ориентация и позиции
ПРСР

Община
Димитровград,
ПЧП

Изграждане на централизиран пункт за изкупуване на
земеделската продукция в с. Горски извор

частен сектор

професионални
сдружения

271

ПРСР,
публично,
частно
финансиране

Изграждането на паркинг за тежкотоварни автомобили на
272 територията на стопанския двор с. Добрич

частно
финансиране

частен сектор

професионални
сдружения

ПРСР

частен сектор

професионални
сдружения

Изграждане на хранилища за селскостопанска продукция
269

273

Разкриване на хладилни и контейнерни стопанства

91

274

Насърчаване производството на екологично чиста продукция

ПРСР

частен сектор

професионални
сдружения

Развитие на пчеларството в района на село Сталево

ПРСР

Община
Димитровград

НПО

общински
бюджет/
частен сектор

земеделки
сдружения и
кооперации

Община
Димитровград

275
Сформирането на сезонни мобилни групи за охрана на
земеделската продукция по населените места
277

Специфична цел: 2.2.2. Създаване, възстановяване и модернизиране на инфраструктурата в сферата на селското и горското стопанство,
възстановяване и създаване на горски фонд и превенция на риска

279

Създаване на Сдружение „Води и водоползване“ съгласно
разпоредбите на Закона за сдружения за напояване

частно
финансиране

професионални
сдружения

НПО

Специфична цел: 2.2.3. Внедряване на иновативни решения и практики в земеделското производство - ще бъдат насърчавани трансферът на
знания, съветите към фермерите и подпомагането на изследователски проекти, като се гарантира по-директно сътрудничество между сектора и
научната общност и се установи тясно взаимодействие между научните изследвания и практиката в областта на земеделието
Стимулиране на взаимоотношенията между първичния и
вторичния сектор /производители и преработватели/ при
289 използване на местните суровинни източници
Въвеждане на съвременна техника, технологии и методи за
290 производство

ПРСР; ОПИК
ПО1 ИП1
ОПИК ПО2;
ПРСР

частен сектор

Специфична цел: 2.2.6. Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на
земеделски продукти и храни
Създаване на клъстер и местен бранд в сферата на
296 земеделието

Създаване на сдружение на зеленчукопроизводителите

ПРСР

частно
финансиране

297

92

земеделски
професионални
сдружения

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Грижа за хората, интеграция на общностите, осигуряване на достъпни и качествени
здравни, социални, образователни, културни и спортни услуги
ПРИОРИТЕТ 2: Създаване на условия за социално включване на максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи
Специфична цел: 3.2.1. Осигуряване на условия за пълноценен и достоен живот на на уязвими лица, групи и общности в риск чрез разкриване на
услуги и грижа в общността
Осигуряване на подходящи условия за спорт на ветерани
спортисти

ОПРЧР

граждански
сдружения/
НПО

граждански
сдружения/ НПО

308

Специфична цел: 3.3.2. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги
Насърчаване на доброволчеството и осъществяване на потясно взаимодействие с неправителствения сектор
313

ОПРЧР ПО3 /
ОПНОИР ПО3
ИП3

Община
Димитровград,
социални
институции

НПО

ПРИОРИТЕТ 4: Социална сигурност, достъпност, включване и переспективи
Специфична цел: 3.4.2. Стимулиране на младежки неправителствени организации, неформални групи и др., развиващи дейност на територията
на община Димитровград чрез изграждане и подобряване комуникацията и взаимодействието с местната власт. Младежко предприемачество.
Стимулиране на кариерното развитие на младите хора
Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за
повишаване на квалификацията на млади работници и
330 служители

ОПРЧР ПО1
ИП3

работодатели

Създаване на бизнес центрове и бизнес инкубатори за
предлагане на услуги за целенасочена подкрепа на млади
332 предприемачи

ОПИК ПО1;
ПЕТС / ИПА

НПО

93

Община
Димитровград

АКТУАЛИЗИРАНА ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Стратегическа
цел

Местно публично
финансиране

Външно публично финансиране

Частно финансиране
ОБЩО

Общински
бюджет

Местни
Общ
публични
дял (%)
фондове

Централен
бюджет

Общ
дял (%)

Фондове на ЕС

СЦ. 1

51 449 900,00 лв.

0,00 лв.

13,51 1 160 000,00 лв.

0,30

312 493 600,00 лв.

СЦ. 2

1 674 000,00 лв.

0,00 лв.

3,91 3 200 000,00 лв.

7,47

СЦ. 3

1 607 550,00 лв.

0,00 лв.

14,92

60 000,00 лв.

СЦ. 4

515 500,00 лв.

0,00 лв.

14,21

СЦ. 5

1 299 500,00 лв.

0,00 лв.

8,23

ОБЩО

56 546 450,00 лв.

0,00 лв.

Общ
дял (%)

Други
източници

Общ
дял (%)

Фоднове,
фирми

Общ
дял (%)

82,04 5 696 000,00 лв.

1,50 10 112 500,00 лв.

2,65

380 912 000,00 лв.

7 371 000,00 лв.

17,20

0,00 30 605 000,00 лв.

71,42

42 850 000,00 лв.

0,56

6 412 950,00 лв.

59,53 2 692 000,00 лв.

24,99

0,00 лв.

0,00

10 772 500,00 лв.

257 500,00 лв.

7,10

2 209 500,00 лв.

60,91

645 000,00 лв.

17,78

0,00 лв.

0,00

3 627 500,00 лв.

315 000,00 лв.

1,99

13 860 500,00 лв.

87,78

315 000,00 лв.

1,99

0,00 лв.

0,00

15 790 000,00 лв.

12,46 4 992 500,00 лв.

1,10

342 347 550,00 лв.

2,06 40 717 500,00 лв.

8,97

453 952 000,00 лв.

94

0,00 лв.

75,41 9 348 000,00 лв.

АКТУАЛИЗИРАНА СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И
ОЦЕНКА
Актуализирани индикатори за наблюдение и оценка:

№

Индикатор

1

Брой организирани и проведени промоционални кампании за привличане на
нови инвестиции;

2

Брой на организираните ежегодни бизнес инвестиционни форуми, изложения,
панаири и информационни кампании и брой участващи стопанските субекти в тях

3 Брой нови, опростени и прозрачни административни процедури за инвеститорите
4 Брой изградени местни Съвети за партньорство
Брой въведени нови технологии и информационни продукти за административно
5
обслужване на бизнеса
6 Изградена система за следене на бизнес-климата в общината
7

Брой на изградените консултантски и информационни центрове за предоставяне
на информация

8 % на нарастване на финансовата помощ за маркетинг и предприемачество
9 Внедрени съвременни системи за контрол на качеството ( ISO 9000)
10 % на нарастване на зоните за бизнес и развитие на промишлеността
11 Брой на новосъздадени тържища и борси
12 Брой на новосъздадените клъстери и мрежи
13 Брой на фирмите, участващи в клъстери
14 Брой на малките и средни предприятия, получаващи бизнес услуги от клъстерите
15 Брой на изградените центрове за изследвания и иновации
16 Брой на пазарно ориентирани изследователски проекти получили помощ
17 Брой на получени патенти от разработени иновации
18 Дължина на изградени и подобрени пътища - АМ, I, II и III клас (% от мрежата)
дължина на подобрената ж. п. инфраструктура, в т.ч. в рамките на индустриалните
зони и населени места
20 Дължина на инсталираната широколентова мрежа (в км)
19

95

21 Брой на създадените "онлайн" услуги и възможности
22 Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители
23 Брой на Интернет ПД (пунктове за достъп) за повиквания на локално ниво
24 Брой на изградените нови алтернативни източници на енергия и мощност в KW
25 Брой проекти за възстановяване на непригодни и полупригодни терени
26 % намаляване на териториите, застрашени от ерозия и човешка дейност
27 Брой проекти за модернизация на местните пътища в селските райони
28 Размер на инвестициите за подобряване и естетизиране на ландшафта
29 Брой туристи, ползващи алтернативни форми на туризъм
30 % на залесяване на наклонени/ ерозиращи и други необработваеми земи
31 % на новозалесени земи в селскостопанския и горския фонд
32 Брой на потребителите участващи в борсовата и тържищна търговия
Брой експонирани и социализирани обекти на природното и културно
историческото наследство
34 Брой актуализирани устройствени планове
35 Дължина на реконструираната и обновена пътна мрежа (кm)
33

36 Брой нови и обновени обекти на ВиК, електроснабдяване, телекомуникации и др.
37 Брой обновени и новосъздадени обекти на културата
38

Брой проекти за консервация, експониране и намиране на атрактивни/значими
обекти от културно-историческото наследство в конкретни части на района

39

Обновяване на съществуващи и изграждане на нови туристически
информационни/посетителски центрове

40

Брой обучителни програми по прилагане на новите стандарти за туристическо
предлагане и обслужване

41

Брой специалисти преминали обучение в интерпретиране и маркетинг на
културно-историческото и природно наследство

42 Наличие на Съвет за партньорство за образование и обучение в общината
43

Създадени образователните програми ориентирани към технологично-свързани
умения

44 % на намаляване на преждевременно напускащи ученици от училищата
96

Брой педагогическите и управленските кадри в системата на основното и
45 средното образование преминали през курсове за повишаване на
квалификацията
46 Брой компютри на 100 ученици в училищата
47 Нови учебни програми по информационни системи и мрежи (брой)
48

% на подобряване и модернизация на материално-техническата база на
образованието

Брой изградени центрове за професионално обучение, работещи в мрежа с други
Подобни
50 Наличие на система за обучение през целия живот
Брой съвместни инициативи със социални партньори за продължаващо
51
професионално обучение
52 % на увеличаване участието на жените на пазара на труда
49

Брой въведени системи за обучение, регулиращи професионалната подготовка
53 според нуждите на местния пазар на труда, съвместно със социалноикономическите партньори
54 Брой местни инициативи за насърчаване на заетостта
% на увеличаване на социалната интеграция на хора в неравностойно положение
55
и на уязвими социални групи
56 Брой новоизградени и модернизирани обекти на здравеопазването
57 Вложени нови инвестиции за развитие на здравеопазването (хил.лв)
58 Брой нови здравни услуги на общинско ниво
59 % на намаляване на здравно неосигурените лица
60 Брой местни културни институции, получили подкрепа за развитие на културата
61 Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата
62 % на увеличаване на броя на организираните културни прояви
63

Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на спорта и младежките
дейности

64 % на увеличаване на броя на организираните спортни и младежки прояви
65

Брой публично-частни партньорства при стопанисването и управлението на
спортни, туристически и младежки обекти

66 Брой изградени социални жилища за социално слаби семейства
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67

Брой заведения за социални услуги, получили подкрепа, модернизирани и
реконструирани

68

% на хора с увреждане, получили облекчен достъп до обществени места, сгради,
транспорт, обществена информация и др.

69

Брой новосъздадени и усъвършенствани кадастрални и подробни устройствени
планове на територии, населени с компактно ромско население

70
71
72
73

Брой изградени пречиствателни станции за питейни води
% на домакинства с подобрени системи за водоснабдяване
% на модернизирани външни водопроводни мрежи (кm)
% на модернизирани вътрешни водопроводни мрежи (кm)

74 Изградени съоръжения и мрежи за допълнително водоподаване (брой)
75 Брой на изградени ПСОВ
Дължина на изградените и модернизирани канализационни системи и
76
колекторни мрежи в населените места (кm)
77
78
79
80
81
82
83

Брой системи за организирано сметосъбиране, сметоизвозване и специализирани
съдове за отпадъци
Брой проекти за поетапно ликвидиране на незаконните и нерегламентирани
сметища
Мощности за събиране и рециклиране на отпадъците (хил.т)
Система социализация на природното наследство
Рекултивация на замърсени и увредени земи (hа)
Почистени и укрепени речни корита (кm)
Брой разработени стратегии за интегрирано градско развитие на градски
агломерации и на потенциални райони за растеж

84 Проекти за саниране и обновяване на панелни жилищни комплекси (брой)
85

Проекти за подобряване състоянието на физическата среда и за подобряване на
техническата инфраструктура в населените места

86

Актуализирани устройствени и кадастрални планове за града и селищните
образувания (брой)

87

Брой публично-частни партньорства на местно ниво за изпълнение на
стратегическите и програмните документи

% на увеличаване на достъпа до информация за възможностите за участие в
88 европейски програми и фондове на местно, регионално, национално и
международно ниво

98

Брой програми за обучение на експерти от местната администрация и местните
89 партньори за разработване, финансиране и управление на съвместни проекти и
прилагане на интегрирани програми за развитие
90

Брой експерти и специалисти преминали обучение по управление и финансиране
на проекти

91 Брой и % на успешно реализирани проекти от фондовете на ЕС
92

Брой центрове за административни и технически услуги на принципа на "едно
гише" и е-администрация в общината

Системи за взаимен достъп до информация с публично-обществен интерес между
93 общините и службите на централната изпълнителна власт в територията на
района (брой)
94

Брой и видове проекти и инициативи за транснационално и междурегионално
сътрудничество

95

Брой проекти за устойчиво строителство, свързани с внедряване на ЕЕМ за сгради
с близко до нулево енергопотребление

Брой реализирани проекти, насочени към подобряване на инфраструктура, както
96 и насърчаване използването на електромобили, велосипеди и др. МПС,
незамърсяващи атмосферния въздух
97 Брой реализирани инициативи за подобряване на КАВ
% осигуреност с интернет на новосъздадени бизнес зони, индустриални зони,
98
бизнес съоръжения и др.
99

Брой създадени публични уеб-базирани информационни системи за отворени
данни

99

