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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г.

1. РОЛЯ И ЗНАЧЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН

1.1. Цели и обхват на общинския план

Съгласно определението в действащото законодателство за регионалното развитие
Общинският план за развитие е документ за стратегическо планиране на устойчиво
интегрирано развитие на местно ниво (на територията на общината), който се
разработва в съответствие с предвижданията на областната стратегия за развитие.

Общинският план за развитие, като стратегически документ, обвързва сравнителните
предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и
приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-
висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.
Общият дизайн на ОПР е изработен в съответствие с принципите и правилата за
прилагане на структурните инструменти в областта на регионалната политика на ЕС.
Планът е съгласуван с европейските, националните и местните политики за
конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните възможности.
Предвидено е осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие.
Общинският план за развитие на Община Димитровград съдържа: анализ на
икономическото и социалното развитие на общината; анализ на силни и слаби страни,
предимства и заплахи; приоритетите и специфичните цели и мерки за развитие на
общината; описание на съвместни дейности и проекти, които допринасят за постигане
целите на развитието и чрез сътрудничество със съседни общини; индикативна
финансова таблица, обобщаваща възможните ресурси за реализация на дейностите и
проекти; реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана.

Предпоставки за разработката:

 Договор между Община Димитровград и Марица Консулт ЕООД

 Нормативно основание

 Национални и регионални документи:

 НСРР 2012 – 2022 г.

 НКПР 2013 – 2025 г.
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 РПР на ЮЦР 2014 – 2020 г.

 ОСР на област Хасково 2014-2020 г.

 ОПР на община Димитровград 2007 – 2013 г.

 Методически указания за разработване на НСРР на Република България
(2012-2022), РПР на районите от ниво 2 (2014-2020), ОСР (2014-2020),
ОПР (2014-2020)

 Съдържание на ОПР

1. Анализ на икономическото и социално състояние на общината

2. Цели и приоритети за развитие на общината за периода 2014 – 2020 г.

3. Индикативна финансова таблица

4. Система от индикатори за наблюдение и оценка

5. Необходими дейности по наблюдението, оценката и актуализацията на
плана

6. Необходими дейности по прилагане на принципа на партньорство и
осигуряване на информация и публичност

7. Програма за реализация на ОПР

8. Предварителна оценка на плана

Съгласуваност и допълняемост с общоевропейски, национални и регионални
документи.

Според Методическите указания, разработени от МРРБ, плановите документи за
регионално развитие за периода 2014-2020 г. отчитат стратегическата рамка, залегнала
в актуализираните документи за изпълнение на действащите планове, като формулира
изводи, извлича поуки и представя нови идеи, надграждащи постигнатите резултати.
Общински план за развитие на община Димитровград за периода 2014-2020 г. е
разработен в синхрон с Националната стратегия за регионално развитие 2012 -
2022 г., Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г., с
приоритетите, целите и мерките, заложени в Националната програма за развитие
„България 2020“ и тези, заложени в Регионалния план за развитие на Южен
централен район 2014-2020 г. и Областната стратегия за развитие на област
Хасково. В по-широк контекст, ОПР ще отчете основни тези и постановки на
Стратегия „Европа 2020“ и ще се съобрази с развитието на кохезионната политика на
Европейския съюз.
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1.2. Период на действие

Общинският план за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, който
съвпада с периода на действие на областната стратегия за развитие - 2014–2020 г.

1.3. Основни задачи на ОПР

 Да дефинира стратегическите цели на общинското развитие за периода до
2020г.

 Да очертае изпълнима стратегия за постигане на тези цели чрез определяне
на основните приоритетни направления, мерки и проекти, институционално и
финансово осигуряване на плана.

 Да послужи за мобилизиране на собствените и привличане на външни
ресурси за постигането на набелязаните цели. Да създаде условия и
предпоставки за работа с очакваните структурни фондове на ЕС и привличането
им на територията на общината. Финансирането на местни проекти от външни
източници в бъдеще ще бъде изключително трудно, ако същите не са част от
планов документ, по който има обществено съгласие.

 Да интегрира всички заинтересовани страни към изпълнението на мерките,
заложени в плана и по този начин да разшири демократизацията на
управлението чрез разширяване на социалната основа на стратегическото
планиране.

 Да мобилизира и интегрира усилията на различните институции и структури,
имащи отношение към социално икономическите предвиждания.

 Да превърне стратегическото планиране в основен действащ инструмент за
развитие на общината.

1.4. Методи и принципи

В разработването на Общински план за развитие са включени доказани методики и
теоретични постановки за стратегическо планиране на устойчиво общинско планиране.
Взети са под внимание съвременни практики за подготвяне на стратегически
документи като ОПР, изготвяне на комплексни анализи, оценки и прогнозиране на
развитието. Използвани са инструменти за реализацията на плана, базирани върху
европейския опит при създаването на стратегически документи и акумулирането на
средносрочни приоритети за развитието на територията, която е във фокуса на ОПР.

Съвкупността от основополагащи принципи структурира, конкретизира и създава
стратегическия документ като неизменна и значима част от дневния ред на община
Димитровград. Принципът „структурираност“ използва утвърдения метод за
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последователно надграждане на първоначалния анализ, синтезирани оценки,
обоснована стратегия и оперативни инструменти за реализация.

Принципът „комплексност“ се състои в разнообразните изследвания и изводи на ОПР,
които касаят социалните, икономически, екологични, културни и управленски
проявления на местното развитие.

Принципът „точност“ се прилага с цел използването на официална статистическа
информация. Той е използван и при дефинирането на система от индикатори, с оглед
на нейната реална приложимост и резултатност.

Принципът „публичност“ се изразява в активния контакт и обмен на идеи със
заинтересованите страни. Той е ръководен във всички дейности от обхвата на ОПР.

Общият дизайн и разработването на ОПР е необходимо да се съобразяват също със
следните насоки и изисквания:

 Съответствие на плана с принципите и правилата за прилагане на структурните
инструменти в областта на регионалната политика на ЕС;

 Координация и съгласуваност с европейските, националните и местните
политики за конкуренция, опазване и подобряване на околната среда и равните
възможности;

 Осигуряване на информация и публичност на процесите на планиране и
програмиране, финансиране, изпълнение, наблюдение и оценка в областта на
интегрираното регионално и местно развитие;

 Методологическите работни документи на ЕК за използване на индикатори и
извършване на оценки;

 Спазването на принципа на съфинансиране и допълняемост на местните
собствени финансови ресурси за развитие със средства от държавния бюджет,
фондовете на ЕС и други публични и частни източници.

Използването на интегрирания подход за планиране, изисква целите и приоритетите
на общинския план за развитие, като стратегически документ, да бъдат съгласувани и
да предвиждат взаимодействието с факторите, условията и потенциала за
специфичното пространствено развитие на общината, мрежата от населени места и
отделните сектори (индустрия, транспорт, екологична инфраструктура, туризъм,
аграрни дейности и др.), залегнали в устройствените планове и схеми за развитие на
територията.

Основните методи, използвани при разработването на Общинския план за развитие на
община Димитровград са:
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• балансирано и поетапно планиране на ресурсите на базата на анализ на
ситуацията и постигнатите през последните години резултати (по време на действие
на ОПР 2007 – 2013);

• интегрирано развитие на дейностите в съответствие с ресурсите, традициите и
националната и регионална рамка за развитие;

• идентифициране на спецификата на общината и ориентиране на ресурсите и
дейностите в посока нейното развитие.

2. АНАЛИЗ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО И СОЦИАЛНО СЪСТОЯНИЕ НА ОБЩИНАТА

2.1. Обща характеристика/профил на общината

2.1.1. Местоположение и граници

Община Димитровград се намира в централната част на Южен централен район за
планиране. Административно принадлежи към област Хасково и е разположена в
нейната северозападна част. На север граничи с общините Чирпан и Опан (област Стара
Загора), на изток – с община Симеоновград, на юг с общини Хасково и Минерални
бани, на запад с община Първомай (област Пловдив).

Община Димитровград обхваща приблизително 10% (567,6 км2) от територията на
област Хасково в т.ч.: 13.07% от земеделските площи, 7,44% от горския фонд, 21.759%
от населението.

На територията на Община Димитровград се пресичат Европейските коридори ЕК 10 и
ЕК 9. Основната връзка със страната е чрез тези първокласни автотранспортни и ЖП
артерии – към Пловдив и София  на запад(ЕК 9), Свиленград - на изток(ЕК 9), към Стара
Загора и Кърджали(ЕК 10) - съответно на север и юг.

2.1.2. Функционално площоразпределение

Равнинният релеф, разнообразен от гори по хълмовете и р. Марица в централната част
на общината, предопределя функционалното й площоразпределение. Основната и част
е заета от земеделските земи, а централната – по линията Хасково – Димитровград –
Радиево, както и периферните североизточни части – от хълмове.

Община Димитровград заема площ от  567.6 км2 от които:

- 416.6 км2 - 73.39%  са заети от земеделски земи;

- 72.97 км2, или 12.89%, принадлежат на разпръснати и необособени терени - на
горския фонд;

- 44.73 км2 от територията, или 7.88% е заета фонд населени места;
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- 15.98 км2, или 2.81% е заета от водни площи и течения;

За добив на полезни изкопаеми са отредени 12.63 км2, или 2.23% от територията, днес
в по-голямата си част – неизползваеми открити рудници;

Терените, заети от транспортни и инфраструктурни съоръжения са 4.71  км2, или 0,83%
от територията на общината.

2.1.3. Селищна мрежа

Селищната мрежа в общината съдържа два града – Димитровград и Меричлери и 25
села, позиционирани равномерно по територията. Освен функционален, ядрото -
Димитровград се явява и пространствен център на територията, която няма сериозни
релефни бариери, освен река Марица и възвишенията между Хасково и Димитровград.

Гъстотата на селищната мрежа е близка до средната за страната - 5 селища на 100
кв.км. Средното разстояние между населените места е около 5 км. – благоприятна
предпоставка за формиране и функциониране на жизнена териториално-селищна
общност.

Създаденият дисбаланс между урбанистичния облик на градовете и селата в община
Димитровград  се дължи на демографските и функционални характеристики.

2.1.4. Ландшафт

Ландшафтът на Община Димитровград е предимно с равнинен облик, разчленен и
заоблен от невисоки хълмове. Около три четвърти от територията в северната част, е
със слаб наклон на юг–югоизток - към поречието на река Марица и е заета от
земеделски земи. Около една четвърт е заета от хълмове – около село Бряст и в
югоизточната част - на северния бряг на р. Марица. Подобен е и ландшафтът в южната
част на общината. По-голямата част също е заета от селскостопанските равнинни
територии, със слаб наклон на север, към р. Марица. В средата на тази част, са
хълмовете между селата Крепост и Добрич, а в източната – на общинската граница -
над селата Черногорово и Воден. Най-ниската част е по поречието на река Марица –
при Димитровград с надморска височина - 92 метра и се издига в най-северната част –
над село Странско до 177 метра. На юг - в средната част – между селата Крепост и
Добрич, хълмовете достигат до 258 метра надморска височина (Долен сайрак), южно
от с. Крепост – 266 метра (Бейтепе), а в най-източната част – над село Воден до 170 –
216 метра. Около тази надморска височина са и хълмовете в югозападната част – над
село Бодрово.
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2.1.5. Климат

Климатът на района е преходно-континентален до средиземноморски. Средната
годишна температура за Димитровград е по-висока от средната за страната +12.6 ° С.
Това спомага за интензивни процеси на изпарение, особено през летните месеци.
Разпределението на валежите е неравномерно през годината. Установяват се два
максимума: пролетен през месеците май - юни и есенен – през октомври - декември.
Основният минимум е през септември, а вторият - през февруари - март.

Територията на общината попада в единствената зона на пресичане на изолиниите на
най-ниските януарски и най-високите юлски температури в Европа. На това се дължат
големите температурни амплитуди, които тук надхвърлят 70°С в годишен разрез.
Положителната средноянуарска температура /0- 1°С/ от една страна и сравнително
високата средноюлска температура /23, 8°С/ от друга, свидетелстват за
преходноконтиненталните черти на климата. Средната действителна температура на
въздуха за януари е 0-1°С; април- 13 и над 13°С. Годишната сумарна слънчева
радиация, измерена в станция Димитровград е 20-20.5 kcal/cm2, а годишният
радиационен баланс е 53-57 kcal/cm2. Районът се характеризира с продължително
устойчиво задържане на температурите през пролетно-летния-есенен период, който
има продължителност от 200 до 220 дни. Средната начална дата на устойчиво
задържане на температурите над 10°С е преди 31 март, а средната крайна дата - от 4 до
9 ноември. Съчетанието на температурите с останалите основни климатични
компоненти - вятър (преобладаващ западен - неблагоприятен и през зимата и през
лятото; безветрие) и относителна влажност на въздуха, големият брой температурни
инверсии, довежда до дискомфортни проявления върху човешкия организъм и
неговото състояние.

Върху климата съществено влияние оказват елементите на ландшафта - природен и
антропогенен, който довежда до формирането на съответния микроклимат,
характеризиращ се с различни екологически потенциали. На територията на Община
Димитровград се изявяват 3 зони, класифицирани по степен на благоприятност, както
следва:

ЗОНА А1 - най-благоприятна - обхваща по-високите  хълмисти части на общината и
горските насаждения, зелените части на хълмовете и непосредствено прилежащата им
територия, както и поречието на р.Марица, заради въздушното течение и повишената
относителна влажност. В тази зона микроклиматичните условия, през топлите сезони,
се отличават с по-ниски температури (и амплитуди в денонощен разрез), по-висока
относителна влажност на въздуха и по-добри условия на проветряване. През зимата,
обратно, тук проявленията на периода “дискомфортно охлаждане” е по-голям
(повишена относителна влажност -10-18%, вятър - 3-5 м/сек).
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ЗОНА А2 – относително благоприятна - изолиниите на тази зона се очертават - от юг - от
подножието на ридовете, приблизително по линията на селата Бодрово – Горски
извор, в централната част – около подножието на хълмовете – с. Крепост от изток и по
линията Добрич – Ябълково на запад, както и дъгата в подножието на хълма над
с.Бряст – Радиево-Дългнево-Здравец. Тук микроклиматичните условия са по-
неблагоприятни от тези в Зона А1. Периодът “дискомфортно прегряване” е по-голям с
18-22%, което се отразява на периода “комфорт”. През студеното време на годината,
периодите “студено и прохладно” са с 8-12% повече, за сметка на “дискомфортното
охлаждане” в сравнение със зона А1.

ЗОНА А3 - неблагоприятна - обхващаща останалите равнинни части на общината – на
север от зона А2 – от двете страни на поречието на р.Марица. В тази зона са увеличени
и двете неблагоприятни проявления на климата и “дискомфортно охлаждане” и
“дискомфортно прегряване”. През зимата, при преобладаващото безветрие, тук се
формира “езеро на студа”, увеличена продължителност на мъглите.

Поземлени ресурси

Природният комплекс от разнообразен ландшафт, съставен от равнини и хълмове,
създава благоприятни условия за развитие и на земеделието, и на животновъдството.
Сравнително добрите водни потенциали, липсата на застрашаващи екологичното
равновесие дейности, са предпоставка за развитието на община Димитровград -
нейният стратегически ресурс. Структурата на поземлените ресурси се оценява като
балансирана и адекватна за развитието на общината в аспектите на основния
потенциал – селското стопанство.

2.1.6. Почви и полезни изкопаеми

Според физикогеографската подялба на страната община Димитровград попада в
Краищенско-Тунджанската (Преходна) зона, в Горнотракийската област (област на
Горнотракийската низина).  Почвите са предимно черноземи-смолници. Големи
пространства заемат и канелено-горските почви. В низината на р. Марица са
разположени ливадно-канелени почви. Срещат се и най-плодородните ливадно-
алувиални и ливадно-блатни почви и в по-малка степен  рендзините алувиално-
ливадни почви.  Преобладават земите от IV, V и VI категория.

Основните отглеждани култури са зърнено-житните – пшеница, ечемик (около 50% от
насажденията), тритикале и др. Техническите кулутри също са представени от рапица,
слънчоглед и царевица. Традиционното за общината зеленчукопроизводство е силно
намаляло, и заема около 3 хил.дка.  Един от ресурсите на общината - ливади, мери и
пасища, е неефективно използван като основа за развитие на животновъдството.
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Земните пластове са богати на каменни въглища, варовик и глина. Приблизително
суровинните ресурси възлизат на 140 млн.т. в горния и 155 млн.т. в долния пласт.

2.1.7. Водни запаси

Територията на община Димитровград се характеризира с разнообразие по отношение
на водните запаси. Водните ресурси са в рамките на нормалните, но малкото
количество валежи, характерни за общината (средно-годишно 600 л/кв.м), предполагат
задължително интензивно напояване, което затруднява питейно-битовото
водоснабдяване в някои населени места.

Реките в този район са от Беломорския водоносен басейн. Главен воден ресурс и
водоприемник е река Марица и нейните притоци – реките: Каялийка, Банска,
Меричлерска, Мартинка с Арап дере. Основната водна артерия за района, река
Марица, е с площ на водосборния басейн до Димитровград – 14 616 кв. км и
протичащо водно количество – средно 90, 7 куб. м. сек. Общият обем на
преминаващите през града водни маси, е средно 2860,6 млн. куб. м. Оттокът на
посочените притоци на Марица е малък - общо около 104 млн. куб. м, което е резултат
от предимно равнинния им характер, малките водосборни басейни и незначителната
им водност.

Хидроложкият режим на реките в района се формира в условията на преходно
континентална климатична зона и се характеризира със значително средиземноморско
влияние.

Фазите в оттока на реките са: пролетното пълноводие /започва през март и
продължава до юни/ и лятно маловодие /м. юли – м. септември/. Характерно е, че
разпределението на речния отток през отделните месеци на годината е доста
неравномерен. При пълноводие /през месеците март – юни/, в река Марица протича 7,
5 % от средногодишния й  воден обем, докато във фазата на маловодие /м. юли – м.
септември/, само около 8 %, т.е. около 7 пъти по–малко. Колебанията на оттока са още
по-големи при най-пълноводния месец /април/ - 16,4 % в сравнение с най-маловодния
/август/ - 1,4 %.

Месечните колебания в оттока на протоците са още по-силно изразени. Обикновено,
през периода ноември – юни протичат до 92-96 % от годишния отток.  При маловодие
по-малките притоци пресъхват в долните си течения.

На територията на община Димитровград, за регулиране на повърхностно течащи води,
с оглед на осигуряване необходимите водни ресурси за напояване, има изградена
мрежа от микроязовири.

Водосборният басейн на река Марица е своеобразен водообилен район с високо ниво
на подземните води и богати подземни водни запаси, в това число и термоминерални
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води. Водоносните хоризонти невинаги са ясно определени, което създава
предпоставки за осъществяване на пряка хидравлична връзка между подземните и
повърхностните води. По този начин се поддържа  “нормално“ целогодишно
подхранване и водност на реките, но същевременно се създават условия за
проникване на замърсявания от откритите водни течения в подземните акватории.

Разпространението на подземните води в района е свързано с различните геоложки
формации: палеогена, плиоцена, кватернера.Подземните води се използват основно за
питейно – битово и промишлено водоснабдяване.

В територията на района има и термоминерални води – такива са сондажите при гр.
Меричлери, които представляват  ценен воден ресурс и са с експлоатационен дебит
30л.сек. и температура на водата +35,4°С. (дебит – утвърден ресурс – 5 л/сек,
технически възможен дебит на водовземното съоръжение – 2 л/сек,  температура
– 43 градуса)

2.1.8. Нарушени терени

Нарушените терени имат локален характер и се дължат основно на:

Антропогенната дейност, изразяваща се в нарушения на релефа от добивни дейности
(в района – основно по открит способ) и в по-слаба степен – при изграждането на
инфраструктурни обекти (пътища, външни ВиК мрежи) и др., както и терените заети от
хвостохранилищата на предприятията.

Ерозия - ветрова и водна, която е сериозен проблем, от който потенциално са
застрашени около ¾ от площите в хълмистите части. Делът на водната ерозия е по-
значителен от този на ветровата. На водна ерозия са подложени всички обработваеми
земи с наклон над 6 градуса в хълмистите части.

Свлачища – също с локален характер.

2.2. Състояние на местната икономика

Неблагоприятните икономически фактори, влияещи върху икономиката на ЕС и
България, до голяма степен са засегнали и развитието на местната икономика.
Процесът на справяне с икономическата криза е дълъг и постоянен. Освен общите
фактори, влияещи на икономическата среда, в община Димитровград има и вътрешни,
които носят негативи на местния бизнес и стопанска сфера. Свързаността на отделните
населени места в общината, текущите проблеми с вътрешната инфраструктура са някои
от факторите, влияещи върху местната икономика. Въпреки негативните фактори,
община Димитровград развива своя икономически потенциал, създавайки устойчива и
сигурна среда за местното население и външни инвестиции. В голяма степен от



18

значение за местната икономика е и историята на общинския център – Димитровград,
която и до днес  е запазила част от традициите си.

Новооткрити и фалирали предприятия през периода 2007 - 2010 година

(брой)
Новооткрити предприятия Фалирали предприятия

2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2007г. 2008г. 2009г. 2010г.
Димитровград 332 369 230 177 7 6 18 40

Табл.1.

Табл.1. показва броя на новооткритите и фалирали предприяти през периода 2007 –
2010 година. Данните показват рязкото увеличаване на фалиралите предприятия през
последната година, разглеждана от статистиката – 2010 г. и тенденциозното
намаляване на новооткритите предприятия. Факторите, влияещи върху местното
предприемачество и бизнес, не са по-различни от тези, които оказват своя натиск върху
националната и европейска икономика. Задълбочаващата се икономическа криза в
световен и национален мащаб в последните години оказа огромно влияние върху
местната икономика и съответно върху безработицата и начина на живот на
населението. Демографската криза, застаряването и миграцията на местното
население също са фактори за състоянието на местната икономика. Намаляването на
групата в трудоспособна възраст и икономически активните оказва влияние върху
местния икономически профил и потенциал.

Важен приоритет за община Димитровград е стимулирането на малкия и среден
бизнес и местното предприемачество в района.  По този начин може да се постигне
икономически растеж и съответно подобряване на средата на живот. Стабилизирането
на световния пазар и европейската икономика е индикатор за рестарт на местния
малък и среден бизнес. Националната икономическа политика и предприемащите се
реформи за облекчаване на малкия и среден бизнес също са фактори, които трябва да
въздействат благоприятно върху нагласите на инвеститори и откриване на нови
предприятия и фирми.

Средногодишно равнище на безработица (%)

2007 2008 2009 2010 2011

България 7,75 6,31 7,59 9,47 9,67
Димитровград 6,11 5,01 5,91 7,99 8,58

Табл.2.

Нивата на безработица за 2011 за община Димитровград са близки до средните за
страната. 8,58 % е равнището на безработица за 2011 година, а за периода 2007-2011
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година безработицата е нарастнала с 2,47%. Както се вижда, икономическата криза
оказва тенденциозно влияние върху икономическите показатели на България и община
Димитровград.

Табл.3.

Намалението на общия брой стопански единици след 2009 г. се дължи на закриването
предимно на малки фирми, породено от кризата.

За разлика от нивата на безработица и други данни, чуждестранните инвестиции в
община Димитровград за 2011 г. са в размер на 55 706 300 Евро. По този показател
община Димитровград се нарежда на първо място в област Хасково – 54 % от общия
размер на инвестициите в региона. По този начин община Димитровград представлява
водещо икономическо звено в регионален план. Важно е поддържането на тези нива
за постепенното подобряване на благосъстоянието на местното население.

Към 2011г. микро предприятията са 2349 или 92,55 % от стопанските единици в
общината. Стимулирането на този тип предприятия чрез различни финансови и
нефинансови пътеки е от голямо значение за развитието на местната икономика и
заетостта на населението.

Община Димитровград разполага със значителен ресурс от свободни територии за
инвестиционни намерения, от които по-големите общински терени са:

 Терен с площ 188,7 дка, намиращ се в кв.Марийново, Община Димитровград-с
изградена инфраструктура.

 Производствен терен, намиращ се в кв.Изток-25 парцела с приблизителна площ
от 2 дка /всеки/, с изградена инфраструктура.

След приватизацията и ликвидацията на държавните предприятия, намиращи се на
територията на Община Димитровград, има свободни площи за инвестиционни
намерения:

 ПИ 21052.1007.107 с площ от   5237.70 кв.м. Димитровград кв.Марийно;

 ПИ 21052.1007.110 с площ от   8775.90 кв.м. Димитровград кв.Марийно;

Групи предприятия Брой предприятия
2009 2010 2011

ОБЩО ЗА ОБЩИНА
ДИМИТРОВГРАД

2656 2 532 2 535

Микро до 9 заети 2438 2 339 2 349
Малки от 10 до 49 184 160 155
Средни от 50 до 249 - 30 28
Големи над 250 - 3 3
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 Имот 21052.1010.39-12 дка и имот 21052.1010.40-26 дка в Промишлена зона
Марийно;

 Имот  21052.1016.425  по КК на Димитровград с площ 3030 кв.м. /срещу
Адм.сграда „П.Пенев”/;

 Имот 21052.1015.279 по КК на Димитровград кв.186 /бивш бригадирски лагер/ с
площ от 5240 кв.м;

 Имот 21052.1011.1 по КК на Димитровград /до „ВиК” Димитровград/-212 дка;

 Имоти 25 бр. с идентификатори №№ 21052.1010.253 до 21052.1010.277 в
кв.177а и 177б по кадастралната карта на  Димитровград – с площ от 1169 кв.м.
до 2854 кв.м., имот 21052.1010.230 с площ 11938 кв.м. / с изкл. на имот
21052.1010.265 /;

 Имоти – 21052.1017.495, 21052.1017.496, 21052.1017.497 и 21052.1017.499 в
Димитровград – (до „Кармен”) с площ 1116 кв.м., 1476 кв.м., 798 кв.м. и 1900
кв.м.

На територията на Община Димитровград се намират следните бивши военни имоти,
подходящи за реализация на инвестиционни намерения:

 Имот №174018 в землището на с.Добрич, терен с площ от 27.907 дка, застроен
с 4 броя сгради  и 2 броя специални съоръжения;

 Имот №000474 в землището на село Крепост, земя -5549 кв.м. и битова сграда
със ЗП 217,80 кв.м;

 Поземлени имоти №300001, №000485, №000457 в землището на село Крепост,
терен от 104 667 кв.м. застроена и незастроена площ;

 Имот в землището на село Черногорово, незастроен поземлен имот с площ от
37.240 дка;

 Полигон от 1301994 кв.м., незастроена площ, съставен от няколко имота в
землището на село Бодрово.

2.2.1. Първичен сектор

Първичният сектор в общината има многоотраслова структура. Това се дължи на
благоприятните природни и социално-икономически условия. Към първичния сектор
на икономиката спадат стопанските отрасли, които осигуряват суровинната база на
икономиката на общината. Това са добивната промишленост, земеделието и горското
стопанство. От първичния сектор – селското стопанство има структуроопределящо
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значение. Горското стопанство и добивната промишленост имат незначителен дял.
Земеделието е добре развито. Основният дял от произведената продукция е
предназначена за преработка и продажба, за разлика от други общини, където тя е
основно от лични стопанства и е предназначена за самозадоволяване.

В структурата на селското стопанство основното производство е на зърнени храни,
формиращи 50% от приходите, следвани от техническите култури, животновъдството,
зеленчукопроизводството и др. В областта на селското стопанство най-разпространени
са зеленчукопроизводството, отглеждането на овощните насаждения и зърнено-
фуражните култури.

Животновъдството е все още слабо развито, като преобладават животните в личните
стопанства - при дребни производители, разпръснати в индивидуални стопанства с
единици, рядко с десетки и повече глави животни. Малобройни са ферми, в които
налице е концентрация на голям брой животни.

Горското стопанство е с екологична насоченост – поддържане на горите и ограничен
добив на дървесина.

Добивната промишленост е практически закрита.

 Добивна промишленост. В Община Димитровград, на този етап, се добиват
главно инертни материали. Добив на пясък се извършва от 11 фирми, разположени по
поречието на река „Марица”. Кариерите за добив на инертни материали в общината са
също 11 - за добив на ломен камък, варовик, глина. „Каолин” АД разработва две
находища, от които добива и преработва органогенен варовик, използван като реактив
за серопочистващи инсталации на топлоелектрическите централи.

 Селско стопанство

Дейността е традиционна за общината, характеризираща се с благоприятни географски
условия за нейното развитие. Добрите качества на почвите и благоприятните агро-
климатични условия водят до развитието на този отрасъл. Доброто управление,
коопериране и активната работа са човешките фактори, влияещи благоприятно върху
него.

За 2011 година обработваема земя на територията на община Димитровград
представлява  30 309 (ха).  Използвана земеделска площ 31 131,9 (ха); Площ със
Селскостопанско Предназначение 37 636,94(ха); Използвана Площ със Селскостопанско
Предназначение 31 131,9 (ха); Брой ЗС: 648.

Доминиращо в общината е отглеждането на зърнено житни култури (пшеница, ечемик,
царевица, слънчоглед). Тя заема водещо място в областта в зеленчукопроизводството
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и отглеждането на трайни насаждения. Община Димитровград се характеризира с най-
комасираните площи и най-високи средни добиви от декар в област Хасково.

Броят на земеделските стопанства в общината тенденциозно нараства от 462 през 2007
до 648 през 2011 г.

По показателя размер на ИЗП, земеделските стопанства от общината се разпределят
както следва:

0 - 50 дка 50 - 150 дка над 150 дка Общо
2425 129 132 2686

Табл.4.

Добрите почвено-климатични условия благоприятстват за доброто развитие на
растениевъдството за зеленчукопроизводство, зърнено – фуражни и зърнено-хлебни
култури. Почвеното различие е голямо, но основни са черноземните смолници,
излужените смолници, канелено-горските площи и по- малко  са рендзините и
алувиално-ливадните почви, които допринасят за общата структура на аграрна
изграденост в общината.

В общината, където има фуражен ресурс от зърнено-житни култури и поливни площи с
подходящи условия за отглеждане на люцерна и фуражна царевица, е концентрирано
говедовъдството.

В сектора на растениевъдството са обособени 986 стопански единици,  от които 50
арендатори с обработваема земя над 2 000 дка, 9 земеделски кооперации, 499
земеделски производители, обработващи земеделски земи от 50 до 2 000 дка и 428,
обработващи до 50 дка. Общият брой на обработваемите земи за 2010 г. е 369 000 дка,
а необработваемите са 20 000 дка.

Основен дял в производството имат зърнените култури, от които с най-голямо
значение за отрасъла са пшеница, ечемик, слънчоглед, трикале, рапица и царевица.
Земеделеската земя, засадена със зърнени култури и стойностите на средния добив за
община Димитровград са ето тези:

Земеделска култура
Земеделска земя

/дка/

Среден добив

/кг./

пшеница 120 600 285

ечемик 27 000 310
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слънчоглед 97 000 110

тритикале 600 350

рапица 700 320

царевица за зърно 10000 385

Табл.5.

Производството на зеленчуци заема важен дял в отрасъл селско стопанство като
цяло.Броят на засадените земеделски земи в Общината с зеленчуци е 3000 дка.

Другата основна група селскостопански продукти са плодовете, които са с голямо
значение за отрасъла - овощни насаждения /череши,ябълки, сини сливи, праскови,
кайсии, малини, арония и др./ 3 500 дка; лозя/десертни и винени/ - 2 000 дка

Населено
място

Сорт Площ
дка

Община
Димитровград

ВЪРБИЦА Димят 1,4
ВЪРБИЦА Други - червени 0,995
СВЕТЛИНА Други - червени 1
ГОРСКИ ИЗВОР Каберне совиньон 3,439
ВЪРБИЦА Мерло 81,677
КАСНАКОВО Мерло 124,5
СВЕТЛИНА Мерло 91,813
ВЪРБИЦА Мускат Отонел 1,059
КАСНАКОВО Мускат Отонел 30
ВЪРБИЦА Памид 25,339
СВЕТЛИНА Памид 2,017
КАСНАКОВО Пети Вердо 35,51
ВЪРБИЦА Ркацители 0,992
ВЪРБИЦА Сира 1,002
КАСНАКОВО Сира 60
КАСНАКОВО Шардоне 30

Общо: 490,743
Източник: ИАЛВ ТЗ- Хасково Табл.6.

Табл.6. представя сортовете лозя, отглеждани на територията на община
Димитровград. Подходящата почва и благоприятните климатични услувия спомагат за
отглеждането на сорт „Мерло“, „Памид” и др. по-специфични сортове.

Друга част от земеделските земи в Общината заемат 60 000 дка фуражни култури; 70
000дка – естествени ливади.

Заетостта в сектор земеделие е със сезонен характер. Броят на ангажираните в сектора
лица  варира от от 1 000 през активния селскостопански период до 300 заети през
есенно-зимния период и то  предимно в животновъдството.
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В региона е развито гъбопроизводството: в селата Горски извор, представено от „Извор
АМ” ООД с производствена площ от 600 кв.м., и Сталево, от земеделския производител
Атанас Йорданов Атанасов - с площ 150 кв.м. Един е цехът за консервиране на
зеленчуци и гъби – в с. Горски извор, на „Извор АМ” ООД.

Реализацията на пресни плодове и зеленчуци става на зеленчуково-стокова борса в с.

Плодовитово, община Първомай.

По-голяма част от продукцията на житните култури се реализира в мелниците „Бяла
звезда” Хасково, „Братя Пилеви” Конуш и „Зърнени храни” Хасково, а също и от други
местни мелници. Слънчогледът се реализира в предприятия в Стара Загора, Харманли
и Хасково.

Като извод за състоянието на растениевъдството, като част от селското стопанство в
община Димитровград е, че то е много добре развито, предоставящо голяма част от
селскостопанската продукция в района и  голяма част от хранителните ресурси за други
преработващи отрасли в Хасково, Стара Загора, Харманли и др. Добрата взаимовръзка
между общините гарантира развитието на селското стопанство с растеж и добри
икономически показатели за местната икономика. Сезонната заетост през активния
селскостопански период представлява една алтернативна форма на заетост за
местното население, която е доходоносна и гъвкава възможност за допълнителни
приходи. Доброто географско положение, природни ресурси и умерените
климатичични условия осигуряват възможност и сигурност за бъдещи нови инвестиции
в растениевъдството и селското стопанство като цяло.

Животновъдството в община Димитровград е представено предимно от дребни
животновъдни ферми. Броят на тези обекти е 93, в които се отглеждат 3 500 говеда, 80
биволи, 2 500 овце, 1 000  кози, 500 свине и 4 200 птици. В района се отглеждат патици
в птицефермите на фирми „Матев” ООД - 50 000 бр., „СИК” ООД – 30 000 бр., ЕТ
„Ивелин Стайков” – 30 000 бр., ЕТ „Братя Янкови – Юри Янков” 60 000 бр.

Животинската продукция се изкупува предимно от фирми, които я преработват в
собствени малки предприятия.

На територията на общината фирмите за месо и месопреработка са: „Алфакомерс”
ЕООД, „Храни-Жика” ЕООД, „Монита”ООД и Цех за производство на сурово-сушени
колбаси „ЛОТОС” ООД.

Млекопреработвателните предприятия са също от класовете микро и малки
предприятия- мандри. Действащи са: „ДЕНИКЕР МИЛК” АД гр. Меричлери, ЕТ
„ШАМПИОН 13” с. Крепост, ЕТ „ЕЛЕКСИР” с. Горски извор и ЕТ „ДЕТЕЛИНА 39” с. Брод.
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Развитието на предимно малки селскостопански единици, микро и малки предприятия
в преработването на меса и производство на колбаси заема част в местната икономика,
гарантираща заетост на населението.

Въвеждането и модернизирането на работата с високотехнологични машини и
обурудване, функциониращо по критериите на ЕС, предоставя възможност за
осъществяване на модернизирани процеси и работа в сферата на животновъдството.

 Горско стопанство

Общата площ на земи и гори от горския фонд на община Димитровград е 68 000 дка.
Две трети от горите са издънкови. Делът на иглолистните насаждения е най-малък – 3
000 дка; горски пасища, поляни, голини, сечища –500 дка, просеки – 800 дка, кариери
400 дка, сметища – 80 дка, трайни горски пътища – 70 дка, разсадници – 130 дка, ниви,
в т. ч. дивечовъдни – 80 дка и др. Предвид силната индустриализация на
Димитровград, повечето от горите около града и околните села, са гори със специално
предназначение – за пречистване на въздуха, с водоохранна и водозащитна функция.
Балансът на горския фонд (ГФ) на общината, по видове собственост е:

- гори и земи в ГФ – държавна собственост – 37 115 дка. – 54,2%

- гори и земи в ГФ – общинска собственост – 24 630 дка. -36% (за обл. Хасково – 50%)

- гори и земи в ГФ – частна собственост – 6 721 дка. – 9.8%

2.2.2. Вторичен сектор

Вторичният сектор е с приоритетно развитие, като основни отрасли са химическата
промишленост, енергетиката, производството на строителни материали, шивашката,
кожено-галантерийната, хранително-вкусовата промишленост и др., които формират
около 80% от общинската икономика. Преобладаващ е делът на микро, малките и
средни предприятия.

 Преработваща промишленост

Преработващата промишленост е от приоритетно значение за община Димитровград,
като водещи отрасли са химическата промишленост и енергетиката. Икономиката на
общината се представя основно от „Неохим”АД като част от химическата
промишленост. Основната дейност на „Неохим” АД е производство и търговия на
минерални торове, неорганични и органични химически продукти. Предприятието
разполага с най-новата и надеждна инсталация за производство на амоняк, азотна
киселина и амониев нитрат. Производствените мощности на амониев нитрат са 710 000
тона на година. Инсталацията за амоняк е с работен капацитет от 450 000 тона на
година. „Неохим” АД е разположен в източната производствена зона на гр.
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Димитровград, на десния бряг на р. Марица. Друго химическо предприятие е
„ХИМТЕКС” ООД, което произвежда разнообразни химически продукти. Тази
съвкупност от крупни и разнообразни химически производства е предпоставка за
изграждане на  химически клъстер.

Благодарение на дългогодишния си опит и традиции „ЗКИ-Волта“ ООД заема челно
място сред производителите в българската каучукова индустрия.

Друг поредставител на преработващата промишленост  е “ЗКИ - ВОЛТА” ООД. Тя е
създадена през 2003 г. в гр.Димитровград, с основен предмет на дейност:
производство на каучукови смеси; конфекциониране, гумиране на съдове и
съоръжения за защита против корозия; антикорозионна защита /АКЗ/; заварки на
тръби от полипропилен /PP/ и поли тетра флуоро етен /PTFE/; ламинация на
тръбопроводи с GFK, шахти и канали с ненаситени полиестерни смоли усилени с
фибростъкло; огне и химикоустойчива защита на базата на специални бои, лакове и
смоли; производство на гумени и метално- гумени пресови изделия, пресоване на
каучукови изделия с хидравлични преси.През м. Март 2013 г. бе въведен в
експлоатация нов цех за каучукови смеси с годишен капацитет 1100 тона.

Енергетиката е представена от ТЕЦ „Марица 3”АД с проектна мощност 120 MW и
парокотелна инсталация с обща топлинна мощност 84 GJ/h (20 Гкал/час). Централата е
разположена в източната промишлена зона на Димитровград върху обща територия от
1314 da (дка). ТЕЦ “Марица 3” АД работи основно като електропроизводствено
предприятие на диспечерско разпореждане, въз основа на договор с НЕК-ЕАД. В
енергийната стратегия е заложена работа на централата до 2015 г. (с общо 20 000
експлоатационни часа на горивната инсталация за периода 01.01.2008 – 31.12.2015 г.).

Производството на строителни материали заема своя дял в икономиката на Община
Димитровград. На територията на общината се намира „Вулкан Цимент”АД, който е
най-старата изградена мощност за производство на цимент в България. Тук  се
произвеждат 6 вида цимент, свързващи вещества и сухи смеси с конкретно
приложение в строителството. Циментовият завод „Вулкан” е разположен в
регулационните граници на гр. Димитровград, на левия бряг на р. Марица. На север
граничи с кв. „Вулкан”. На 1.5 km източно се намира кв. „Мариино”, а на около 2 km
западно – кв. „Черноконево”. Към общата площ на завода се включват площадките на
находището за варовик „Юрт дере”, находището за мергели „Дурхана” и находището
на глина „Дурхана”, които са разположени южно от гр. Димитровград.

Производство на бетонови керемиди, електрически стълбове и др. строителни
материали се извършва от “СИМАТ” АД.
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 Лека промишленост

Малките и средни предприятия преобладават в секторите на текстилната, трикотажна и
шивашката промишленост. Шивашките фирми са 173 бр., 70 % са с до 10 заети лица.
Водещи фирми в производството на облекла и трикотажни изделия са Модните къщи
„Юнона” и „Луци” и двете с верига магазини в цялата страна, ET “Нели Георгиева”,
“Female” ЕООД, „Нелита” ООД ,„Йоланта” ЕООД - производство на дамска конфекция,
ЕТ „Петко Петков”и ЕТ „Кики”- производство на трикотажни изделия, „Дуветика
България” ООД – производство на дрехи с пълнеж от гъши пух, „Калина” ЕООД и ЕТ
„Валентина”- производители на спялна бельо и много др. Голяма част от изделията се
предлагат на Общински пазар Димитровград, а наличието на повече на брой, с
разнообразен производствен асортимент шивашки фирми е предпоставка за развитие
на клъстер в шивашко-текстилната индустрия. По този начин местната икономика ще
бъде по-устойчива на икономическата среда и предлагаща качествени и конкурентни
продукти и услуги. Развитието на сектора на малките и средни предприятия има
особено значение за динамиката на заетостта и безработицата, тъй като те реагират
най-бързо на промените в макроикономическата обстановка и създадения вакуум от
преструктурирането на икономиката.

Освен наличието на шивашка промишленост на територията на община Димитровград
има развито и производство на кожени изделия. То е представено от “Пролет” ООД –
куфари, чанти и други изделия за пътуване за вътрешния и външен пазари.

В Общината е добре представена и развита хранително-вкусовата промишленост,
конкретно производство на хляб и сладкарски изделия, млекопреработка и
месопреработка. Производството на хляб се извършва от хлебозавод „МАРИЦА” ООД и
три фурни –„Томи”, ”Болярка” и „Велеви 2008”. Сладкарството се осъществява от
фирмите „ДИАНА” ЕООД, ЕТ „ЗОЯ”, ЕТ ”Иванка Манолова”, ЕТ „Василка”с. Добрич,
„Диамант 93” ЕООД с.Радиево, „Дюсена” ООД с.Крепост. Млекопреработвателните
предприятия са също от класовете микро и малки предприятия-мандри. Действащи са
”ДЕНИКЕР МИЛК” АД гр. Меричлери, ЕТ ”ШАМПИОН 13” с. Крепост, ЕТ ”ЕЛЕКСИР” с.
Горски извор и ЕТ ”ДЕТЕЛИНА 39” с. Брод. На територията на общината фирмите за
месо и месопреработка са: „Алфакомерс” ЕООД, ”Храни-Жика” ЕООД, „Монита”ООД и
Цех за производство на сурово-сушени колбаси ”ЛОТОС” ООД.

2.2.3. Третичен сектор

Развити са мрежите на образованието, здравеопазването, търговията, услугите,
културата и туризма.
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 Търговия

Търговията в община Димитровград е една добре развита стопанска дейност. В сферата
на търговията и услугите са регистрирани 1 173 фирми, от които 97% от
функциониращите са със заети до 10 лица. Разнообразието на различни търговски
вериги и наличието на най-големият открит пазар в България предполага добре развит
сектор. Въпреки икономическите трудности, търговията остава една постоянна
дейност, предлагаща възможности за повишаване на жизнения стандарт на голяма
част от населението на Димитровград.

Характерно за търговията в Димитровград е разнообразието на предлагана търговска
дейност. То се дължи на различни фактори  като големината на търговските обекти,
обхвата й,  разпространението на стоки. Първият тип търговия е представен от малки
магазини и гаражи. Те представляват една алтернативна форма на заетост на местното
население, даваща постоянни доходи. Въпреки по-ниските икономически показатели
на този вид търговия, тя запазва следните възможности: част от населението да бъде
заето в този сектор, функционалност на този вид търговски помещения, заради
разположението им в близост до блокови пространства и др. Перспективата е към
силно намаляване на този тип обекти поради завишените критерии и условия за
предлагане. Вторият тип търговия е представен от супермаркетите, разполагащи с
голяма площ и предлагащи широк асортимент от хранителни и нехранителни стоки, с
нови модерни форми на обслужване. Представители на този тип търговия са големите
фирми Техномаркет, Кауфланд, Лидъл и местните Ендимаркет и мебелна къща Естило.
Икономическите показатели за този тип търговия са високи и съответно предлагат по-
голям брой работни места. Третият тип са търговски площи за търговия на едро,
стопанисвани от големи търговски фирми, предлагащи стоки на едро на търговци и
производители. В много случаи те са основни дистрибутори на заводите
производители. Търговията на едро продължава да има важна роля в развитието на
търговията с широкия асортимент на предлаганите стоки.

Големи търговски фирми са „Евроферт”АД за търговия с изкуствени торове, „Монита
”ЕООД за търговия с месо и полуфабрикати, „АНИТА” ЕООД - търговия и дистрибуция
на шоколадови и захарни изделия, „Ротер”ООД - търговия и дистрибуция на
шоколадови изделия и кафе, „Интериор” ЕООД и „Тракия цимент” ООД - за търговия
със строителни материали, „Балути” ЕООД - домашни потреби, „Карат -13”ООД -
търговия със сокове, кафе и алкохол, „Уикенд” ЕООД - търговия и дистрибуция с
хранителни стоки, „Вега експрес” ЕООД търговия с алкохол, захарни изделия и
хранителни продукти и др.

Ограничена е в голяма степен четвъртият тип търговия – търговията на уличните
търговци. Определени са места и се създаде инфраструктура за обособяване на малки
квартални пазари.
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На територията на Димитровград се намира най-големият открит пазар в България,
който се организира и ръководи от Общинско предприятие „СПИОПТ”. Той е уникален
по размерите си и по предлагане на разнообразни по вид и предназначение стоки. По
този начин пазарът се превръща във фактор от регионално значение за развитието на
търговията. Тържището заема площ от 88 декара с 3400 павилиона /75 дка площ с 2 120
обекта за търговия на терени общинска собственост, а на 13 дка частни терени са
разположени около 1 300 обекта/. Пазарът представлява една уникална по мащабите
си търговска индустрия, създаваща алтернативна заетост на населението и
стимулираща производството на стоки и услуги, въпреки всички неудобства, които
създава струпването на толкова голямо количество на хора и стоки. Съществуването му
по недвусмислен начин показва изключително важното стратегическо, икономическо –
географско и транспортно положение на общината в региона.

Търговията с авточасти също е сред разработения тип търговска услуга, която
напоследък се развива с бързи темпове в Димитровград. Свързано с това е и наличието
на голям брой автокъщи, който се увеличава през последните години.

През последните години Димитровград затвърждава своята роля като зона
привлекателна за търговия. Освен дейността на общинското тържище, постепенно се
оформя и своеобразен търговски център, състоящ се от специално пригодени за
търговска дейност помещения и големи магазини за търговия с хранителни и
нехранителни стоки с нови модерни форми на обслужване, като търговските вериги
Техномаркет, Ендимаркет, Кауфланд и Лидл. Tази ясна обособена зона за търговия
създава препоставки за формиране на клъстер търговия.

 Услуги

Като цяло сферата на услугите е добре устроена и адаптивна към икономическата
ситуация в национален и световен мащаб. Въпреки икономическата криза, в сектора на
специализираните услуги – информационни услуги, банковото дело, операции с
недвижими имоти, бизнес консултиране се забелязва растеж и повишен потребителски
интерес към тях. По този начин добре развитата банкова мрежа, представител на
сектора на специализираните услуги, подпомага икономиката в общината, като
предлага  разнообразие от съвременни финансови  услуги. В града функционират
офиси на: Банка ДСК, Банка Пиреос, Райфайзенбанк, Обединена Българска банка,
Алианц Банк, Централна Кооперативна банка, Интернешънъл Асет Банк, Сибанк,
Българска пощенска банка, Уникредит Булбанк. На пазара на финансови услуги
оперират и множество застрахователни компании, които задоволяват специфичните
нужди на пазара и потребителите.  Няколко са фирмите, предоставящи таксиметрови
услуги на територията на Общината: „Анастас Делчев” ЕООД,  ЕТ" Венера-Атанас
Симеонов", "Боги-М" ЕООД, ЕТ "Груп такси-Атанас Костадинов". Водещи позиции в
доставката на интернет услуги в Общината имат Виваком, Булсатком, Близу, Еском,
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Тракия кабел. Цитираните оператори имат добре развита мрежа за крайни
потребители на сателитен и кабелен TV сигнал. Пешеходната зона в централната
градска част е с осигурен от Община Димитровград свободен достъп до интернет,
чийто доставчик е Макс телеком.

Други добре развити услуги са: авто-сервизни, тенекеджийски, ремонт на битова
техника, фризьорски, козметични и др. Фирмите заети в сферата на услугите и
комуналните дейности са Електро-разпределително дружество EVN, „ВиК”ООД, “Нео-
Титан”ООД.

Автобусните фирми обслужващи линиите от общинската и междуселищната
транспортни схеми са „Чавдаров, Георгиев и сие” ООД, „Транзит-Борислав Колев” ООД,
ЕТ „Цанка Тенчева” и „EЛИТТУРТРАНС” ЕООД, от които последната предоставя и
туроператорски услуги. С лиценз за превоз на пътници са и транспортните фирми –
„Иви тур” ЕООД, „Евита” ООД и др.

На територията на общината са разположени логистичните центрове на няколко
големи фирми за вътрешен и международен превоз на товари, а именно:

"ЗЕРО ПОЙНТ ГРУП" ООД "ЖЕТ ЛОГИСТИК И КО" ООД "ИЗИ ТРАНС" ЕООД

"ДЖЕТ ТРАНС" ООД "ЗЕРО ПОИНТ ЛОГИСТИКС" ООД "ТРАНС СИЛИКАТ" ООД

"КАМИ" ООД "ВИТА ТРАНС" ООД "ФРУТИ ТРАНС" ООД

"ТРАНС-ТРАКИЯ ЦИМЕНТ"
ЕООД

"ЛГС ЛОГИСТИКС ГЛОБАЛ
СЕРВИСЕ" ЕООД

"ПЛАМЕН ТОТЕВ" ЕТ

Табл.7.

 Образование

На територията на Община Димитровград през учебната 2012 – 2013 г. функционират
14 училища, едно обслужващо звено и 9 детски градини. Още от 2001 училищата
работят по делегиран бюджет – Община Димитровград е пилотна по въвеждането на
делегираните бюджети. Няма закриване на училища и детски градини, тъй като се
забелязва трайна тенденция в броя на децата и учениците. Във всички училища и
детски градини работят квалифицирани специалисти.

Средищните училища са шест: ОУ „ Алеко Константинов”, ОУ „ Пенчо Славейков”, СОУ
„Васил Левски”, ОУ „Васил Левски”, с. Ябълково, ОУ „Христо Смирненски ”, с. Радиево,
ОУ"Димитър Матевски" гр. Меричлери. Средищните училища получават допълнително
финансиране за столово хранене, възпитатели и безплатен транспорт.

Състояние на средното образование през учебната 2012-2013 г. :
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№ Име на училище Населено място Педагогически
персонал

Непедагогически
персонал

Брой
ученици

1 ОУ „П. К.
Яворов“

Димитровград 22 8 295

2 ОУ „Св.Св.
Кирил и
Методий“

Димитровград 17 5 204

3 ОУ „Алеко
Константинов”

Димитровград 57 17 678

4 ОУ „П.
Славейков“

Димитровград 61 14 693

5 СОУ „В. Левски“ Димитровград 41 9,5 318
6 СОУ „Л.

Каравелов“
Димитровград 47 16 564

7 ОУ „Христо
Ботев“

с. Крепост 10 5,5 119

8 ОУ „Д.
Метевски“

гр. Меричлери 14 4,5 134

9 ОУ „Хр.
Смирненски“

с. Радиево 15 4,5 155

10 ОУ „В. Левски“ с. Ябълково 14 3,5 133
11 ПМГ „Иван

Вазов“
Димитровград 41,5 11 533

12 ЕГ „Д-р Иван
Богоров“

Димитровград 26 10 315

13 ПГ „Капитан
Петко Войвода“

Димитровград 25 11 215

14 ПГХХТ „Проф.д-
р Асен
Златаров“

Димитровград 27,75 14,25 262

15 НАОП
„Джордано
Бруно“

Димитровград 4 2 -

Общо: 422,25 135,75 4618
Източник: РИО -Хасково Табл.8.

Участието на образователните единици на община Димитровград по различни
оперативни програми и фондове е предпоставка за развитието на добро образование с
достъпност за всички, изградено с повишен капацитет на преподавателски и училищен
персонал. Работата по програмите, предлагащи възможности за развитие на извънкласни
дейности като различни клубове и вътрешноучилищни школи е от първостепенна
важност за развиване на други компетенции на учениците, извън часовете.
Стимулирането на младежката демокрация и участието на учениците в училищния
процес може да гарантира създаването на едно търсещо и компетентно гражданско
общество, след напускане на образователната система.
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Участие в проекти, финансирани по ОП „Развитие на човешките ресурси“:

 Училища, включени в проект BG 051PO001-4.2.05-0001 „ДА НАПРАВИМ
УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА“ – „УСПЕХ“:

1. СОУ «Любен Каравелов», Димитровград;

2. ОУ «П. К. Яворов», Димитровград;

3. ОУ «Св. Св. Кирил и Методий», Димитровград;

4. ЕГ «Д-р Иван Богоров», Димитровград;

5. ПМГ «Иван Вазов», Димитровград;

6. ПГ «Капитан Петко Войвода», Димитровград;

7. ПГХХТ «Проф. Д-р Асен Златаров», Димитровград;

8. ОУ «Христо Ботев», с. Крепост

 Училища, включени в проект BG051РО001-3.1.06. "Подобряване на качеството на
образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневната
организация на учебния процес"

1. ОУ «П. Славейков», Димитровград;

2. ОУ «Алеко Константинов», Димитровград;

3. ОУ «Хр. Смирненски», с. Радиево;

4. ОУ «Д. Матевски», гр. Меричлери;

5. СОУ «Васил Левски», Димитровград

6. ОУ «Васил Левски», с. Ябълково;

 Училища, включени по проект BG051PO001- 3.3.07-0001 „УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ”

1. ПГ «Капитан Петко Петко Войвода», Димитровград;

2. ПГХХТ «Проф. Д-р Асен Златаров», Димитровград

Всички училища от община Димитровград са включени в проект BG 051PO001-3.1.03
„Квалификация на педагогическите специалисти”.

5 са обектите на образованието, финансирани по ОПРР през периода 2007-2012 г.
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Училищата и детските градини в община Димитровград са с много добро състояние на
материалната база. Всички училища разполагат с квалифицирани преподаватели по
отделните предмети, а учениците от общината се представят убедително и завюват
медали на регионални, национални и международни състезания.

 Здравеопазване

От първостепенна задача на всяка система, свързана със сектор здравеопазване, е
осигуряването на достъп на населението до основни здравни грижи, осъществявани в
първична медицинска помощ. Независимо от заявените принципи на достъпност и
равнопоставеност на здравноосигурените лица при получаване на медицинска помощ,
населението от малките населени места среща сериозни трудности при нейното
осигуряване. Това представлява един от основните проблеми в сферата на
здравеопазването и при неговото преодоляване и подобряване здравната помощ ще
се превърне в ефективна структура на предлаганите услуги за населението в община
Димитровград.

В общината доболничната медицинска помощ се осъществява от 38
общопрактикуващи лекари, разпределени в 29 индивидуални и две групови практики.

Стоматологичната първична помощ се осъществява от 39 индивидуални практики на
лекари по дентална медицина.

Болничната медицинска помощ се оказва от Многопрофилната болница за активно
лечение “Св.Екатерина”.

В областта на здравеопазването община Димитровград осигурява необходимите
условия и пряко ръководи, финансира и контролира  дейностите в детска кухня и
медицинското обслужване в детските и учебни заведения.

Изводите и оценките на здравно демографското състояние на населението и системата
на здравеопазване налагат поставянето на стратегически цели:

 Повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина

 Повишаване качеството и обхвата на извънболничната медицинска помощ –
първична и специализирана

 Повишаване ефективността на болничната медицинска помощ

Димитровград Лечебни
заведения за

болнична

Лечебни
заведения за

извънболнична

Други лечебни
и здравни
заведения
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помощ помощ

брой легла брой легла брой легла
към 31.12.2007 г 1 170 11 - - -

към 31.12.2008 г 1 155 10 - - -

към 31.12.2009 г. 1 145 10 -

към 31.12.2010 г. 1 125 - - -

към 31.12.2011 г. 1 125 - - -

към 31.12.2012 г. 1 125 - - -

към 31.07.2013 г. 1 125 - - -

Табл.9.

Табл.9. показва здравната мрежа по видове здравни зедения през периода 01.01.2007 -
31.07.2013 година.

Община Димитровград разполага с едно болнично заведение - МБАЛ Димитровград,
обслужващо общините Димитровград и Симеоновград.

Спешната помощ в община Димитровград е представена от един филиал за спешна
медицинска помощ, който обслужва населението - ФСМП гр.Димитровград.

Проблемите пред системата на здравеопазването, от гледна точка на регионалното
развитие, могат да се сведат до: отдалечеността на мястото на предлагане на
медицинска помощ (първична,   специализирана, болнична, спешна и неотложна) за
жителите на малките населени места, отдалечени от общинския център; осигуряване
на равни възможности за достъп до здравните услуги на хората, включително и на
живеещите в малки населени места, отдалечени от градските центрове; повишаване на
качеството на здравните услуги чрез развиване на капацитета на медицинския
персонал; оборудването на здравните заведения с нова, по-модерна медицинска
техника.

От общо два обекта на здравеопазването, никой от тях не е финансиран по ОПРР за
периода 2007-2012 година. Тази информация ясно показва нуждата от работа по ОП и
подобряването на здравната инфраструктура.

 Социални услуги

Услуги в общността, предоставяни от община Димитровград

Социална услуга, местоположение Капацитет:

брой места /
заетост (реален
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брой
потребители)

Дневен център за деца с увреждания

гр. Димитровград, ул. ”З. Зограф” №35
30/30

Дневен център за възрастни с увреждания

гр. Димитровград, ул. ”З. Зограф” №35
34/34

Социален учебно-професионален център

гр. Димитровград, ул. ”Д. Благоев” №78
30/25

Защитено жилище

гр. Димитровград, ул. ”Д. Благоев” №78
10/10

Социално предприятие към Социален учебно-професионален
център, гр. Димитровград, ул. ”Д. Благоев” №78 20/ 19

Домашен социален патронаж 250/268

Център за обществена подкрепа, ул. „Климент Охридски“ № 1 50/54

Център за настаняване от семеен тип, гр. Димитровград, бул.
„Д. Благоев” бл. 9, вх. В, ап.6 6/6

Табл.9.

Източник: Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)

Със съвременна, добре подържана материална база разполага Дневният център за
деца с увреждания. ДЦДУ разполага със специализиран микробус, което дава
възможност да бъдат превозвани деца от други населени места извън общинския
център.

Дневният център за възрастни хора с увреждания в гр.Димитровград е открит през
2009 г. и също отговаря на всички съвременни изисквания като материална база и
предлагани услуги. ДЦВХУ разполага със специализиран автобус.

Социалeн учебно-професионален център е разположен в общинския център –
гр.Димитровград и предлага пълен пансион и обучение на деца над 16 годишна
възраст, лишени от родителска грижа, както и на лица с различна степен на
инвалидност. Необходимостта от тази услуга вече е отпаднала, тъй като не се
идентифицират кандидат-потребители. Има взето решение на Общински Съвет
Димитровград, под формата на компенсиран бюджет, СУПЦ да се трансформира в две
защитени жилища и един център за временно настаняване.

Защитено жилище за жени с интелектуални затруднения е с капацитет 10 места.
Защитеното жилище е разположено в едноетажна сграда, която се намира в двора на
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Социален учебно-професионален център, гр.Димитровград. Жилището разполага с
кухня със столова, дневна, спални и санитарни помещения.

Домашен социален патронаж е общинска дейност. Обслужва 268 клиента от
гр.Димитровград и 7 села от общината: Добрич, Горски Извор, Ябълково, Каснаково,
Черногорово, Воден и Крум.

Център за обществена подкрепа – услугата е сравнително нова. Следва да се повиши
нейната ефективност чрез увеличаване на часовете за индивидуална и директна работа
с потребителите, както и създаване на мобилни екипи с цел разширяване на обхвата и
достигане до нуждаещите се от услугата семейства от всички населени места в
общината.

Център за настаняване от семеен тип – тази услуга също е нова. Констатира се
текучество на персонала. Необходимо е да се увеличи персонала, пряко ангажиран с
отглеждането на децата, с оглед подобряване качеството на грижата.

Социално предприятие към СУПЦ е иновативна форма на социална услуга, насочена
към активно социално включване на лица от уязвими групи с цел подобряване
качеството им на живот и преодоляване на социалната им изолация. Услугата
Социалното предприятие /СП/ стартира като проект BG051PO001-5.1.01-0009- C0001
„Повишаване на жизнения и социален статус на лица от уязвимите групи чрез
създаване на СП към СУПЦ Димитровград” по ОП „Развитие на човешките ресурси”.
След приключването на проекта СП остава да функционира като общинска дейност.
През 2012г. бе направено проучване на добрите практики при Социалните услуги в
Област Хасково. Дейността на СП бе определена като добра практика за областта.

От 2013 г. Община Димитровград изпълнява целогодишен проект към Фонд социална
закрила – Обществена трапезария, като предоставя топла храна на 81 души. Общината
е партньор на други два проекта към ФСЗ – с Сдружение клуб на пенсионера
„Доброшин”, с. Добрич и Сдружение „Благотворителен фонд професор д-р Желязков,
ДМ”, гр. София. По тези проекти са осигурява храна на общо 74 души.

От общо 6 обекта на социалната инфраструктура, само 1 е финансиран по ОПРР за
периода 2007-2012. Това формулира нуждата от по-голямо участие и съответна
успеваемост в ОПРР. Фунциониращите социални услуги и тяхното подържане е от
първостепенна важност за част от местното население, имащо потребности от тях.

 Жилищни условия

В община Димитровград има недостиг на общински жилища. Общината разполага с
около стотина жилища за отдаване под наем – 93 апартамента, 2 къщи и общежитие,
състоящо се от 34 единични и 3 двойни стаи, които са крайно недостатъчни за
задоволяване нуждите на картотекираните граждани. През 2013 година  общината е
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картотекирала 41 лица, в т.ч. 17 за общежитието, като през 2012 година са настанявани
нуждаещи се само в резервни общински жилища. Тези факти ясно говорят за острата
нужда от увеличаване жилищния фонд на общината.

Резервният жилищен фонд на общината също е крайно недостатъчен. Общината
разполага с  1 къща  и 112  резервни жилища, от които 88 в кв. „Вулкан”. Резервните
жилища  са също крайно недостатъчни, като се има предвид, че в тях се настаняват
предимно самотни възрастни хора, самотни майки, семейства, които са безработни и
се издържат изцяло от социални помощи и детски добавки. В условията на
икономическа криза техният брой непрекъснато се увеличава.

 Култура и културно-историческо наследство

Независимо от кратката си история, Димитровград разполага на територията си с една
добре установена културна мрежа от институти, която обаче въпреки волята на
местното ръководство, не може да разгърне добра културна политика, поради това, че
са налице някои проблеми и пречки в настоящата ситуация. В тази връзка е
необходимо да се набележат конкретни приоритети и мерки, които да инкорпорират в
себе си насърчаване на сътрудничеството между институциите, определяне на нуждите
на местната общност, достигайки до точно определени и ясно измерими резултати в
областта на културния живот в общината.

Действащи културни институти на територията на Община Димитровград:

 Исторически музей – Димитровград

Историческият музей в Димитровград е създаден през 1951 г. с Постановление на
Министерски съвет като Музей на социалистическото строителство, чиято задача е да
покаже изграждането и развитието на новия град. През 1998 г. дотогава именуваният
„Музей на бригадирското движение в България“ е преименуван в Исторически музей –
Димитровград и след 1989 г. музеят разширява сферата на своята изследователска и
събирателска работа. В него се обособяват два отдела: „Нова и най-нова история“ и
„Етнография“. Във фондовете на музея се съхраняват 42 005 експоната. През 2005 г. с
решение на Общински съвет Димитровград се утвърждава структурата на Исторически
музей-Димитровград със следните основни отдели:

- Отдел „Нова и най-нова история“

- Отдел „Етнография“

- Отдел „Художествен“ – ХГ „Петко Чурчулиев“

- Филиал – Дом-музей „Пеньо Пенев“
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- Отдел „Археология“ разкрит през 2009 г. с решение на Общински съвет
Димитровград

 Дом - музей „Пеньо Пенев“

За начало на създаването на Дом - музей „Пеньо Пенев“ може да се приеме 1964 г.,
когато към Музея на социалистическото строителство в Димитровград се открива
изложба „Пеньо Пенев“ съгласно решение на Пленума на БКП-Димитровград от
25.06.1963 г. По профил Дом - музей „Пеньо Пенев“ е мемориален /литературен/
институт, който понастоящем съхранява в основния си фонд около 1300 музейни
единици, 300 от които първична информация (под авторството на П. Пенев). По
инициатива на музейните работници музеят разполага и със собствени издания. Освен
специфичните музейни дейности – събирателска и популяризаторска, в музея се
организират изложби, конкурси, поетични срещи, поклонения, дискусии, конференции,
спектакли и др. Музеят е съорганизатор на димитровградските „Дни на поезията
„Пеньо Пенев“.

 Художествена галерия „Петко Чурчулиев“

Градската художествена галерия като музей на изобразителното изкуство, е една от
водещите художествени галерии в област Хасково. Тя събира, опазва и популяризира
произведения на професионални български художници от средата на ХХ век до наши
дни. Възникнала през 1962 г. като Художествена сбирка към ГНС, през 1977 г. става
Художествен отдел към Окръжния музей на социалистическото строителство-
Димитровград, а от май 1991 г. до края на 2005 г. е самостоятелна институция. През
1997г., с решение на Общински съвет Димитровград, е именувана ХГ „Петко
Чурчулиев“. Днес тя притежава 2204 произведения на кавалетното изкуство и
произведения на монументалното изкуство в града (паметници и стенописи).  В нея
периодично се излагат творби на местни художници, както и пътуващи експозиции от
известни български майстори. Тук са обособени разделите: Живопис, Стенопис,
Графика, Концептуално изкуство, Театрален плакат и Чуждестранно изкуство. Близо
половината от колекцията й е от сценични плакати – български и чуждестранни (300
плаката от близ 29 страни в света).

 Градска библиотека „Пеньо Пенев“

Градска библиотека „Пеньо Пенев“, Димитровград е открита на 12.06.1953 г. Тя
издирва, съхранява и предоставя за ползване краеведска информация. Библиотеката е
и архив на местния периодичен печат. Последното десетилетие за библиотеката е
време на въвеждане на нови технологии. Към 2012 г. действа автоматизирана
библиотечна мрежа с 11 работни станции на всички работни места и 13 потребителски
компютъра за читатели. Автоматизирани са всички библиотечни процеси. Инсталиран е
Интернет с неограничен достъп за служители и читатели. Фондът притежава близо



39

250 000 библиотечни единици. Нейното запазване и обновяване е една от
предпоставките за добре развита културна инфраструктура.

 Общински Драматичен театър „Апостол Карамитев“

От значение за културния живот на община Димитровград е и ОДТ “Апостол
Карамитев” – Димитровград. Той е създаден през 1953 г. и в началото на своята
дейност той е бил единственият държавен театър в не окръжен град, като в момента
театърът е общински. През 2006 г. театърът учреди награда „Любимец 13“ – поклон
пред паметта на патрона на театъра, големият български актьор Апостол Карамитев.
Уникалността й се състои в това, че е единствената награда, която се присъжда от
публиката на нейния любимец. Театърът разполага със зрителна зала с 438 седящи
места, две двойни гримьорни, гардероб с театрални костюми, реквизит, въртящ се
кръг, звукова кабина и осветителна кабина с професионална озвучителна и
осветителна техника, която е крайно амортизирана и остаряла.

 Читалищна дейност към Община Димитровград

В по-малките населени места в общината културата и духовността са представени от 32
читалища, развиващи активна дейност. Многобройни са проявите, свързани с
историческите личности и събития, с ежедневната трудова дейност, която природния
календар оформя. Читалищата в община Димитровград участват в национални
фолклорни фестивали, събори и надпявания, включват се в програмите, организирани
по повод различни общински празници. Народните читалища в община Димитровград
са центрове с културни, информационни, социални и граждански функции. За
дейността им всяка година в Общинския съвет се внася Предложение за дейността на
читалищата, както и Годишна програма за развитие на читалищното дело, с което се
гарантира и по-доброто взаимодействие между тях и местната власт.

 Астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно“

Астрономическа обсерватория и планетариум „Джордано Бруно“ се намират в парк „Н.
Й. Вапцаров“. Създаден през 1962 г., планетариумът е първият в България. Звездната
му зала е оборудвана с два телескопа и има капацитет 60 места.

 Забавно-духов оркестър

Забавно-духовият оркестър – Димитровград е създаден през 1951 г., за да участва в
граждански ритуали, да изнася концерти, да свири на народни увеселения.
Съществуването му до момента оставя трайна следа в културния живот на града и се
вписва трайно в неговите традиции.

 Акустично джаз трио
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Триото е създадено през 1986 г. към Община Димитровград. През своето двадесет и
седем годишно съществуване то е активна и неизменна част от културния живот на
общината и региона.  Акустично джазово трио участва на фестивали в страната и
чужбина.

Възможности за културно развлечение на местното население предлага и кино, което е
важно и за жителите на цялата територия на общината. На територията на община
Димитровград съществува един клуб на дейците на културата (КДК), където вземат
участие местни художници, музиканти и дейци, които чрез своето творчество създават
културния живот и атмосфера в Димитровград.

Важни събития в културния календар на общината са национални празници на
поезията “П. Пенев”; Есенни дни на културата – Димитровград. Към традиционните
културни мероприятия могат да се добавят многобройните концерти на самодейни и
професионални певчески състави и танцови ансамбли, театрални постановки на
гостуващи театрални колективи, изложби уреждани от групите на художниците,
чествания на паметни дати и събития.

Културно-историческо наследство на територията на Община Димитровград

Паметниците с най-голяма историческа стойност на територията на общината са:

 Тракийско светилище на нимфите и Афродита – с. Каснаково – включва останки
от култови постройки, датиращи към II век, римска вила от III век, амфитеатър от
IV век и архитектурно оформени три извора с басейни разположени върху
елипса. Първите археологически разкопки са направени в периода 1945-1946 г.
към светилището понастоящем действа информационен център.

 Местност „Хасара“ с. Сталево – една от най-значимите победи във Втората
българска държава е тази на цар Иван Асен II над епирския владетел Теодор
Комнин, състояла се на 9 март 1230 г. до село Клокотница. Легендата разказва,
че цар Иван Асен II е наблюдавал битката от едно от възвишенията над село
Сталево, където сега е изградена църквата „СВ. Четиридесет мъченици“.

 Крепостта Блесна – в димитровградската местност Калето или Дурхана се
намира една от най-известните крепости през Средновековието. Според
историците тя се отъждествява с Блисимос, Блисимон или Блесна. Истински
разцвет Блесна изживява по време на византийското владичество XI – XIII век,
когато се превръща в един истински духовен и военен  център. В днешно време
там е построен параклис „Св. Мина“, където се съхранява икона на Св. Мъченик
Мина, за която миряните вярват, че притежава целебна сила.
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 Ансамбъл централна градска част – Димитровград (бул. България – бул.
Димитър Благоев – парк Марица) и Ансамбъл „Площад пред читалище Христо
Ботев“, гр. Димитровград – те са декларирани за урбанистична недвижима
културна ценност с предварителна категория „национално значение“ със
заповед на министъра на културата от 25.11.2010 г.

Други паметниците с голяма историческа стойност на територията на общината са още:
църквите “Св. Димитър” в кв. Раковски и „Св. Георги” в кв. Черноконево; “Св. Георги”–
с. Горски извор; “Св. Константин и Елена” – с. Крепост; “Св. Георги” - с. Бодрово, “Св.
Иван Рилски” – с. Добрич; “Св. Никола” – с. Меричлери; “Св. Георги” – с. Брод; “Св.
Пророк Илия” – с. М. Асеново; “Рождество Богородично” – с. Г. Асеново.

Данните сочат, че от общо 36 обекта на културата, един от тях (Развитие на
туристическа атракция „Светилище на нимфите и Афродита“)  е финансиран по ОПРР за
периода 2007-2012 година и към настоящия момент проектът е в процес на
изпълнение. Реализираните проекти по ОПРР са предпоставка за гарантирана и сигурна
среда на живот в община Димитровград. Чрез изграждане на различни видове
социална, културна и образователна инфраструктура местното население ще има равен
достъп до предлаганите услуги, които ще допринесат за развитието на интелигентен и
устойчив растеж на общината.

Съгласно направения анализ на развитието на културата и културно-историческото
наследство при проведените дискусии с работните групи в общината, може да се каже,
че съществува необходимост от оформянето на ясна визия за развитие на културата,
съобразена с потенциала, ресурсите и възможностите на територията. Една от
възможностите за предизвикване на интерес спрямо случващото се в културните
институти на територията на община Димитровград е търсенето на алтернативни
източници на информация, реклама и разпространение. Като добра се отчита
съвместната работа с местната управа и с други национални културни институти.
Развитието на публиката и потребителите и в частност младата аудитория стои като
проблем, за решаването на който липсва развита система от мерки и ясно дефинирана
маркетингова стратегия. Все още малка част от културните субекти използват в своята
дейност различни инструменти за „отваряне“ към общността и интервениране на
пазара. Съзнанието на сектора трудно се „настройва“ към принципите на т.н. пазарно
мислене и така ограничава възможностите за формиране на социално значим културен
продукт. Съществува осъзната нужда към обръщане и към масовия потребител и
привличането му. Културата следва да е достъпна с оглед нейния образователен и
обогатяващ характер. Осъзнаването на този важен аспект в поведението на културните
организации е не по-малко ключов от обективните фактори като финансиране,
законодателство и държавна политика за развитието й.
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Добра линия на развитие е работата по различни проекти и програми за финансиране.
Добър пример е Градска библиотека „Пеньо Пенев“ и получените 12 нови компютърни
конфигурации по програмата „Глобални библиотеки-България“. По същия проект
редица читалища на територията на общината успяха да обновят и да обзаведат
компютърни зали, адекватни на новите изисквания за информираност, отговарящи на
нуждите на съвременното общество и за улеснение на работата на различни
възрастови групи. По проект „Развитие на туристическа атракция „Светилище на
нимфите и Афродита“ – Община Димитровград“ по ОП „Регионално развитие 2007-
2013“, Исторически музей – Димитровград получи финансиране за разработване на
туристическа атракция и продукт, както и за обособяване на екопътека, свързваща
туристическия обект с църковния храм, намиращ се в съседното с. Добрич. Община
Димитровград също така е партньор в проект „АТРИУМ – Архитектура на тоталитарните
режими от XX век“, имащ за цел да обособи и рекламира на международно ниво
културен маршрут от градове, наследници и носители на архитектурата на
тоталитарните режими.

 Туристическо развитие

Туризмът присъства в местната икономики със символичен дял – от 0,03 % или 14 927
нощувки при капацитет от 66 820 за 2011 г. с приходи от 284 000 лв. Най-евтина услуга
„нощувка” предлага Димитровград (средно 19 лв.) за област Хасково. Средният престой
на регистрираните лица е твърде кратък – до 2-4 дни. Това характеризира туризма в
общината като „транзитен“, с малък престой, с преобладаващи бизнес-поводи, а не с
повод „туризъм“. Фактите сочат, че в общината е развит туризъм със скромни
измерения. Голяма част от регистрираните нощувки всъщност са хотелски услуги на
бизнеса. Анкетираното мнение на общинската администрация потвърждава
проблемната картина в сферата на туризма:

 Недобре развитият туристически продукт като цяло;

 Неразвитата мрежа от фирми за услуги и доставки в туризма;

 Недостатъчно квалифициран персонал в сферата на туристическите услуги;

 Лошата транспортна достъпност към повечето места за туризъм;

 Лошо състояние и ограничен достъп до обекти на природното и културно
наследство.

Легла
брой

Реализирани нощувки Пренощували лица Приходи от
нощувки

Общо от
българи

от
чужденци

Общо българи чужденци Общо в т.ч. от
чужденци

2007 270 14109 12888 1221 5613 4973 640 23498 33562
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8
2008 263 10973 9489 1484 5374 4635 739 23722

0
43433

2009 263 11016 9395 1621 3995 3330 665 24652
0

60569

2010 280 15027 13995 1032 4257 3674 583 29112
9

32868

Табл.10.

Туристически ресурси и потенциали:

Броят на реализираните нощувки през 2010 се е увеличил с 4011 спрямо предходната
2009 година. Нараснал е броят на леглата от 270 през 2007 г. до 280 през 2008 г.
Чуждестранните туристически посещения са намалели драстично спрямо предишните
години, разглеждани от статистиката. Подобряването на привлекателността на община
Димитровград е от голямо значение за туристическото й развитие и посещения от
чужденци. Данните сочат, че приходите от нощувки са значително нараснали през 2010
година.

На територията на община Димитровград и с първостепенна важност за балнеоложки
туризъм в област Хасково е гр. Меричлери. Макар и със сравнително скромни
измерения Меричлери разполага с потенциала на лечебни минерални води и развитие
на балнеоложки туризъм. В тази връзка от първостепенна важност е да се извърши
инвентаризация и паспортизация на Меричлери с оглед развитие на балнеоложки
туризъм и привличане на финансиране от донорски и други програми. Община
Димитровград разполага и с потенциал за развитието на културно- познавателния
туризъм. Голям брой от историческите забележителности, защитени местности и
паметници на културата изграждат добър туристически облик на общината.
Възможностите, предлагани от европейски програми, фондове и фондации и
привличането на инвеститори в областта на туризма би се отразило положително върху
цялостното икономическо състояние на общината.

Културно познавателен туризъм:

 Защитена местност „Пропадналото блато“ - Голямо Асеново

Попада на територията на димитровградското с. Голямо Асеново и Бял извор, община
Опан, област Стара Загора. След многобройните изменения във времето влажната зона
се е превърнала в биотоп, привличащ многобройни животински видове и наличие на
растително разнообразие.

 Защитена местност „Злато поле”
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Защитена местност Злато поле е най-голямата влажна зона с естествен характер по
поречието на река Марица. Площта на защитена територия е 84,79 ха. Обхваща части
от землищата на селата Нова Надежда (община Хасково), Брод, Райново и Злато поле
(община Димитровград). Тя включва комплекс от свързани един с друг водни басейни с
различна форма, големина и дълбочина, тръстикови и папурови масиви, острови и
пасища.

 Средновековна крепост, местност Хасара

Хасара- Медо-град – Сталево

До с. Преслав, близо до река Марица, се издигат два върха. Хасара са черковището и
чиплака. Върху върха Хасара личат следите на старинна крепост, а на по-ниската
издатина- срутената могила на черковището. На изток до р. Марица и на юг, се
откриват следите на едно грамадно по размерите си селище, което имало закрилата на
Хасарската крепост.

 Изворът на нимфите и Афродита – Каснаково, община Димитровград

Тракийското светилище на нимфите и Афродита включва останки от култови постройки,
датирани към ІІ век, страноприемница от ІІІ век, амфитеатър от ІV век и архитектурно
оформени три извора с басейни, разположени върху елипса. Първите археологически
разкопки са били направени през 1945-1946 година. Това е най-добре запазеното
тракийско светилище и единственият нимфеум в България. През 1968 г. обектът е
обявен за национален паметник на културата.

Създадената  екопътека “Асенова крепост”, село Клокотница – параклис “Света
Троица”, село Горски извор” е в основата на културно познавателния туризъм в община
Димитровград. Маршрутът на екопътеката включва: “Асенова крепост”, село
Клокотница – “Изворът на нимфите”, село Каснаково – манастир “Света Богородица”,
село Добрич – село Крум – параклис “Свети Илия”, село Ябълково – параклис “Свети 40
мъченици”, село Сталево – параклис “Света Троица”, село Горски извор”.
Възможностите за развитие на туристическия потенциал на общината са предпоставки
за намиране на работни места на населението, намаляване на безработицата чрез
повишаване на заетостта в този сектор и изграждане на привлекателен вид на община
Димитровград.

Община Димитровград като партньор в проект „АТРИУМ – Архитектура на
тоталитарните режими от XX век“, на ОП „Югоизточна Европа” 2007-2013 стана
учредител и член на Международната асоциация „АТРИУМ – Архитектура на
тоталитарните режими на XX век в европейската градска памет”, имаща за цел да
обособи и рекламира на международно ниво културен маршрут от градове,
наследници и носители на архитектурата на тоталитарните режими, целящи чрез
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бъдещо признание за  „Културен маршрут на Съвета на Европа” да използват местното
си културно-историческо наследство като потенциален ресурс за развитие.

Предлагането на туристически услуги предполага добре развита хотелска мрежа и
ресторантьорство, модерна инфраструктура. На територията на общината има
изградени общо 8 бр. средства за подслон и места за настаняване, от които:

o Хотели :

-хотел „Славяни”- категория 3 звезди

-хотел „Москва”-категория 1 звезда

-хотел „Естило”-категория 1 звезда, открит 2013г.

-хостел „Реал”-категория 1 звезда, открит 2013г.

-хотел „Диенди”- категория 1 звезда

-семеен хотел „Афродита” – категория 2 звезди

o Мотели :

- м-л „Сикрет” категория една звезда

o Туристическа спалня „Габера”

Легловата база е 325 бр., реализирани нощувки са 16 300 бр. за 2010 г. Като цяло
нивото на хотелската база е нискa. Хотелски комплекс "Славяни" е сравнително нов,
съвременен тризвезден комплекс, разполагащ с 23 стаи и апартаменти, конферентна
зала, паркинг, ресторант, коктейл-бар, фитнес зала.

Заведенията за хранене и развлечения в Община Димитровград са 246 бр., в т.ч.
Ресторанти – 7; Заведения за бързо хранене – 102; Питейни заведения – 54; Кафе –
сладкарници – 81; Барове – 15; Преобладаващата категория на заведенията за хранене
и развлечения са една и две звезди, заети лица в сектора 577 бр., 96 % са със заети до
10 лица и 6 % до 50 лица.

2.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси

2.3.1. Население. Динамика на населението

Неблагоприятните проблеми в демографските процеси, настъпили през последните 10-
15 години не отминават и община Димитровград. Промените в икономиката дават
отражение върху естествения и механичен прираст, върху миграцията. Тенденция е
намаляването броя на населението, както на цялата община, така и на общинския
център Димитровград.
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Общото население на община Димитровград към 31.12.2012 г. е 52 206 души. За
периода от 2007- 2012 населението на общината е намаляло с 6329 души.

Общо население на община Димитровград –

2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 г.

Общо население на община Димитровград

2007 58532

2008 57801

2009 56882

2010 55869

2011 52947

2012 52206

Табл. 11.

Разпределението на населението по критерий мъже-жени  в община Димитровград
сочи, че към 2012 г. броят  на мъжете е 25445 души, а на жените – 26761 души.
Посочено е в таблица 12 по-долу.

Разпределение на НАСЕЛЕНИЕТО по пол (МЪЖЕ
И ЖЕНИ) в периода 2007 – 2012 г. в община

Димитровград

година мъже жени

2007 28258 30274

2008 27883 29918

2009 27434 29448

2010 26948 28921

2011 25809 27138

2012 25445 26761

Табл.12.
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Разпределението по местоживеене и пол е отразено в Табл. 13.

Разпределение на НАСЕЛЕНИЕТО по компонент местоживеене и пол (МЪЖЕ И ЖЕНИ) в периода
2007 – 2012 г. в община Димитровград

Табл.13.

Общият брой на жените е по-висок от броя на мъжете в градовете и селата. 74% от
мъжкото население се намира в градовете, а в селата са 24 % от него. Подобен е
процентът на жените в градове – 75, села - 24 %.

От данните за периода 2007 - 2012 година се вижда, че естественият и механичният
прираст за общината е отрицателен. Това се вижда от таблици 14 и 15.

В сравнителна табл.14. е представен естественият прираст през периода 2007-2012 г.
От нея става ясно, че естественият прираст е запазил своите отрицателни стойности за
разглеждания период от НСИ. Повишаване на броя живородени е положително
явление спрямо демографската криза. Тенденцията за отрицателен естествен прираст е
и на областно и национално ниво.

Население. Естествен прираст

година В градовете В селата

всичко мъже жени всичко мъже жени

2007 42385 20355 22030 16147 7903 8244

2008 42022 20156 21866 15779 7727 8052

2009 41453 19872 21581 15429 7562 7867

2010 40700 19514 21186 15169 7434 7735

2011 39878 19449 20429 13069 6360 6709

2012 39422 19211 20211 12784 6234 6550

година живородени умрели естествен прираст

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени

2007
443 235 208 962 500 462 -519 -265 -254

2008
426 217 209 997 516 481 -571 -299 -272
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Табл.14.

Емиграцията е неблагоприятен процес, отразяващ се върху икономиката и обществената
среда в градовете и населените места в община Димитровград. Причините за намаляване
на населението на селищата биват миграциите, особено емиграцията, която е резултат на
свиването на пазара на труда, търсене на работа, предлагаща по-високи доходи в
големите центрове, качествено образование  и др. Обезлюдяването на селските райони е
процес, който засяга и община Димитровград.

Население. МЕХАНИЧЕН прираст

Табл.15.

* От 2007 година механичното движение на населението включва не само вътрешната
миграция, а и движението на лицата към и от страната

2009
487 252 235 946 487 459 -459 -235 -224

2010
468 239 229 972 526 446 -504 -287 -217

2011
424 215 209 927 453 474 -503 -238 -265

2012
73 48 25 143 71 72 -70 -23 -47

общо за
страната
за 2012 г.

69121 35662 33459 109281 56702 52579 -40160 -21040 -19120

общо за
Област

Хасково
за 2012 г.

2190 1133 1057 3807 1975 1832 -1617 -842 -775

година

заселени изселени механичен прираст

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени

2007 1605 798 807 1895 958 937 -290 -160 -130

2008 832 390 442 992 466 526 -160 -76 -84

2009 746 351 395 1206 565 641 -460 -214 -246

2010 951 483 468 1460 682 778 -509 -199 -310

2011 648 316 332 852 423 429 -204 -107 -97

2012 492 236 256 734 337 397 -242 -101 -141
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Промените в икономиката през последните години оказват неблагоприятно влияние
върху естествения и механичния прираст на населението. Тенденция е намаляване
броя на населението, както в общината като цяло, така и в гр.Димитровград. Налице е
голяма миграция, в т.ч. емиграция извън страната. Емигрирането на млади хора дава
отражение върху естествения и механичен прираст на населението в общината.

Към 31.12.2012 г. населението на община Димитровград възлиза на 52206 души
съгласно данни на НСИ. Същото представлява приблизително 21,6 % от това на област
Хасково – 241 676 ж. и 0,7 % от населението на страната – 7 284 552 ж. за същия
период. Видно е, че община Димитровград е една от големите общини по население в
областта и страната. Градското население, представено от градовете Димитровград и
Меричлери е 75,51 % от общия брой на населението. Селското население, представено
от 25 села, е  24,49 % от общия брой на населението.

Средногодишно население община Димитровград 2007-2012

Години Общо В градовете В селата

2007 58936 42971 15965
2008 58166 42203 15963
2009 57342 41737 15605
2010 56375 41076 15299
2011 53301 40188 13113
2012 52577 39650 12927

Табл.16.

Гъстотата на населението на община Димитровград към 2010 година е 98,5 д./ км2.
Намаляването на гъстотата на населението от 2007 до 2010 година с 4,7 д/ км2 е
резултат от факторите, влияещи върху общото население. Отрицателният механичен и
естествен прираст, застаряването на местното население и обезлюдяването на
селските райони влияят негативно. Средните стойности са близки до тези на страната, в
резултат на демографската криза, която засяга и община Димитровград.

Големината на населените места е различна – от стотина до над 1500 жители. Извършено
е групиране на селищата в четири групи, което се вижда от табл.17. :

Разпределение на населението по населени места
Групи Селища

0 – 200 ж. (6 села) Великан, Длъгнево, Здравец, Малко Асеново, Райново, Светлина

200 – 500 ж. (10 села) Бодрово, Бряст, Воден, Върбица, Голямо Асеново, Долно Белево,
Златополе, Каснаково, Крум, Сталево

500 – 1000 ж. (5 села) Брод, Радиево, Скобелево, Странско, Черногорово

над 1000 ж. (4 села и 2 града) Димитровград, Меричелери, Горски извор, Добрич, Крепост,
Ябълково
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Табл.17.

Общо население на селищата в община
Димитровград към 01.02.2011 г.

Община Димитровград 53557
ГР.ДИМИТРОВГРАД 38738
ГР.МЕРИЧЛЕРИ 1685
С.БОДРОВО 315
С.БРОД 763
С.БРЯСТ 219
С.ВЕЛИКАН 88
С.ВОДЕН 307

С.ВЪРБИЦА 360

С.ГОЛЯМО АСЕНОВО 293

С.ГОРСКИ ИЗВОР 1366

С.ДЛЪГНЕВО 141
С.ДОБРИЧ 1118
С.ДОЛНО БЕЛЕВО 272
С.ЗДРАВЕЦ 189
С.ЗЛАТОПОЛЕ 433
С.КАСНАКОВО 373
С.КРЕПОСТ 1435
С.КРУМ 433
С.МАЛКО АСЕНОВО 120
С.РАДИЕВО 916
С.РАЙНОВО 69
С.СВЕТЛИНА 61
С.СКОБЕЛЕВО 526
С.СТАЛЕВО 451
С.СТРАНСКО 547
С.ЧЕРНОГОРОВО 889
С.ЯБЪЛКОВО 1450

Табл. 18.

Табл.18. представя населението на Общината по населени места. Като голям населен
център се оформя гр. Димитровград. Със значителен процент за общото население на
община Димитровград са селата Горски извор, Добрич, Крепост, Ябълково. Развитието на
качествена културна, образователна, здравна и др. инфраструктура е от първостепенна
важност за запазване на показателите за населеност на големите центрове. С подходяща
физическа среда населените места в общината биха станали привлекателни за живеене.
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Застрашени от обезлюдяване са селата Великан, Длъгнево, Здравец, Малко Асеново,
Райново, Светлина, които попадат в групата „населени места от  0 до 200 ж.“
Осигуряването на свързаност на тези райони с по-гъсто населените сала и градове,
подходящи социални услуги са важни приоритети, които гарантират качествен и спокоен
живот за населението в този тип населени места.

Фиг.1. представя населението на община Димитровград по етнически групи. От общо
53557 души, 45393 се определят като част от българска група (общо 85 % ), от турски етнос
се определят  780 души, от ромски етнос – 3370, 167 души – друга етническа група, броят
на тези, които не се самоопределят към отделна група е 265 души и броят на непоказана
етническа група е 3581 или 7 % от местното население.  За справяне с проблемите на
малцинствените групи и преодоляването на техните проблеми, свързани с по-доброто
ниво на интегрираност, община Димитровград  следва „Стратегия за интеграция на
малцинствените общности в българското общество в Община Димитровград 2010-2015
година”, в която са набелязани мерки за подобряване жилищните условия на кварталите
с преобладаващо ромско население. Взаимовръзката на ОПР 2014-2020 с други
стратегически документи на община Димитровград е важна за изграждането на
устойчива среда за реализацията на заложените приоритетни области.

85%

1%
6% 0% 1% 7%

Разпределение на населението по етнически
групи

към 01.02.2011 г.

Общо Българска

Общо Турска

Общо Ромска

Общо Друга

Общо Не се самоопределя

Общо Непоказана

Фиг.1
.
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Фиг.2.

Сравнение между данните за етническите групи на територията на община
Димитровград през 2001  и 2011 година е представено във фиг.2.

През 2001 година процентът на самоопределилите се като българи е  90 %, а през 2011 е
85%. Това се дължи на намаляването на общото население  и увеличаването на някои от
другите етнически групи. Броят на турската етническа група през 2011 е нараснал  спрямо
данните за 2001 година(от 1 % от общото население през 2001, той е 2 %).

Ромската етническа група е с близки показатели като е намаляла с 1 % в периода от 2001-
2011 г. (от 7 % през 2001 г. до 6 % през 2011 г. ). Броят на други и непоказани етнически
групи се е увеличил драстично. Населението, което не се самоопределя е запазило
константни показатели, въпреки намалялото население с  11 295 души в периода 2001 -
2011 година .

2.3.2. Възрастова структура

Отрицателната динамика на населението е свързана и с промени в неговата възрастова
структура. Очертава се ясна тенденция към застаряване – броят на лицата в под
трудоспособна възраст намалява, увеличава се делът на трудоспособното и над
трудоспособно население. Така през 2007 г. броят на под трудоспособното население  е 6
813 , на трудоспособното – 39 515 , а над трудоспособното – 12 204. От данните на НСИ
към 01.02.2011 година се вижда, че сега броят в първата група в общината е 6 452, във
втората – 32 343, а в третата – 14 762. Най-драстично намалява трудоспособното
население. Намаляването на трудоспособното население е и от промените в пенсионната
възраст, но налице е обща тенденция към застаряване. Данните за структурата на
населението са представени в табл.20.
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Възрастовата структура, за града е с относително благоприятни характеристики:

- под трудоспособно население - 5 179 души

- трудоспособно - 26 159 души

- над трудоспособно - 9 085 души

За селата:

- под трудоспособно - 1 273 души

- трудоспособно - 6 184

- над трудоспособно население - 5 677 души

Източник: Национален статистически институт Табл.19.

Табл.21. проследява постепенното и прогресиращо намаляване на общото и
трудоспособно население в община Димитровград и в прилежащите градове и села.
Намаляването на дела в „0-14“ е в резултат на ниската раждаемост и миграционни
процеси в общината. Като неблагоприятни за местната икономика се определят данните
за населението в (15-64 години), която е и работната сила на общината.

Възрастова структура 0-14 15-64 65+

2007 6813 39515 12204

2008 6662 39174 11965

2009 6496 38628 11758

Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени

Общо 53 557 26 119 27 438 40 423 19 730 20 693 13 134 6 389 6 745
Под
трудоспособна

6 452 3 380 3 072 5 179 2 711 2 468 1 273 669 604

В
трудоспособна

32 343 17 355 14 988 26 159 13 803 12 356 6 184 3 552 2 632

Над
трудоспособна

14 762 5 384 9 378 9 085 3 216 5 869 5 677 2 168 3 509
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2010 6454 37820 11595

2011 6 452 32 343 14 762

Табл. 20.

2.3.3. Социална активност

Трудоспособното население в общината възлиза на 32 343  души, от които:

 22387 е активното население, от което 19230  (86%) е заето в различните отрасли
на икономиката;

 3 157 (14%) са безработни

 25137 е общото икономическо неактивно население.

Икономически неактивното население е представено във фиг.3

Средното равнище  на безработица за Община Димитровград за 2011г. е 9.53% и е по-
ниско от отчетеното такова  за страната - 10.1%.

В сравнение с данните от 2011г., в периода януари – септември 2012г.,
средномесечният брой на безработните, регистрирани в бюрото по труда е 2468, а
средното равнище на безработица е 11.16%. Данните сочат, че за една година,
равнището на  безработица се е увеличило с 1.47 пункта.

Община Димитровград успява да устои на редица негативни фактори, породени от
настъпилата рецесия. Кризата в икономиката засяга най-вече пазара на труда. За

9%

69%

13%

9%

Общо икономическо неактивно
население

Учащи

Пенсионери

Лица, заети само с
домашни или
семейни задължения
Други

Фиг.3.
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радост, в общината равнището на безработица е под средното за страната, посочено в
предходния анализ. Делът на трудоспособното население в общината е относително
висок и разполага със значителен ресурс от  квалифицирани кадри от различни области
на професиите, които да отговарят на съвременното пазарно търсене. Бюро по труда
Димитровград работи усилено за повишаване на квалификационните и
комуникационните връзки на регистрираните безработни с нуждите и изискванията на
конкретните работодатели.

Възраст Общо Икономически активни Икономически неактивни
Общо Заети Безработни Общо Учащи Пенсионери Лица, заети

само с
домашни

или семейни
задължения

Други

Общо 47 524 22 387 19 230 3 157 25 137 2 327 17 323 3 138 2 349

15-19 2 526 253 89 164 2 273 1 794 69 183 227

20-24 2 799 1 617 1 145 472 1 182 397 78 376 331

25-29 3 287 2 437 1 954 483 850 77 65 407 301

30-34 3 438 2 632 2 246 386 806 25 97 390 294

35-39 3 474 2 802 2 487 315 672 9 91 341 231

40-44 3 359 2 753 2 462 291 606 5 117 268 216

45-49 3 796 3 002 2 709 293 794 6 261 297 230

50-54 4 412 3 203 2 852 351 1 209 6 609 369 225

55-59 4 439 2 580 2 263 317 1 859 5 1 277 368 209

60-64 4 142 856 777 79 3 286 .. 3 098 122 65

Над 65 11 852 252 246 6 11 600 .. 11 561 17 20

Табл.21.

Резултат от постепенното застаряване на местното население е процентът на
пенсионерите като част от икономическо неактивното население. Висок е делът на
лицата, които са заети с домашни или семейни задължения по данни на НСИ - 13%.
Икономическата криза към 2011 година е засегнала в голяма степен икономическото
състояние на местното население. Регистрираните безработни като дял от общо
икономически активното население са 14 %. Възможност за понижаване на нивото на
безработица е създаването на нови работни места и стимулирането на икономическите
неактивни – лицата, заети само с домашни или семейни задължения и учащите. Един от
главните национални и европейски приоритети за програмния период 2014-2020 година
е намаляването на младежката безработица и стимулирането на предприятия, имащи
интерес към тази група от населението. Важна стъпка за по-доброто включване на дялът
на учащите към икономически активното население е добрата комуникация между
бизнес, учебните заведения и институциите.
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Табл.21.  представя структурата на икономически активно и неактивно население по
години и дейност. Повишаването на броя на закритите предприятия през периода 2007-
2010 година влияе негативно върху броя на икономически активните и заетите в различни
сектори в община Димитровград. Различните европейски програми и мерки, предлагащи
възможност на местното население да работи са от голямо значение за справянето с
безработицата. Като важен фактор за успеха на тези програми са информираността и
достъпът до тази информация на по-широка част от местното население.

2.3.4. Образователно равнище

Ако разгледаме образователното равнище на населението в периода 2001-2011 г., то
може да бъде групирано в две нива – с положителен и отрицателен коефициент на
растеж на различните степени на образованието. Сравнението 2001-2011 предоставя
широк времеви спектър, който показва местното ниво на образование и възможните
проблеми, които са предпоставка за настоящите данни. С положителен коефициент са
тези, които се развиват в благоприятна посока. Наблюдава се абсолютно и относително
нарастване на лицата с висше и средно образование. Не толкова благоприятна е
статистиката за останалите групи, чиито данни отчитат  образователния ценз на
населението без висше и средно образование. Тенденциозното намаляване броя на
населението (за периода от 2007- 2011 населението на общината е намаляло с 4975
души) се отразява и върху нивата на образование в община Димитровград. По този
начин общият брой на учащите от 2001 г. до 2011 г. е намалял с 10917 души. Други
фактори като застаряването на местното население, също оказват влияние върху
образованието. Броят на учащите от I-VIII клас, които са напуснали
общообразователните и специални училища оказва влияние върху намаляването на
учениците. Въпреки отрицателния коефициент на население, попадащо в групата на
неграмотни, данните сочат, че от 945 неграмотни през 2001 г., техният брой през 2011
г. е 570. В образователните институции се работи по национални програми и проекти с
цел намаляване дела на ниско образованите и нискоквалифицирани участници в
пазара на труда. От 2011 година, две основни училища извършват обучение за начален
етап с цел ограмотяване и допълващо обучение за прогимназиален етап за завършване
на основна степен за жители на общината над 16 години – проект „Нов шанс за успех”.
Над 50 души, предимно от ромски етнос са получили удостоверение за завършен
начален етап на обучение и почти толкова са обучавани за покриване на ДОИ за
основно образование.

В табл.8. са отразени данните за нивото на образование на община Димитровград  през
2001 и 2011 г. Ако се разгледат само нивата на висшето и средно образование, то може
да се направи извод, че нарастващият брой на население със средно и висше
образование е предпоставка за наличието на висококвалифицирана работна ръка и
възможности за добра реализация в малкия и среден частен бизнес.
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Преобладаващата част от високообразованите лица са в Димитровград. В селата
доминира делът на населението с основно и начално образование. Общо,
образователното равнище на населението е близко до средното за страната (дължи се на
градското население).

Средният успех на учениците, явили се на държавни зрелостни изипити на сесията през м.
май 2013 г. е 4,19, който е  с 0,04 по-висок от средния успех за областта – 4,15. Средният
брой точки от НВО ІV клас за общината е 13,96 т. и с 1,34 т.  е по-нисък от този за областта
– 15,30 точки. Сходни са и резултатите от НВО VІІ клас - средния брой точки за общината е
13,23 и е с 1,77 т. по-нисък от средния брой точки  за областта - 15,00 т.

СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ 2001 2011 коеф.

общо 61603 50686 -0,22

висше 5775 6688 0,14

дете 164 102 -0,61

начално и незавършено начално 12091 6391 -0,89

неграмотен 945 570 -0,66

основно 19292 13330 -0,45

средно 23184 23605 0,02

Табл.22.

Броят на учениците  за учебната 2012/2013 г. е  4 618,  а на учителите 422. От 2008
година, след две оптимизации на училищната мрежа, обучението за постигане на
средно образование се осъществява в 12 общински училища, от които 2 СОУ, 2
профилирани гимназии и 8 основни училища, и 2 държавни професионални гимназии,
и едно обслужващо звено – НАОП „Джордано Бруно”. В общината функционира и
общинско предприятие за извънкласно и извън училищно обучение на деца и ученици
– „Детски и младежки център”.

В общинските и държавните училища се предоставят възможности за обучение и
възпитание съответстващо в максимална степен с интересите и желанията на децата и
техните родители. В едно от средно общообразователните училища са разкрити
профилирани паралелки в профил „Технологичен” – в областта на актуалните
информационни и комуникационни технологии и икономически дисциплини. В друго
СОУ се обучават ученици от цялата община и областта в профил „Изкуства – музика”,
развиват се музикалните и художествени таланти и интереси на децата и учениците. В
нашата община младите хора имат възможност да получат средно образование и в две
профилирани гимназии. Това са Природо-математическа гимназия – профил „Природо
математически” и Езикова гимназия – профил „Чуждо езиков”. Професионалното
обучение е представено от две държавни училища, които предоставят обучение по
следните професионални направления – строителство, електрообзавеждане,
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автоматизация в химическата промишленост, кулинарно направление, козметика,
електронна търговия.

Табл.24. представя данните за броя училища, учители и завършили в общинските
общообразователните и профилирани училища. Разглежданият период от 2007 -2013 г.
показва намаляването на броя учители и учащи. След 2011 година тенденцията за
намаляване на броя учители и учащи се променя като има нарастване на броя ученици в
различните етапи на обучение.

Училища, учители, учащи и завършили в общообразователните и специалните училища
Училища учители учащи завършили

Училища брой 13
I - IV клас 109 1675

2007 V- VIII клас 132 1766 421

IX -XII клас 125 1383 301
Училища брой 12

I - IV клас 98 1607

2008 V- VIII клас 116 1562 445

IX -XII клас 119 1372 292
Училища брой 12

I - IV клас 93 1616

2009 V- VIII клас 107 1486 401

IX -XII клас 114 1242 339
Училища брой 12

I - IV клас 94 1609

2010 V- VIII клас 106 1405 446

IX -XII клас 106 1226 232
Училища брой 12

I - IV клас 103 1503 658

2011 V- VIII клас 120 1705 294

IX -XII клас 106 1047 260
Училища брой 12

I - IV клас 101 1494 904

2012 V- VIII клас 110 1432 226

IX -XII клас 110 993 252
Училища брой 12

I - IV клас 106 1379 934

2013 V- VIII клас 111 1368 277

IX -XII клас 103 1257 262

Табл.23.
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Данните за напуснали образователните и специалните училища учащи I-VIII клас в
периода - учебната 2007/2008 и учебната 2008/2009 година сочат, че има увеличение
на броя им с 14 души – от 144 през 2007/2008 до 158 през 2008/2009 година.

Училища,  учащи,  учители и завършили в училищата в

професионални училища,професионални гимназии и училища по изкуствата

Година Училища Учащи Учители Завършили средно
образование

2007 3 835 77 176
2008 2 849 62 139
2009 2 741 57 129
2010 2 708 52 98
2011 2 458 60 89
2012 2 408 53 84
2013 2 353 52 83

Табл.24.

През учебната 2007/2008 година броят на детските градини в община Димитровград е
18, броят на децата в тях - 1345,а  педагогическият персонал наброява 131. След 2008
година промени настъпват не само в общинската училищна мрежа, но и в
предучилищното възпитание и обучение. Извършено е оптимизиране на детските
заведения чрез обединяване в ОДЗ или ЦДГ с няколко филиала. Така към момента на
територията на общината функционират 9 детски заведения за предучилищна
подготовка и възпитание – 7 ОДЗ, включващи в състава си и яслени групи и 2 ЦДГ –
съответно с два и три филиала. Броят на сградите (съответстващи на филиалите) остана
на ниво 18 след затварянето на няколко детски градини преди 2007 година. Както се
вижда от данните, след 2010 се проявява и трайно запазва тенденция на увеличаване
на броя на децата в детските заведения. Така материалният и кадрови ресурс
оптимално се използва и акцент в работата е развитие и повишаване на качеството на
обучението и възпитанието. Възможности за това предоставят и всички национални
програми и европейски проекти, по които кандидатстват и работят детските заведения
и училищата. Разработени и реализирани са редица проекти – енергийно ефективно
саниране на сградите, оптимизиране на дворовете и кътовете за отдих и игра,
осъвременяване и обновяване на обзавеждането, екологично, интер-културно и
интегрирано устойчиво възпитание и обучение на децата от различни етноси и с
различни образователни потребности.
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Учебна
година 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013

Детски
градини 18 9 9 9 9 9

Деца 1345 1227 1240 1295 1411 1545

Педагогическ
и  персонал

132 131 130 132 132 134

Табл.25.

Състояние на предучилищното образование за учебната 2012-2013 г. е представено в
табл.26.

№ Име на детска
градина

Населено
място

Педагоги
чески

персонал

Непедагогически
персонал

Брой
деца

1 ЦДГ № 5 с. Горски извор 7 6 82
2 ЦДГ № 1 Димитровград 24 25 227
3 ОДЗ № 3 Димитровград 10 15 113
4 ОДЗ № 2 Димитровград 21 20 235
5 ОДЗ „Слънце” Димитровград 22 25 259
6 ОДЗ „Д-р Теню

Стоилов”
Меричлери 4 6 48

7 ОДЗ „Райна
Княгиня“

Димитровград 15 17 194

8 ОДЗ № 4 Димитровград 22 24 256
9 ОДЗ „Лилия“ Димитровград 9 15 131

Общо: 9 3 134 153 1545

Източник: РИО- Хасково Табл.26.

Съгласно действащия закон за народната просвета двугодишното обучение преди първи
клас  е задължително. Предучилищното обучение и възпитание в Общината се
осъществява не само в детските градини, които са целодневни и обединени детски
заведения, но и в полудневни групи/подготвителен клас в училищата се обучават деца на
възраст от 5 и 6 години – в четири от средишните училища са формирани подготвителни
класове.

Броят на децата спрямо предходните години се е увеличил значително спрямо данните за
учебната 2010/2011 година. Наличието на функциониращи детски градини в селища като
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с. Горски извор и гр. Меричлери е положително за предучилищното образование в
общината.

Прием на ученици в първи клас за учебната 2013-2014г.

№ Населено място Училище

Брой
ученици,
записани
за І клас

към
08.2013 г.

Брой
пара

лелки

Записа
ни

учениц
и със
СОП

Брой
ученици

на
целоднев
на форма

на
обучение

Брой групи
на

целодневна
форма на
обучение

1 Димитровград ОУ „П. К. Яворов“ 32 2 1 34 2
2 Димитровград ОУ „Св.Св. Кирил и

Методий“ 33 2 0 21 1

3 Димитровград ОУ „Алеко
Константинов“ 91 4 0 70 3

4 Димитровград ОУ“ П.Славейков“ 110 5 0 75 3

5 Димитровград СОУ „В. Левски“ 23 1 0 16 1
6 Димитровград СОУ „Л.

Каравелов“ 68 3 0 41 2

7 с. Крепост ОУ „Христо Ботев“ 16 1 1 12 1
8 гр. Меричлери ОУ „Д. Метевски“ 21 1 0 19 1
9 с. Радиево ОУ „Хр.

Смирненски“ 15 1 0 15 1

10 с. Ябълково ОУ „В. Левски“ 14 1 0 15 1
423 21 2 318 16

Източник: РИО- Хасково Табл.27.

За учебната 2013/2014г., 423 първокласници са записани в училищата на територията
на община Димитровград. Началното образование е представено от 10 училища, 6 от
които са в Димитровград, а останалите 4 на територията на с. Крепост, гр. Меричлери,
с. Радиево, с. Ябълково. Започналата образователна реформа за целодневна форма на
обучение е добър начин за по-добрата социализация, развитие на качества и
подобряване на нивото на образованост на децата. По проект за подобряване на
качеството на образование и възпитание, чрез въвеждане на целодневна форма на
обучение и възпитание, работят задължително 6-те средищни училища, за които броят
на групите за целодневно обучение ежегодно нараства, но и всички други училища, в
които има основна степен. На децата и учениците се предоставя безплатен транспорт
от населените места без училище,  закуска и плодове на начален етап и топъл обяд на
оставащите и след обед в училище. За съжаление, не всички училища разполагат с
училищни столове или дори с помещения за кетърингово хранене. За първокласниците
са осигурени  квалифицирани възпитатели, които да провеждат занятията в
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целодневната форма на обучение. Развива се и се обогатява, със средства от
програмата, материалната база осигуряваща здравословно, безопасно и развивашо
целодневно обучение – оборудват не само учебни кабинети, но и зали за отдих и игра
и за занимания по интереси

2.4. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията, защита
на населението

В този раздел е представен инфраструктурният анализ и развитие на община
Димитровград – транспортната инфраструктура и останалите мрежи -
водоснабдителни, канализационни, ел - мрежи, газификационни, телекомуникации.

Общинският план за развитие на община Димитровград  разглежда в широк аспект
свързаността на общинския център със съседните общини и връзките с други общини
от област Хасково и Южен централен район. По този начин ОПР предоставя една
комплексна аналитична рамка на базата, на която е изградена визията за развитието на
община Димитровград като отворена териториална система.

Пресичането на територията на общината от важни пътни и железопътни трасета са
фактори с важно значение за развитието на общината. Товаро- и пътникопотокът е с
преобладаващо транзитен характер, а пресичането на два евро транспортни коридора,
обуславя възникването на редица обслужващи обекти – от най-дребните като
ресторанти, мотели, бензино и газстанции и се стигне до контейнерните стопанства,
логистични възли и др., които разкриват допълнително голям брой работни места.

2.4.1. Пътна инфраструктура

Община Димитровград заема северозападната част от територията на Хасковска
област. На територията на Община Димитровград се пресичат Европейските коридори
10 и 9. Основната връзка със страната е чрез тези първокласни пътни артерии.
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Предстоящото изграждане на автомагистрала „Марица“ ще улесни по-големия достъп
до общината. Автомагистрала „Марица“ минава в голямата част по територията на
Община Димитровград, което неминуемо ще доведе до значителни ползи за града и
общината. Освен свободен достъп на хора и товари, ще се предизвикат и  сериозни
инвестиционни намерения в областта на съпътстващата инфраструктура /мотели,
заведения за бързо хранене, бензиностанции, автосервизи и др./

Югозападната част от територията на община Димитровград се пресича от
републикански път І-8 (Граница Югославия - Калотина - Драгоман - ок.п. София - о.п.
Ихтиман - Костенец - Белово - Пазарджик - Пловдив - Поповица - о.п. Хасково -
Харманли - Любимец - Свиленград - Капитан Андреево - граница Турция). Посока от
север на юг се пресича от Републикански път І-5 (Русе - Бяла - Полски Тръмбеш - Велико
Търново - о.п. Дебелец - Дряново - Габрово - Шипка - Казанлък - о.п. Стара Загора -
Средец - Димитровград - о.п. Хасково - Конуш - Черноочене - Кърджали - Момчилград -
Маказа - граница Гърция). Първокласният път е с двулентов габарит 7.5/12м.
Републикански път ІІІ-663 (О.п. Чирпан - Зетьово - Димитровград - Брод - Златополе -
Райново – Симеоновград) - границата с посока изток – запад преминава почти по
средата на територията. Републикански път ІІІ-807 ((Поповица - о.п. Хасково) Върбица -
Скобелево - (о.п.Чирпан - Зетьово)) - преминава в западната част успоредно на
границата с Пловдивска област Върбица – Скобелево – Чирпан. Републикански път ІІІ-
506 ((Димитровград - о.п. Хасково) - Добрич - Горски извор - Светлина - Сусам -
Хасковски минерални бани - Караманци - Петелово - (Конуш - Черноочене)) пресича в
югозапад територията от Димитровград – Горски извор – Светлина – Минерални бани.
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Връзката Хасково – Димитровград се осъществява по републикански път I-5 и е с две
платна по две ленти плюс аварийна лента и разделителна ивица. Отсечката от
Димитровград до Хасково е скоростен път с две самостоятелни пътни платна, като
настилката е оразмерена за максимално осово натоварване от 11 т/ос.

Състоянието на републиканските пътища на територията на община Димитровград е
представено в табл.28. Оценка на обследваните отсечки са представени от ОПУ-
Хасково.

Номер
по ред

Номер
път

Начален км Краен км
Дължина на

обследваната
отсечка /м/

Оценка

1 2 3 4 5 6

1 I-5 266+600 267+000 400 задоволително

2 I-5 267+000 269+000 2000 лошо

3 I-5 269+000 272+000 3000 незадоволително

4 I-5 272+000 273+000 1000 лошо

5 I-5 273+000 274+000 1000 незадоволително

6 I-5 274+000 275+000 1000 добро

7 I-5 275+000 276+000 4000 отлично

8 I-5 279+000 282+000 3000 добро

9 I-5 282+000 283+000 1000 задоволително

10 I-5 283+000 284+000 1000 незадоволително

11 I-5 284+000 285+000 1000 задоволително

12 I-5 285+000 286+000 1000 незадоволително

19400

1 2 3 4 5 6

1 I-8 275+600 276+000 400 задоволително

2 I-8 276+000 277+000 1000 незадоволително
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3 I-8 277+000 278+000 1000 задоволително

4 I-8 278+000 280+000 2000 незадоволително

5 I-8 280+000 282+000 2000 задоволително

6 I-8 282+000 285+000 3000 незадоволително

7 I-8 285+000 286+000 1000 задоволително

8 I-8 286+000 291+000 5000 незадоволително

9 I-8 291+000 292+000 1000 задоволително

16400

1 2 3 4 5 6

1 III - 506 0+000 2+000 2000 незадоволително

3 III - 506 2+000 3+000 1000 задоволително

4 III - 506 3+000 6+000 3000 добро

7 III - 506 6+000 7+000 1000 лошо

8 III - 506 7+000 8+000 1000 незадоволително

9 III - 506 8+000 9+000 1000 задоволително

10 III - 506 9+000 14+000 5000 добро

15 III - 506 14+000 15+000 1000 лошо

16 III - 506 15+000 21+000 6000 отлично

21000

1 2 3 4 5 6

1 III - 663 15+500 17+000 1500 задоволително

3 III - 663 17+000 21+000 4000 незадоволително

7 III - 663 21+000 23+000 2000 задоволително

9 III - 663 23+000 26+000 3000 незадоволително
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12 III - 663 26+000 29+000 3000 задоволително

15 III - 663 29+000 33+000 4000 отлично

19 III - 663 33+000 34+000 1000 задоволително

20 III - 663 34+000 35+000 1000 добро

21 III - 663 35+000 38+000 3000 незадоволително

24 III - 663 38+000 40+000 2000 задоволително

26 III - 663 40+000 41+000 1000 незадоволително

27 III - 663 41+000 44+000 3000 лошо

30 III - 663 44+000 48+000 4000 незадоволително

34 III - 663 48+000 49+900 1900 задоволително

34400

1 2 3 4 5 6

1 III-807 0+000 1+000 1000 лошо

2 III-807 1+000 4+000 3000 незадоволително

5 III-807 4+000 7+400 3400 лошо

7400

Табл.28.

Направените инвестиции през периода 2008-2013 година са изграждане на АМ
“Марица“ ЛОТ 1 Оризово-Димитровград от км 23+300 до км 36+400 (2012-2013 година)
и ЛОТ 2 Димитровград- Харманли от км 36+400 до км 60+000 (2012-2013). В същия
период е реализиран проект  за рехабилитация на участък от път I-5 в гр. Димитровград
от км 275+372 до км 278+720, за който усвоените средства възлизат на 20 667 826 лв. с
ДДС. Друг завършен инвестиционен проект е машинно изкърпване на пътна настилка
на мост над р. Марица при км 275+300 – около 200 м в чертите на Димитровград.
Изпълнението на дейностите по текущ ремот и поддържане /включително зимно
поддържане/ на РПМ.

Към настоящия момент, инвестиционните намерения за развитието на транспортната
инфраструктура са изграждане на АМ “Марица“ ЛОТ 1 Оризово-Димитровград от км
23+300 до км 36+400 и ЛОТ 2 Димитровград- Харманли от км 36+400 до км 60+000 –
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2013-2014 година по оперативна програма „Транспорт“; рехабилитация и
реконструкция на път I-5 Димитровград- Хасково от км 278+720 до км 292+000 и път I-8
Граница ОПУ Пловдив- Горски извор от км 275+600 до км 292+000 по ОПРР;
рехабилитация и реконструкция на Републикански Път III-663 Граница РПС Чирпан-
Меричлери- Димитровград от км 15+600 до км 292+000 и от км 31+742 до км 49+900 по
програма „Основен ремонт“; реконструкция на път III-807 Върбица-Скобелево от км
0+000 до км 7+400 по програма „Основен ремонт“.

От 108.7 км. Общинска пътна мрежа, само 15 % е в добро състояние, около 20% в
средно, а останалата – в лошо състояние, т.е. над 80% от пътната мрежа се нуждае от
рехабилитация и основен ремонт.

Състоянието на извънселищната общинска пътна мрежа е представено в табл.29.

№
по

ред
Път №, направление

обща състояние
дължина добро средно лошо

км км км км
1 Общински път HKV1001 (Радиево - Голямо

Асеново – Малко Асеново)
6,3 2,1 1,3 2,9

2 Общински път HKV1002 (от път I-5 –
Димитровград - Черногорово – Воден –
граница общ.)

10 3,0 1,7 5,3

3 Общински път HKV1003 (Крепост – до път
I-5)

1,6 1,0 - 0,6

4 Общински път HKV2004 (от път I-5 –
граница Аерогара Узунджово)

1,3 0,3 - 1,0

5 Общински път HKV1005 (от път I-5 – Крум –
Ябълково)

10 2,3 1,4 6,3

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

3,5 1,1 - 2,4

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

4,6 2,1 1,1 1,4

8 Общински път HKV1008 (от път III-506 –
Каснаково – граница общини)

2,8 2,8 - -

9 Общински път HKV1009 (Горски извор –
Ябълково – жп гара Ябълково)

7,5 1,4 1,7 4,4

10 Общински път PDV1210 (Ябълково –
Сталево – Скобелево – граница
Караджалово)

9,1 1,1 2,3 5,7

11 Общински път HKV1010 (от път III-663-
Злато поле - Долно Белево)

4,3 - - 4,3

12 Общински път HKV1011 (от път III-663 - кв.
Мариино - Бряст – Здравец – Странско)

15,0 - 3,1 11,9

13 Общински път HKV2012 (от път HKV2013-
Меричлери - Длъгнево- до път HKV1011)

8,2 - 1,3 6,9

14 Местен -Длъгнево-Здравец 3,0 1,0 1,1 0,8
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15 Общински път HKV2013 (III-663 -
Меричлери – граница Михайлово –
граница Димитриево)

8,0 - 2,1 5,9

16 Общински път HKV1256 (III-806 - граница
общ. - Горски извор да път I-8)

4,6 - 1,3 3,3

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

4,6 1,0 1,2 2,4

18 Общински път HKV1016 (от път III-807 -
Скобелево – жп гара Скобелево)

0,4 - - 0,4

19 Общински път SZR1223 (граница
Димитриево – Странско – граница Бял
Извор)

4,6 4,6 - -

20 Общински път HKV2014 (Великан – път III-
663 Зетьово- п.к.Меричлери)

2,3 - 0,8 1,5

21 Местен  с.Д.Белево- Г.Асеново 5,0 - - 5,0
Местни пътища 8.0 1.0 1.1 5.8
Общинска пътна мрежа 108.7 16.4 20.5 71.9
Всичко за общината: 116,7 17,4 21,6 77,7

Табл.29.

В град Димитровград има улична мрежа, която е съставена предимно от главни улици
– ІV клас, с широчина от 6,0; 7,0; и 9,0 метра. Главната улична мрежа на града може да
се охарактеризира в два основни аспекта:

- като физическа изграденост и състояние;

- като геометрична система, обслужваща движението в града.

Основната част от уличната мрежа е с асфалтова настилка и малка част - паваж.
Улиците от главната улична мрежа са асфалтирани и са в добро състояние.

По-особено внимание заслужава проблемът по второстепенната улична мрежа, която
включва V клас – събирателни улици и VІ клас - обслужващи улици. Те са в лошо
състояние, нуждаят се от преасфалтиране. На много от тях  не е извършван никакъв
ремонт през последните 10-15 години.

Като цяло, състоянието на уличната мрежа в селата на територията на Община
Димитровград се определя като незадоволително. Съществува необходимост от
ремонт и/или полагане на изцяло нова настилка на повечето улици в селата.

От 2012 г. в град Димитровград  функционира нова съвременно изградена aвтогара,
която е своебразен център за транспортните фирми, опериращи на територията на
общината.

Основни проблеми:
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 по-голямата част от пътната мрежа е амортизирана в резултат на
дългогодишната експлоатация и забавено с години извършване на рехабилитация и
реконструкция;

 неосигурено финансиране на дейностите по текущ ремонт и поддържане.

 Непрекъснато увеличаване на пътния трафик на придвижващите се МПС

 Липса на обходен път на Димитровград

 Неосигурено финансиране за извършване на основен ремонт на
републиканските пътища след изтичане на периода и експлоатация

Железопътна инфраструктура

Железопътната инфраструктура е не по-маловажна за транспортното обслужване и
свързаност на община Димитровград с други общински и областни центрове. На
територията на Община Димитровград е разположена ЖП Гара Димитровград, чрез
която се осигурява и международен достъп до общината.

На картата по-долу са видни ЖП линии, които пресичат територията на Община
Димитровград.

От първостепенна важност за общината и железопътната инфраструктура е ІV главна
жп линия „Русе - Горна Оряховица - Стара Загора - Димитровград - Подкова” - част от
ОЕТК №9.

ЖП линията Пловдив – Свиленград също е от голямо значение за железопътната
инфраструктура на общината.
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Прекъсването на линията към южната граница поради изпълнението на проект
"Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград, по коридори IV

и IX, фаза 2: участък Първомай - Свиленград", финансиран по Оперативна програма
"Транспорт" възпрепятства ефективно използване на цялото железопътно
направление. Към момента на разработване на ОПР реконструкцията и
електрификацията на ЖП линия Пловдив – Свиленград е със завършен участък
Пловдив-Димитровград. Съгласно публично оповестените данни от НКЖИ (Национална
компания железопътна инфраструктура) към 31.08.2013 г. изпълнението на Фаза 2
участък Първомай – Свиленград е следното:

Позиция 1 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка
Димитровград – Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково – Димитровград
до км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли), включително гарите
Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна
дължина на железния път 36 км.”

- Физическо изпълнение - 25 %

Позиция 2 – „Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли –
Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в
междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите
Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина

фиг.4
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на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия
Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км.”

- Физическо изпълнение - 12 %

Позиция 3 – „Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и
разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград.”

- Физическо изпълнение - 16 %.

2.4.2. Водоснабдителна инфраструктура

Обществено водоснабдяване

От 1994 г. в град Димитровград функционира ПСПВ “Димитровград”, с проектен дебит
300 л/сек, но в момента се ползва около половината.

За много от селищата, които се водоснабдяват от р. Марица е нужно изграждането на
ГПСПВ, тъй като водите на р. Марица са с нестандартно съдържание на манган, а
неговите окиси се отлагат по филтрите на кладенците и запушват водопроводите.

Населени места с отклонения в качествата на питейната вода са:

Район /населени места/ Проблем

Димитровград
с. Меричлери арсен

с.Великан арсен
с. Сталево манган

Табл.30.

В гр. Димитровград са изградени канализационни мрежи със степен на изграденост
100 %, за разлика от други общински центрове в област Хасково.

В края на 2011 г. е пусната в експлоатация и ПСОВ “Димитровград”, с капацитет 16 520
м3/денонощие. В ПСОВ са включени всички квартали на Димитровград, включително и
разположените по левия бряг на р.Марица чрез КПС. Характерно за ПСОВ е третичното
третиране на утайките.

Табл.10.1.

Табл. 31.

Използвана вода за икономиката

2007 2008 2009 Хил.куб.м/год.

Димитровград 28018,7 26233,1 18800,71 -0,06807 -0,39533
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В таблица 31, използваната вода за икономиката е изчислена е като сума от
използваните водни количества, получени чрез собствено снабдяване на
предприятията и чрез доставчици (ВиК, напоителни системи и трансфер между
предприятия). Включена е водата за домакинствата, услугите, селското стопанство и
индустрията,включително водата за охлаждащи процеси при производството на
енергия.

Използвана питейна вода от домакинства средно на човек, доставена от обществено
водоснабдяване (ВИК) за периода 2007-2009 г.

Л/ДЕН./ЧОВ.

2007 2008 2009

Димитровград 87 90 92
Табл.32.

Данните за селища и население на режим на водоснабдяване в периода 2007-2009
сочат, че през 2007 г. е имало едно селище със сезонен режим на водоснабдяване (под
180 дни), а през следващите 2008-2009 няма данни за подобни селища с такъв
проблем.

ДОСТАВЕНА ВОДА ОТ ОБЩЕСТВЕНОТО СНАБДЯВАНЕ (ВИК)  ЗА 2007-2009

Общо -
Хил.куб.м Домакинства Индустрия

Селско и
горско

стопанство

Други
дейности
(услуги)

2007 2297 1880 417 0 0
2008 2363 1913 450 0 0
2009 2365 1920 445 0 0

Табл.33.

Статистиката за доставена вода от обществено снабдяване (ВИК) за периода 2007-2009
г. е посочена в табл.33. Доставената вода за домакинства и индустрия е покачила
показателите си – за домакинства от 1880 хил. куб. м. до 1920 хил. куб. м.; за индустрия
в периода 2007-2009 година  водоснабдяването е нараснало с 28 хил. куб. м. Причината
за по-високата консумация на вода е заради загуба на водни количества по мрежата в
резултат на нейното амортизиране и не влагане на ресурси за реконструкция.

Хидромелиоративни системи и  съоръжения за осигуряване вода за напояване на
земеделските площи

На територията на община Димитровград  са изградени 87705 дка поливни площи, от
които 69401 дка са годни, според баланса на поливните площи от 2000 г. Към 2013
година  26897 дка трябва да бъдат изключени от баланса на поливни площи.
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Състоянието на отделните напоителни системи и полета е следното:

1.НС “ТРАКИЕЦ – VІІ-МИ МАСИВ” изградени 65387 дка поливни площи.

Посочените площи са разделени на ниска и висока зона със съответно 38837 дка и
26550 дка. Годните за напояване площи възлизат на 41010 дка, като от тях
водообезпечени със сегашната структура на културите са 4500 дка.

Това е най-голямата напоителна система на територията на Община Димитровград

Водоизточници: р.Марица, чрез ПС ”Ябълково” и ПС ”Караман тепе“, яз. ”Гарваново” и
яз. ”Прогрес“. Поради разрушено водохващане на р.Марица от високи води, не се
подава вода  чрез ПС ”Ябълково” и ПС ”Караман тепе“ и водоподаването се извършва
от яз. ”Гарваново”, който е основният водоизточник за земеделски площи в Община
Димитровград.

Яз. ”Гарваново” е с недостатъчен собствен водосбор, поради което се налага пълненето
му чрез ПС ”Гарваново-1” от р.Банска при пролетното пълноводие. Към настоящия
момент се подава вода за напояване основно към НС ”Тракиец -VІІ-ми масив”- ниска
зона и отчасти във висока зона, в землищата на селата Добрич, Каснаково, Крум,
Ябълково и Горски Извор. Състоянието на техническата инфраструктура за напояване
към системата в посочените землища е добро и се подава вода за напояване. Въпреки,
че състоянието на техническата инфраструктура е добро, поради значителния срок на
експлоатация се наблюдават признаци на амортизация-увеличаване на авариите най-
вече на стоманените тръбопроводи и съответно увеличаване загубите на вода.
Необходимо е в близко бъдеще да се предприемат действия за защита или основен
ремонт на амортизираните тръбопроводи, а в случай на увеличаване на поливните
площи допълнителни водоизточници.

2. Напоително поле “Брод “ изградени площи - 6687 дка

- Водоизточник р.Марица

- Поради ограбване на основните съоръжения и част от инфраструктурата на полето
същото площите са негодни за напояване.

3.Напоително поле “Димитровград”изградени площи 1557 дка.

- Водоизточник р.Марица

- Поради ограбване на основните съоръжения на полето, площите са негодни за
напояване.

4. Напоително поле “ Крум” изградени площи 2370 дка

- Водоизточник р.Марица чрез ГОК Ябълково
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- Поради, липсата на вода в ГОК Ябълково, ограбване на напорният тръбопровод,
полето в момента е неизползваемо и площите са негодни за напояване.

5. Напоително поле “ ЕЗЕРОВО” изградени площи 2185 дка в землището на с.Бодрово

- Водоизточник яз.”Езерово”

- Вода може да се подава на 730 дка, а за останалите 1455 дка, напоителните
съоръжения се нуждаят от възстановяване.

6.  Напоително поле “ ВЪРБИЦА” - изградени площи 9519 дка.

- Водоизточник яз.”Езерово”, общ.Първомай

- Главният канал Р-4 е в незадоволително състояние и се нуждае от значителни
капиталовложения за основен ремонт на разрушените участъци от облицовката. В това
състояние вода за напояване може да се подава на 2410 дка.

През последните години се наблюдава спад на поливните площи, като по-голямо
намаление се наблюдава на площите, заети със зеленчуци и царевица.

В периода 2008 – 2012 г. в Община Димитровград полятите площи по култури са както
следва:

Година
Общо

поляти
Култури

площи
/дка/

Царевица
/дка/

Тютюн
/дка/

Зеленчук
/дка/

Трайни
насаждения

/дка/

Др.култури
/дка/

2008 2900 2160 0 231 282 227

2009 3859 2201 0 434 222 1002

2010 2263 887 10 509 283 574

2011 1857 928 0 429 170 330

2012 1446 733 0 357 110 246

Средно за
периода:

2465 1381,8 2 392 213,4 475,8

Табл.34.

Тук следва да се отбележи, че въведената такса мощност от EVN през 2011 година,
която се начислява целогодишно независимо дали се използува инсталираната
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мощност /помпените станции работят 3 до 4 месеца в годината/, е причина за
увеличаване себестойноста на водата за напояване, като някои от по-малките
напоителни полета с помпено подаване на вода дори работят на загуба.

Поради тази причина съгласно данните на „Напоителни системи“ ЕАД са изключени от
действие някои основни помпени станциии, което може да доведе до намаляване на
водообезпечаването на напоителните системи. Изключването от работа на помпени
станции и полета ще доведе до унищожаване на поминъка в цели райони, което е
пряко следствие от въвеждането на такса мощност.

С оглед преодоляване на негативните последици от тази тенденция, е необходимо,
поради сезонния характер на работата на помпените станции, такса мощност да се
заплаща само за периода, в който се използува дадена помпена станция, като през
останалият период се заплаща такса мощност за минимална консумация за
обслужване и охрана на обекта.

Необходимите дейности по основен ремонт и водообезпечаване на действащите
напоителни системи и полета, както и за възстановяване работата на негодните
изискват значителни капиталовложения и следва да бъдат предмет на държавна
политика в поливното земеделие.

2.4.3. Електрификация

Енергийната система на Община Димитровград е напълно съвременна и изцяло
задоволява нуждите на населението и промишлеността от електрическа енергия.
Географското положение и климатичните особености създават  благоприятни
предпоставки за широко използване на възобновяеми енергийни източници.

На територията на община Димитровград функционира топлоелектрическа централа -
ТЕЦ "Марица 3" – Димитровград за производство на електро и топлоенергия е с
инсталирана мощност 120 MW, като основният пазар на произведената от централата
електроенергия е в България.

Прякото захранване на област Хасково се осъществява от електроенергийната мрежа
110 кV, посредством районните подстанции 110/20 кV. В община Димитровград освен
п/ст към ТЕЦ “Марица3” е изградена още една подстанция. Най-често подстанциите са
свързани двустранно в районната мрежа 110 кV, което позволява по-голяма сигурност
и резервиране при аварии в електрозахранването.

За изпълнението на националната цел за постигане на 16% дял на ВЕИ в общото крайно
потребление на енергия, Енергийната стратегия 2020 на България предвижда политика
за увеличаване на производството на електрическа енергия от ВЕИ. За производството
на алтернативна електрическа енергия в страната се използват главно водна, вятърна и
слънчева енергия. В община Димитровград  броят на ВЕИ представлява 10 ФтЕЦ, които
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имат мощност 16,475 MW. По данни на Агенцията за устойчиво енергийно развитие те
са въведени през 2012 година.

Газоснабдяване

Отклонения от южния клон на националната газопреносна мрежа са изградени и до
Димитровград. Отклоненията за промишлени нужди са изградени отдавна
(Индустриалната зона на града е изцяло газифицирана), но изграждането на
газоразпределителни мрежи стартира в последните години. Газифицирането се
осъществява от “Ситигаз” и в Димитровград е започнало през 2010 г., като приоритетно
са газифицирани общински и административни сгради. Постепенно се включват и
битови потребители и към края на 2012г броят им за града е 220.

2.4.4. Телекомуникация, съобщения

Телекомуникациите са сектора, предлагащ услуги за домакинствата, който получава
най-много положителни оценки за развитието си през последните пет години – по
посока  на промяна от гледна точка на качеството   и от гледна точка на цената.
Докато в периода 2007-2011 парно, ток, вода, газ и канализация са вървяли уверено
нагоре като цени, секторът на телекомуникациите е приятното изключение. Тук има
спад, при това - осезаем.
Тази тенденция може ясно да се илюстрира и през растящата популярност на
мобилните услуги, чиято пенетрация в страната вече доближава 150%.
Знак за динамиката на пазара, е и растящата популярност на комплексните услуги,
известни като „бъндели“ /пакети от услуги за домакинствата, комбинация от интернет,
телевизия, стационарна и/или мобилна телефония/. В тези пакети все по-често са
налице и мобилни услуги.
Водещо място на пазара на извън пакетните услуги в общината заема
кабелната/сателитна телевизия - водачи на този пазар са Булсатком и Близу. Що се
отнася до стационарната телефония и домашния интернет – при тези извън пакетни
услуги /особено при първата/ ясен лидер е Виваком. На пазара на извън пакетен
интернет и този на кабелната телевизия все още има място и за алтернативни, най-
често малки, локални играчи / Еском, Тракия кабел /.

Разнообразието от предложения и възможности, води до ръст на ползващите интернет
в общината. Динамично се променя и „всекидневието“ на потребителите – от
преимуществено ориентирано към набавянето на информация /специализирана или
не/, дейностите са достигнати от все по-активните ежедневни социални контакти в
интернет /чат, участие в социални мрежи и т.под./.
Навлизането на такъв вид активности в интернет ежедневието на българина, съчетано с
цитираната тенденция на спад в цените на телеком услугите, определено бележи
началото на нов бум на пазара на телекомуникациите. Този път – в сектора на
мобилния пренос на данни.
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И ако при стационарната телефония нещата все повече изглеждат „завършени“ и
„ясни“; то тук умните стратегии и „умните телефони“ все повече са път към бъдещото
лидерство.

Както бе посочено по-горе на територията на гр. Димитровград и цялата община има
добре развита мрежа от доставчици на интернет. Разнообразието на фирми,
предлагащи подобен тип услуги предполага качество на предлаганите интернет услуги
за широкия потребител. Основен проблем обаче е по-широкото разпространение на
интернет в селата и малките населени места. Достъпът до нови технологии и ползване
на интернет мрежа е предпоставка за едно информирано и модерно общество,
развиващо своя потенциал на база нови технологии и нови средства за
телекомуникация.

2.4.5. Пожарна безопасност и защита на населението

Провеждането на държавната политика в областта на пожарната безопасност и защита
на населението се осъществява от Главна дирекция ПБЗН (ГДПБЗН), областни
управления за ПБЗН (ОУПБЗН), районните служби за ПБЗН (РСПБЗН) и участъци за ПБЗН
(УПБЗН). РСПЗН-Димитровград е на пряко подчинение на ОУПБЗН-Хасково. Съгласно
действащата нормативна база РСПБЗН-Димитровград извършва на територията на
Община Димитровград:

 пожарогасителна дейност

 аварийно-спасителна дейност

 държавен противопожарен контрол

 превантивна дейност

С влизането от 01.01.2011 г. в сила на промени в Закон за МВР се извърши сливането на
Главна дирекция “Пожарна безопасност и спасяване” и Главна дирекция “Гражданска
защита” в новосъздадена Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на
населението” и съответно приемане на допълнителни функции:

 превантивна дейност;

 предупреждение и оповестяване при бедствия;

 операции по издирване и спасяване;

 провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при
бедствия;

 оперативна защита при наводнения;
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 радиационна, химическа и биологична защита при инциденти и аварии,
свързани с опасни вещества и материали;

 обучение на населението за начините на поведение и действие при бедствия и
прилагане на необходимите защитни мерки;

 координиране на обучението за действие при бедствия;

 оказване на методическа и експертна помощ по защита при бедствия на
териториалните органи на изпълнителната власт;

 осъществяване на взаимодействието с компетентните държавни органи по
въпросите на готовността за работа при положение на война, при военно или
извънредно положение;

Дейността на РСПБЗН-Димитровград е регламентирана в редица законови и
подзаконови нормативни актове. Нормативната база дава определени правомощия на
РСПБЗН-Димитровград за успешно упражняване на функциите си. РСПБЗН-
Димитровград не е юридическо лице и не разполага със самостоятелен бюджет.
Финансира се съгласно утвърдените процедури по бюджета на МВР пряко от ОУПБЗН-
Хасково, което се явява третостепенен разпоредител с бюджетни средства. На този
етап допълнителните възможности за финансиране са в изпълнение на международни
договори, по които Република България е страна, и съвместни проекти.

РСПБЗН-Димитровград провежда ефективен диалог с Община Димитровград и други
организации по няколко направления – за бързо и адекватно взаимодействие при
извънредни ситуации; за взаимодействие при упражняване на държавен
противопожарен контрол и превантивна дейност; за съвместно участие в различни
проекти и общественополезни мероприятия на регионално и международно ниво.
Сътрудничестото между Община Димитровград и РСПБЗН е от първостепенно значение
за адекватната защита на местното население. Осигурената помощ от община
Димитровград на РСПБЗН-Димитровград е под формата на предоставяне за временно
ползване и подкрепа за реализиране на различни проекти, за които РСПБЗН-
Димитровград кандидатства по оперативни програми на структурните фондове на ЕС.

Град Димитровград е установил трайни и активни отношения с германския град
Айзенхютенщад, с който са побратимени. В тези отношения, по покана на Община
Димитровград, участва и РСПБЗН-Димитровград, включвайки се в международен
палатков лагер за млади пожарникари с участници от Германия, Франция и Полша.
Този международен форум има домакинство на ротационен принцип и в този смисъл
предоставя възможност на РСПБЗН-Димитровград за изграждане на международни
отношения и обмяна на професионален опит.
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Рисковият профил на общината е породен от силно развитата промишленост в града,
която определя заплахи за населението основно от възникване на пожари и
промишлени аварии. Големите температурни амплитуди, равнинният релеф и
преминаването на река Марица през района, обслужван от РСПБЗН-Димитровград са
основните източници на заплахи от природен характер - пожари, наводнения,
засушавания, свлачища, земетресения и др.

Районът, обслужван от РСПБЗН-Димитровград е стратегически железопътен и шосеен
транспортен възел и съответно източник на сериозни заплахи от инфраструктурен
характер – пътно-транспортни произшествия, инциденти при превоз на опасни товари,
инциденти с подвижния и неподвижния железопътен състав. Източнци на заплахи
могат да бъдат и други особености на район Димитровград. Масовото събиране на
хора на Димитровградски неделен пазар повишава значително вероятността за
възникване на произшествия. Друга характерна особеност на района е равномерно
разпределеното и активно население в населените места. Този факт и голямата площ
на житните масиви очертават заплахите от различни по характер инциденти,
възникващи от човешката дейност в неурбанизираните територии на района,
обслужван от РСПБЗН-Димитровград.

Техническият капацитет на РСПБЗН-Димитровград, която обслужва територията на
Община Димитровград, разполага със седем броя ППА (един за комбинирано
пожарогасене, два за гасене с вода и пяна, три за гасене с вода и една ПП водоноска) и
един брой осигуряващ автомобил. От наличните ППА само един отговаря на
изискванията за експлоатация, а останалите са придобили условия за брак поради
превишени норми за пробег и/или срок на експлоатация. При обобщаване на
месечните отчети нa РСПБЗН- Димитровград е видно, че най-малко 1 ППА от
дислоцираните в РСПБЗН е в ремонт. Проблемите с остарялата и амортизирана
пожарна техника на моменти водят до сериозно понижаване на оперативната
готовност на РСПБЗН и ограничава  своевременното обезпечаване  на по-сложни
тактически задачи.

Други пожаротехнически и аварийно-спасителни съоръжения, с които разполага
РСПБЗН-Димитровград са 11 броя моторни агрегати, а ППА са оборудвани с номинални
количества пожаротехнически съоръжения, позволяващи извършване на базови
пожарогасителни и аварийно-спасителни дейности. От наличните пожаротехнически
съоръжения, предоставени от Община Димитровград за временно ползване са 1 брой
микробус, 4 броя мотопомпени агрегата, 2 броя моторни триони и допълни (гръбни
пръскачки, ръчни газови горелки, индивидуални осветителни прибори и свързочни
средства).За осигуряването на ефективна борба с пожари, бедствия, аварии, кризи и
катастрофи е необходимо оборудване със спасителни въжета, лодка, индивидуални
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осветителни прибори, подмяна на пръскачки, шлангове, маски за ДА и диелектрични
средства.

По отношение на човешките ресурси от огромно значение за по-голяма
функционалност на РСПБЗН е сформирането на спасителни екипи с численост, съгласно
действащите нормативи и добрите европейски практики. Следва да продължи
взаимодействието и бъде оказвана методическа помощ на Община Димитровград, във
връзка със създаването на Доброволно  формирование и съответните групи.

Мрежата от ИКТ в РСПБЗН е добре развита. Службата разполага с достъп до интернет.
За подобряване на вътрешната техническа среда е необходимо повишаване на
надеждността и скоростта на интернет връзката и хардуерно обновяване на интернет
устройствата. Компютърната мрежа е в добро техническо състояние. За подобряване
работата и обработка на данни и развиване на база данни е необходима поетапна
подмяна на повечето компютърни конфигурации и периферни устройства.

Взаимодействието между РСПБЗН и община Димитровград е от значение за
повишаването на пожарна култура на местното население. Реализираните проекти и
оказаната подкрепа от общината са едни от предпоставките за изграждането на една
модерна, професионална, устойчива служба, предлагащи сигурност и защита на
местното население.

2.5. Екологично състояние и рискове

2.5.1. Атмосферен въздух

Близостта на енергийния комплекс „ Марица Изток”и наличието на местни източници
на замърсяване повлияват върху качествата на атмосферния въздух на община
Димитровград и област Хасково. Тези източници на замърсяване са концентрирани
предимно в градовете Димитровград и Хасково. Други фактори, които влияят върху
атмосферния въздух са автотранспорта, битовите отоплителни процеси и др.

Към 2012 г. община Димитровград  попада в Югоизточен РОУКАВ.

ФПЧ 10 - През 2011г. са регистрирани 363 средноденонощни концентрации за ФПЧ 10,
като 119 (32,8 %) от тях превишават ПС за СДН от 50 μg/m3. Средногодишната
концентрация от 53,35 μg/m3 превишава СГН от 40 μg/m3. Най-голям брой стойности,
превишаващи ПС за СДН от 50 μg/m3 са регистрирани през зимните месеци – януари,
ноември и декември. През месец декември е регистрирана и най-високата
средноденонощна стойност от 250,29 μg/m3. Това се обяснява с използване на твърдо
гориво за отопление на обществени и жилищни сгради през есенно-зимния сезон и
опесъчаване на пътните настилки.

Фините прахови частици се изпускат директно в атмосферата от транспорта,
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енергетиката, бита - първични емисии или се формират в атмосферата от
съдържащите се в нея метални оксиди, полиароматни въглеводороди, серен
диоксид, азотни оксиди, амоняк и др. газове - вторични емисии.

Този атмосферен замърсител се контролира денонощно.

За периода 2008–2012г. са регистрирани следните превишения на
средноденонощната норма за опазване на човешкото здраве (концентрации над 50
µg/m3) по години, както следва:

-2008г. – 129 бр.;

-2009г. – 107 бр.;

-2010г. – 112 бр.;

-2011г. – 119 бр.;

-2012г. – 173 бр., при нормативно регламентирано не повече от 35 пъти в
рамките на календарна година.

Направеният сравнителен анализ на регистрираните стойности по години показва
задържане на замърсяването над определените норми, като най-много превишения са
регистрирани през последната година, което може да се види на графиката по-долу:

Сравнителна графика за периода 2008-2012г. за
броя превишения на СДН по показател ФПЧ10

Замърсяването с ФПЧ10  продължава да бъде основен проблем за качеството на
атмосферния  въздух  за  района на община Димитровград.  Измерените  високи  нива
по  този показател са резултат от все по-масовото използване на твърди горива за
отопление в бита през зимния период на годината, интензивния автомобилен трафик,
състоянието на пътната и прилежаща инфраструктура, a промишлеността заема
сравнително малък дял. За високите нива на ФПЧ10 допринасят също и специфичните
метеорологични условия в района – голям брой дни с тихо време (скорост на вятъра
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под 1,5 m/s, в около 40 % от дните в годината), температурни инверсии, мъгли по
поречието р. Марица, водещо до задържане и натрупване на замърсителя.

Допълнителен фактор за влошеното качество на атмосферния въздух в населените
места на Община Димитровград са емисиите от транспорта, локални горивни
източници, както и вторично замърсяване на въздуха с прах, поради нередовно
почистване и миене на уличната мрежа.

Регистрираните 119 превишения на ПС за СДН от 50 μg/m3 надхвърлят допустимия
брой превишения за една календарна година /35/. Запазва се тенденцията от 2007 г.
задържане за наднормени концентрации на ФПЧ10 във въздуха.

Серен диоксид – основните  източници  на  този  замърсител  са  индустрията,
енергетиката  и отоплителните централи.

Средночасовата норма за опазване на човешкото здраве /СЧН/ е от 350 µg/m3. Тази
норма не бива да се превишава повече от 24 пъти в рамките на една календарна
година.

Средноденонощната норма  за  опазване на  човешкото здраве /СДН/ е 125µg/m3. Тя
не бива да се превишава повече от 3 пъти в рамките на една календарна година.

През 2011г. са регистрирани 20 стойности,превишаващи ПС за СЧН от 350 μg/m3 и 2
стойности, превишаващи ПС за СДН от 125 μg/m3. Най-високата стойност от 710,74
μg/m3 е регистрирана през месец април. Регистрираните превишения на ПС за СЧН от
350 μg/m3 и ПС за СДН от 125 μg/m3 през 2011 г. не превишават регламентирания брой
стойности за една календарна година Замърсяването със серен диоксид в гр.
Димитровград се дължи основно на пренос на емисии от енергиен комплекс “Марица
Изток“, гр.Стара Загора и от дейността на ТЕЦ “Марица 3“ АД, гр. Димитровград.

Озон – озонът е газ, естествено съдържащ се в атмосферата (приземен слой). В
урбанизирана среда той не се емитира директно. Концентрацията на този замърсител е
свързан с фотохимични реакции на замърсители. Най-силно следва да се проявява при
силна слънчева ултравиолетова радиация и при условия на застой (задържане) на
атмосферата, както и при транспорт на първични замърсители. Наблюдаваното
покачване  на стойностите през летните месеци може да се свърже пряко с
увеличаване на слънчевата радиация и среднодневните температури.

През 2011 г. са регистрирани 5 превишения на средночасовата концентрация от 180
μg/m3 през месец юни, четири от тях превишават прага за предупреждение на
населението от 240 μg/m3. Изпълнена е инструкцията за уведомяване на населението.
През месеците юни и юли са регистрирани 27 осемчасови средни стойности над 120
μg/m3, като максималната осемчасова средна стойност в рамките на денонощието е
регистрирана на 09.06.2011 г. –232,57 μg/m3.
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Сероводород – регистрирани са 37 стойности, превишаващи ПДК за един час от 0,015
μg/m3. Най-голям брой стойности са регистрирани през месеците януари, февруари,
ноември и декември.

За останалите показатели – азотен диоксид, въглероден оксид и амоняк не са
регистрирани превишения на съответните норми.

За целта, през 2011 г., Община Димитровград разработва Програма за намаляване
нивата на замърсителите и достигане на установените норми за качеството на
атмосферния въздух за периода 2012 - 2014 г. Установено е, че най-голям дял в
приноса за замърсяване на въздуха с ФПЧ10 имат битовия сектор, автомобилния
транспорт и организирани източници от промишления сектор. Основни местни
източници на емисии са: „Вулкан Цимент” АД, „Неохим” АД и ТЕЦ „Марица 3” АД. Те
замърсяват атмосферният въздух с прах, серен диоксид, амоняк и азотни оксиди.

Програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух /КАВ/, по чл.27 от
Закона за чистотата на атмосферния въздух (ДВ,бр.45/1996), на община Димитровград
показва, че основните фактори, оказващи влияние върху нивата на PM10 за
територията на общината са транспорта, битовото отопление и неподдържаната пътна
и прилежаща инфраструктура, което води до т.н. вторично разпрашаване. Масовото
използване на твърди горива в битовия сектор води до тревожно завишаване нивата на
ФПЧ10 основно през зимните месеци. Емисиите от битовото отопление се разглеждат
като емисии от площни източници. Те се изхвърлят от голям брой източници с ниска
мощност, на голяма площ, на сравнително малка височина и с ниска емисионна
температура. През отоплителния сезон, при наличие на неблагоприятни
метеорологични условия и затруднена дифузия на замърсителите, това може да бъде
причина за високи приземни концентрации на вредните вещества в близост до
източниците. Казаното важи особено за емисиите на прах и серен диоксид.

При индивидуалното отопление, прилагано у нас, комфортът в жилищата е на ниско
равнище и се различава съществено от европейските стандарти. Причините за това са
икономически, водещи до използване на нискокачествени твърди горива. Тази оценка
е още по-неблагоприятна за последните 20 години, когато цените на енергоносителите
нараснаха значително.

От особено значение за нивата на прахови частици е регулирането на транспортния
поток и оптимизиране на автомобилния трафик, като за целта са необходими
съвместни действия на различни институции. За подобряване на КАВ по отношение на
нивата на PM10 е поддържането на пътната и прилежаща инфраструктура в добро
състояние. Рехабилитацията  на   компрометирани  пътни   участъци,  подмяната  на
тротоарни настилки, измиването и качественото почистване на пътните платна са част
от полезните мерки за справянето с проблема. Автотранспортът представлява
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непрекъснато действащ източник, основно на ФПЧ10. Неговата интензивност е
пропорционална на автомобилния трафик и следва неговите изменения – сезонни и
денонощни. Влиянието на автотранспорта върху КАВ има първостепенно значение, тъй
като той е най – динамично развиващия се източник на емисии в атмосферния въздух.
Това е от особено значение за по–големите градове, тъй като в тях се съчетават
множество неблагоприятни фактори: нарастване на броя на МПС; висок относителен
дял на автомобилите „втора употреба”; висока средна възраст на МПС; амортизиран
обществен транспорт с дизелови двигатели; изоставане на пътната инфраструктура в
сравнение с бързо увеличаващия се брой на МПС; лошо развита улична мрежа, ниска
пропускателна способност. В относителен план транспорта има около 30 % дял (спрямо
отделните групи източници на емисии, вкл. и промишленост, битов сектор) при
формиране на множество превишения на ФПЧ10. В този смисъл влиянието на
транспорта по отношение на този замърсител може да се оцени като значително.

В Плановете за действие към Програмата по КАВ, общината е заложила комплекс от
мерки, чиято реализация ще доведе до намаляване на замърсяването от този сектор.

2.5.2. Води

Повърхностни води

Водните обекти на територията на Община Димитровград се отнасят към две категории
повърхностни води – “Река“ и “Езеро”. При определянето на типовете реки и
езера/язовири са използвани следните показатели:

-задължителни фактори – екорегион, надморска височина, геология, размер;

-незадължителни – характер на водното течение, размер и геология, субстрат на
речното дъно, наклон (енергия на потока), смяна на растителността при определяне на
височинното разделяне.

На база на тези показатели на територията на Община Димитровград са
идентифицирани 3 типа води категория „реки”:

№ Тип Име на типа Водосбор
1 R5 Полупланнски реки р.Каялийка,

р.Банска,
р.Изворска

2 R12 Големи равнинни реки р.Марица
3 R13

(R13а)
Малки и средни равнинни
реки (Малки блатни реки)

р.Меричлерска,
р.Мартинка,
р.Златополска

Табл.35. Типология на категория “РЕКА” в Община Димитровград
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В рамките на посочените типове реки са определени 9 водни тела от категория „река”.
Всяко водно тяло е речен участък с еднакво екологично и химично състояние, който
има важна роля при управлението на водите.

Всяко езеро (язовир) с площ > 500 ха се определя като самостоятелно водно тяло. На
тази база на територията на Община Димитровград е определен 1 тип езеро (язовир).

Фиг.6. Типология на категории “РЕКА” и “ЕЗЕРО” в Община Димитровград

№ Типове Язовири Брой ВТ
1 L17 Малки и средни равнинни язовири в ЕР 7 яз.Гарваново 1

Табл.36. Типове категория “ЕЗЕРО” в Община Димитровград

Мониторинг на повърхностни води

Пунктове за оперативен мониторинг се поставят в онези водни тела, които са в лошо
състояние и съществува риск да не постигнат добър статус към 2015 г. На територията
на Община Димитровград е определен 1 пункт за оперативен мониторинг на реки:

- р. Марица след гр.Димитровград, след колектор на "Неохим"
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В този пункт се извършва хидробиологичен и физико-химичен мониторинг за
определяне на екологично и химично състояние на повърхностните води по
определени показатели. Физико-химичният мониторинг се извършва по 36 показателя
за екологично състояние /основни и специфични/, свързани с замърсяване на
повърхностните води с органични вещества, метали и металоиди. Анализът на
планираните физико-химични показатели се извършва от Регионална лаборатория-
Хасково към ИАОС. Хидробиологичният мониторинг се извършва за
макробезгръбначни в реки по Ирландски Биотичен Индекс. Периодично в определени
пунктове (през 3 г.) се извършва наблюдение и на останалите биологични елементи
съгласно изискванията на РДВ – фитопланктон (язовири), фитобентос, макрофити и
риби. Мониторингът и оценката на състоянието на биологичните елементи в реки се
извършват по методиките одобрени със Заповед № РД-412/15.06.2011г. на Министъра
на околната среда и водите. Мониторингът на биологичните елементи в езера и
язовири се извършва по методики, приложени в рамките на научна разработка за
определяне на референтни условия и класификационна система за оценка на
екологично състояние през 2009-2010г.

Екологично и химично състояние на повърхностните води

Химичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в два класа – добро и
лошо. За водните тела, в които не са идентифицирани източници на замърсяване с
приоритетни вещества по експертна преценка е определено добро състояние. При
определяне на химичното състояние на водните тела са приложени изискванията на
Директива 2008/105/ЕО, при които се изчисляват средногодишни стойности за
съдържанието на разтворените в повърхностни води приоритетни вещества.

През 2012 г., в определени водни тела в Община Димитровград, са извършвани
анализи за наличие на приоритетни вещества /Pb,Cd,Ni,Hg/. В едно тяло в басейна на
р.Марица резултатите показват превишаване на стандартите за качество на околната
среда, въведени с Директива 2008/105/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16
декември 2008 година за определяне на стандарти за качество на околната среда в
областта на политиката за водите.

Екологичното състояние на повърхностните водни тела се оценява в пет класа: много
добро, добро, умерено, лошо и много лошо. За оценка на екологичното състояние се
разглеждат следните групи елементи: биологични, хидроморфоло-гични и физико-
химични елементи. Водещи за определяне на състоянието са биологичните елементи.
При оценката на екологичното състояние на водните тела е използвана разработената
през 2010 г. класификационна система, включваща биологични и физико-химични
елементи за качество.

Табл.37.  Състояние на водните тела на територията на Община
Димитровград за 2012г.
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№ Код Водно тяло СМ/
ИВТ

Биологич
ни

елементи

ФХ
елементи

Екологично
състояние/
потенциал

Химично
състояние

Общо
състояние

1 BG3MA100R011
Река
Харманлийска  и
притоци до устие

да умерено

Електропрово
димост, O2,
БПК, NH4,

NO3, NO2, N-
общ, PO4, P-

общ

лошо добро Лошо

2 BG3MA300L045 яз. Гарваново * да

pH,
хлорофил А,
PO4, N-общ,

Mn

лошо добро Лошо

3 BG3MA300R040

Арпа дере
(Златополска
река) от язовир
Бяло поле до
устие **

умерено умерено добро Лошо
(Умерено)

4 BG3MA300R042 р. Мартинка умерено умерено добро Лошо
(Умерено)

5 BG3MA300R043 р. Меричлерска лошо лошо добро Лошо

6 BG3MA300R044

Река Банска
средно и долно
течение и
Горскоизворска
река

умерено

Електропрово
димост,

неразтворени
вещества,
БПК, NH4,

NO2, N-общ,
PO4,P-общ

лошо добро Лошо

7 BG3MA300R047 Старата река умерено БПК, Nобщ умерено добро Лошо
(Умерено)

8 BG3MA300R048

Река Каялийка от
яз. Езерово до
вливането в река
Марица умерено умерено добро

Лошо
(Умерено)

9 BG3MA350R039
Река Марица от
река Чепеларска
до река Сазлийка

да умерено

Неразтворени
вещества,
БПК, NH4,
NO3, NO2,

PO4,  Р-общ,
N-общ, Zn, Cu,

лошо
лошо

Cd Лошо

Забележка: Оценките на водните тела със звездичка (*) са определени по резултати от проведения
мониторинг през 2009 г.
Оценките на водните тела със звездичка (**) са определени по резултати от проведения
мониторинг през 2010 г.

В периода 2007-2011 г. се наблюдава устойчива тенденция за подобряване на

екологичното състояние на водните тела. Понастоящем участъци с лошо състояние на

водните тела са:
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1) Басейн на р. Марица

- Река Марица от гр.Димитровград до вливане на р.Сазлийка – лошото екологично

състояние се дължи на заустване на битови отпадъчни води от Димитровград и

Симеоновград, и промишлени отпадъчни води на „Неохим”АД и ТЕЦ „Марица 3” ЕАД,

гр.Димитровград.

За пречистване на битовите отпадъчните води от Димитровград през 2011 г. е пусната в

експлоатация ГПСОВ. През следващите години се очаква подобряване на състоянието

на водното тяло. В ПУРБ са предвидени мерки за построяване на ПСОВ за всички

населени места над 2000 е.ж. През 2012г. е подписан договор за финансиране по

Оперативна програма за „Реконструкция и доизграждане на канализационната мрежа

на гр.Димитровград-десен бряг”.

За промишлените предприятия „Неохим”АД и ТЕЦ „Марица 3” ЕАД гр.Димитровград в

Плана за управление на речните басейни са предвидени мерки за модернизиране на

индустриалните ПСОВ. В Басейнова дирекция гр. Пловдив има подадена информация,

че модернизирането на индустриална ПСОВ на „Неохим”АД, гр.Димитровград-

площадка А не е започнало поради липса на финансиране, а за ТЕЦ „Марица 3” ЕАД

гр.Димитровград модернизирането на ПСОВ е в процес на изпълнение.

В ПУРБ за предприятието „Вулкан”ЕАД, гр.Димитровград е предвидена мярка за

изграждане на индустриална ПСОВ. За изпълнението на мярката е изграден оборотен

цикъл и няма заустване на отпадъчни води.

- Река Банска средно и долно течение – отпадъчни води от населени места и Северна

индустриална зона на гр. Хасково. За пивоварната фабрика „Каменица”АД, гр.Хасково,

разположена в индустриалната зона, е предвидена мярка за модернизиране на

индустриална ПСОВ с денитрификация, която не е стартирала. Отпадъчните води от

индустриалната зона след пречистване в ПСОВ се заустват в приток на р.Банска.

- Река Харманлийска и притоци до устие – лошото екологично състояние се дължи на

заустване на промишлени и битови отпадъчни води от гр.Хасково, Харманли и други

населени места.
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За пречистване на отпадъчните води на гр.Хасково през 2011 г. e изградена и пусната в

действие ГПСОВ. През следващите години се очаква подобряване на състоянието на

водното тяло. За гр.Харманли в ПУРБ е предвидена мярка за изграждане на ГПСОВ над

10000еж, за чието изпълнение има внесен проект за одобрение по ОПОС.

В Плана за управление на речните басейни 2010-2015г. е предвидена мярка за

доизграждане на канализация и осигуряване на подходящо пречистване на населените

места под 2000 е.ж.

За промишленото предприятие „Феро-фос Илински и сие” СД, гр.Хасково е предвидена

мярка за модернизиране на индустриална ПСОВ и проучване на биоакумулация на

приоритетни и опасни вещества в риби. Мярката не е стартирала, предприятието е с

прекратена дейност.

Третиране на отпадъчни води

Както всички производствени и стопански дейности, при които се изпускат отпадъчни
води, така и формираните от населението битови отпадъчни води неизбежно оказват
въздействие върху състоянието на повърхностните води на територията на Община
Димитровград.

На територията на Община Димитровград р.Марица е приемник на изпусканите
непречистени битови отпадъчни води от голям брой населени места. В нея се заустват
и производствените отпадъчни води на ,,Неохим“АД, Димитровград и ТЕЦ,,Марица
3“АД, Димитровград. Това е довело до влошаване на състоянието й. Дори и по-малките
количества силно замърсени отпадъчни води, когато се изпускат в по-маловодни
приемници често водят до лошо състояние и дори до инциденти на измиране на риба.
Такъв е случаят с р.Банска, която приема непречистени битови отпадъчни води от
няколко села, пречистените води от Северна индустриална зона Хасково и
нерегламентирани изпускания от няколко животновъдни обекта. Ежегодните
инциденти на измряла риба по реката изискват повишен контрол на животновъдните
стопанства.

От посочената таблица по-долу може да се види какъв е обема на третираните
отпадъчни води от общо отведените в периода 2007 – 2009 г.
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ОТПАДЪЧНИ ВОДИ, ОТВЕДЕНИ ВЪВ ВОДНИ ОБЕКТИ 2007 - 2009 Хил.м3/год.

2007 2008 2009
Отведени
отпадъчни
води във

водни
обекти -

общо

в т.ч. Третирани Отведени
отпадъчни
води във

водни
обекти -

общо

в т.ч. Третирани Отведени
отпадъчни
води във

водни
обекти -

общо

в т.ч. Третирани

Общо от тях: с
поне

вторично
пречистване

Общо от тях: с
поне

вторично
пречистване

Общо от тях: с
поне

вторично
пречистване

Димитровград 13032 547 0 13145 545 0 6169 554 0

Табл.38.

Подземни води

Националната мрежа за мониторинг на химичното състояние на подземните води в
Община Димитровград през периода 2008-2013 г. обхваща  2 хидрогеоложки пункта:

- BG3G0000AQ3MP035 - Кладенец – ПС, с. Скобелево, общ. Димитровград

- BG3G00000PGMP117 - Кладенец - дом  Ангел Тенев, с. Великан, общ.
Димитровград.

В мониторингов пункт при с. Скобелево се извършва оперативен мониторинг и  се
следи химичното състояние на подземните води в подземно водно тяло
BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина, а в
мониторингов пункт при с Великан се извършва контролен мониторинг и  се следи
химичното състояние на подземните води в подземно водно тяло BG3G0000PGN026 -
Карстови води - Чирпан – Димитровград.

На територията на Община Димитровград са разположени следните подземни водни
тела  (по-голяма или по-малка част от тях):

1. BG3G00000NQ009 - Порови води в Неоген - Кватернер – Хасково

На територията на Община Димитровград се разполога неговата най-северна част.
Цялото тяло заема Хасковската котловина (северната част на Източни Родопи). Това
ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на Община
Димитровград.

2.BG3G000000Q013 - Порови води в Кватернер - Горнотракийска низина

На територията на Община Димитровград е съвсем малка част от него /най-
югоизточните му части/.
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От извършените наблюдения на отделните показатели в мониторингов пункт
BG3G0000AQ3MP035 - Кладенец – ПС, с. Скобелево, общ. Димитровград за периода
2008-2013 год. се наблюдава постоянна тенденция на завишени съдържания на
фосфати над стандарта (0,5 mg/l) – от 1,5 до 4 пъти в отделни проби. Перманганатна
окисляемост в единична проба през второ тримесечие на 2009 год. е над прагова
стойност (3.906 mg О2/l), но в повечето проби е под прагова стойност, а през 2012 год.
и 2013 год. (първо и второ тримесечие) резултатите от анализите показват съдържания
по-малко от границата на количествено определяне на метода.

3.BG3G00000NQ018 - Порови води в Неоген - Кватернер - Пазарджик -
Пловдивския район

На територията на Община Димитровград е съвсем малка част от него /най-
югоизточните му части/.

Това ПВТ няма мониторингови пунктове от националната мрежа за мониторинг на
химичното състояние на подземните води за наблюдение на територията на Община
Димитровград.

4.BG3G0000PgN019 - Порови води в Палеоген - Неоген - Марица Изток

На територията на Община Димитровград е югозападната му част. ПВТ заема източната
част на Маришкия каменовъглен басейн и има площ от  3103 км².

Това ПВТ няма мониторингови пунктове  за наблюдение.

5.BG3G0000PgN026 - Карстови води - Чирпан – Димитровград

На територията на Община Димитровград е южната му част.

От извършените наблюдения на отделните показатели в мониторингов пункт
BG3G00000PGMP117 - Кладенец - дом  Ангел Тенев, с. Великан, общ. Димитровград  за
периода 2008-2013 год. се наблюдава:

 Перманганатна окисляемост – единични проби със съдържания над прагова
стойност (3.875 mg О2/l) през първо тримесечие на 2010 год. и 2012 год.

 Сулфати – постоянна тенденция на съдържания над прагова стойност (190.48
mg/l) – от 194 mg/l до 247 mg/l.

 Твърдост (обща) - постоянна тенденция на съдържания над прагова стойност
(9.697 mgeqv/l) и стандарт (12 mgeqv/l) – от 10,1 mgeqv/l до 15 mgeqv/l.

 Калций - постоянна тенденция на съдържания над стандарт (150 mg/l) – от 164
mg/l до 256 mg/l.
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 Магнезий и желязо – единични проби над стандарт съответно 80 mg/l и 200 μg/l
през 2010 год.

 Електропроводимост - единични проби над прагова стойност (1582.25 μS cm-1)
през 2009 год. и 2010 год.

 Нитрати - постоянна тенденция на съдържания над стандарт (50 mg/l) – от 69,4
mg/l до 475 mg/l.

 Фосфати – единични проби над стандарт (0,5 mg/l) през 2010 год. и 2012 год.

6.BG3G00000Pg028 - Пукнатинни води - Източно Родопски комплекс

На територията на Община Димитровград е разположено съвсем малка част от това
ПВТ (то обхваща палеогенските отложения в Източни Родопи).

Това ПВТ няма мониторингови пунктове за наблюдение на територията на Община
Димитровград.

7.BG3G00000Pt045 - Пукнатинни води - Шишманово – Устремски масив

На територията на Община Димитровград е разположено съвсем малка част от това
ПВТ. ПВТ е в слабо населен район, черпенето е малко, не е добре изучено, на този етап
няма мониторингови точки за наблюдение на химичното състояние на подземните
води.

Оценката на химичното състояние на подземните води се извърши на база на
мониторинговите данни, събрани в периода 2007-2012 год. включително въз основа на
най-строгите прагови стойности, определени при ползване подземните води за
питейно-битово водоснабдяване (Наредба № 9), тъй като всички подземни водни тела
на територията на Източнобеломорски басейн се ползват за питейно-битово
водоснабдяване.

Всички подземни водни тела в Източнобеломорски район съгласно ПУРБ са в добро
количествено състояние.

Химичният статус на ПВТ в Община Димитровград за периода 2008-2012 год.
Включително е представен в таблицата по-долу:
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№
 п

о 
ре

д

Код ПВТ Име ПВТ

Оценка на химическото
състояние в ПУРБ

(2007-2008 год.)
Оценка на химическото състояние - 2009 год. Оценка на химическото състояние - 2010 год. Оценка на химическото състояние - 2011 год. Оценка на химическото състояние - 2012 год.

Параметри с
концентрации

на РС над
Стандарта и

над ПС

Състояние
Параметри с

концентрации
на РС над
Стандарта

Параметри с
концентрации
на РС над ПС

Състояние
Параметри с

концентрации
на РС над
Стандарта

Параметри с
концентрации
на РС над ПС

Състояние
Параметри с

концентрации
на РС над
Стандарта

Параметри с
концентрации
на РС над ПС

Състояние
Параметри с

концентрации
на РС над
Стандарт

Параметри с
концентрации
на РС над ПС

Състояние

1 BG3G00000NQ009

Порови води в
Неоген -

Кватернер -
Хасково

Фосфати лошо Желязо - 0,22
mg/l

Манган - 0,049
mg/l лошо

Желязо - 1,56
mg/l,

Манган - 0,102
mg/l,

α-радиоакт.-
0,917 Bq/l

лошо

Желязо - 0,99
mg/l,

Манган - 0,182
mg/l

As - 0,0098
mg/l лошо

Желязо - 0,24
mg/l

Обща α-
активност -
0,975 Bq/l

Манган - 0,042
mg/l

Амониеви
йони - 0,44

mg/l

лошо

2 BG3G000000Q013

Порови води в
Кватернер -

Горнотракийска
низина

Фосфати,
Амониеви йони,

Манган,
Желязо

лошо Фосфати -
1,36 mg/l лошо Фосфати -

0,92 mg/l лошо Фосфати -
1,14 mg/l лошо Фосфати -

1,06 mg/l лошо

3 BG3G00000NQ018

Порови води в
Неоген -

Кватернер -
Пазарджик -
Пловдивския

район

Нитрати,
Манган,
Желязо

лошо Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

4 BG3G0000PgN019
Порови води в

Палеоген - Неоген
- Марица Изток

Сулфати,
Калций,

Твърдост
(обща),

Нитрати,
Амониеви йони

лошо Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

5 BG3G0000PgN026
Карстови води -

Чирпан -
Димитровград

Калций,
Манган,
Нитрати

лошо

Калций -
154,55 mg/l,
Нитрати -

124,44 mg/l
лошо

Калций -
161,53 mg/l,
Нитрати -

111,81 mg/l
лошо

Калций -
160,78 mg/l,
Нитрати -

108,17 mg/l
лошо н.з. н.з. добро

6 BG3G00000Pg028
Пукнатинни води -
Източно Родопски

комплекс
Нитрати добро н.з. н.з. добро н.з. н.з. добро Олово - 0,0350

mg/l лошо н.з. н.з. добро

7 BG3G00000Pt045
Пукнатинни води -

Шишманово –
Устремски масив

добро Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

Липсва
мониторинг

Табл.39.
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В резултат от извършените проверки на хидротехническите обекти в община
Димитровград в края на 2012 г., могат да се направят следните изводи във връзка с
тяхното техническо състояние:

1. Мост над р.Марица при с. Скобелево-силно ерозирал десен бряг преди
моста, подкопани основи. Това е в резултат на скъсан бент, който е отклонил
течението в дясно. Ерозия на около 100 дка земеделска земя.

2. Коритата на реките Каяклийка, Банска през Каснаково и Добрич, коритото
на реката през с.Воден и Черногорово, р.Меричлерска, р. през с.Долно
Белево и Злато поле, Мартинка са силно обрасли с дървета и храсти-
намалена проводимост.

3. Коритото на р.Марица в участъка на общ. Димитровград-силно обрасло с
дървета, вследствие на което се появяват нови островни образования които
се самозалесяват и увеличават площта си. Това намалява проводимостта на
реката.

4. Сгуроотвали при ТЕЦ-Марица -3-В момента на проверката не работят.

5. Язовирите-„Голото кале”, Долно Белево, Голямо Асеново-общински; сух и
мокър откос обрасли с храсти и дървета –за почистване.

6. яз.Черногорово- „Неохим” АД- добро състояние, две водовземни кули с Ф-
1000мм, които играят ролята на основни изпускатели.

Източник: Доклад за състоянието на водите на територията на община
Димитровград за периода 2008-2012 г.

2.5.3. Отпадъци

Третирането на отпадъците се подразделя на четири основни класа: битови,
строителни, производствени и опасни отпадъци.

Битови и строителни отпадъци

Битовите отпадъци са формирани от жизнената дейност, в административни, социални
и обществени сгради. Към тях се приравняват и отпадъци от търговски обекти, обекти
за отдих и забавления, когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време
тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с
битовите. Количеството и състава на битовите отпадъци зависи от:

· мястото на образуване;
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· стандарта на живот на населението и неговата култура;

· степента на благоустроеност на населените места;

· вида на отоплението и много други фактори.

Според Националната програмата за управление на дейностите с отпадъци за
прилагане на Директива 1999/31/ЕС, Община Димитровград, заедно с общините
Хасково и Минерални бани, обезвреждат битови отпадъци на регионалното депо за
твърди битови отпадъци в землището на с. Гарваново (община Хасково).

Поради предстоящото изчерпване на капацитета на Регионалното депо с.Гарваново е
изготвен проект „Интегрирано управление на отпадъците в регион Хасково” по ОП
„Околна среда 2007-2013 г.” и е издадено разрешително за строеж за Регионален
център за третиране на неопасни отпадъци (РЦТНО), за общините Хасково,
Димитровград и Минерални бани. С реализацията на проекта се предвижда
увеличаване на експлоатационния обем на депото със строителството на нови клетки,
включително изграждане на сепарираща и компостираща инсталация с цел
намаляване на количеството на депонираните отпадъци и увеличаване на
количествата на оползотворимите отпадъци. Строителството все още не е започнало.

През 2012 г. Община Димитровград все още използва общинското депо в землището
на с.Добрич, за обезвреждане на голяма част от битовите отпадъци, образувани на
нейна територия, въпреки че това съоръжение е спряно от експлоатация със заповед
на Директора на РИОСВ-Хасково, поради несъответствие с изискванията на Наредба
№8/24.08.2004г. Поради това, че Общинското депо за отпадъци на община
Димитровград не отговаря на нормативните изисквания и подлежи на задължителна
рекултивация през 2012 г. Община Димитровград  е изготвила проект за закриване и
рекултивация, който е съгласуван процедурно с Предприятие за управление на
дейности по опазване на околната среда /ПУДООС/ за финансиране.

Съгласно приетите през 2012 г. нов Закон за управление на отпадъците и Наредба за
управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни
материали, основен метод за третиране на строителни отпадъци на територията на
общините, в т.ч. и на територията на Община Димитровград, е депонирането им на
площадки, посочени от кмета на съответната община. На регионалното депо в с.
Гарваново е допустимо оползотворяване на строителни отпадъци в ограничени
количества, чрез подравняване на терени, запръстяване на работните участъци от
депото, а за отпадъци които представляват изкопни земни маси, почва и камъни и при
рекултивацията на запълнените клетки на депата. Съгласно Годишния доклад за 2012 г.
на РИОСВ-Хасково на територията на инспекцията няма изградени самостоятелни
съоръжения за третиране (оползотворяване, вкл. рециклиране или обезвреждане) на
строителни отпадъци, отговарящи на нормативните изисквания на законодателството
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по управление на отпадъците. Регионално сдружение на общините Хасково,
Димитровград и Минерални бани притежава одобрен проект по ЗУТ, с влязло в сила
разрешение за строеж на „Регионална инсталация за рециклиране и съоръжение за
обезвреждане на инертни отпадъци в землището на гр. Хасково”, за който няма
осигурено финансиране (собствено или национално) и не може да бъде реализиран.

Количеството депонирани отпадъци през периода 01.01.2012 г. - 31.12.2012 г. на
регионално депо „Гарваново” от община Димитровград е 2 651,85 тона.

СЪБРАНИ БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО В ОБСЛУЖВАНИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА В
ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД И ДЕПА ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ  ПРЕЗ 2007, 2008 И 2009 ГОДИНА

Обслужвани Население в
Дял на

обслужваното
население
от системи

за организирано

Събрани
битови

отпадъци
от

обслужваните
населени

места

Събрани
битови

отпадъци
на човек от

обслужваното
население

Депа за битови отпадъци
населени обслужваните

депа
общо
приети

отпадъци
на

депата

в това число

места населени
депонирани

битови
отпадъци

събрани
строителни
отпадъци

места

сметосъбиране

брой % тонове кг/чов./г. брой тонове

2007 Няма
данни Няма данни 98,5 38000 654 1 38000 38000 Няма

данни
2008 26 57307 98,5 34200 597 1 43200 34200 9000

2009 27 57342 100,0 30800 537 1 41370 30800 10570

Табл.40.

Броят на обслужваните населени места в община Димитровград през 2008 е бил 26. В
едно селище не е извършвано сметосъбиране. През 2009 всичките 27 населени места в
общината са обслужвани. Дялът на обслужваното население от 98,5 % през 2008
година, през последния период, за който има данни е 100 % дял.

Производствени и опасни отпадъци

От съществено значение е прилагането на контрол по третирането на масово
разпространените отпадъци, болничните отпадъци, отпадъците образувани от
дейностите по третиране на излезли от употреба моторни превозни средства.

Във връзка със събирането на масово разпространени отпадъци (отпадъци от опаковки,
негодни за употреба батерии и акумулатори, ИУМПС, отработени масла, излезли от
употреба гуми и други), на територията на Община Димитровград (в общинския
център) през 2007 г., е въведена система за разделно събиране на битови отпадъци.
Община Димитровград е сключила тристранен договор (вкл. оператора и
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организацията по оползотворяване) за организиране на система за разделно събиране
на отпадъци от опаковки на територията на общинския център Димитровград.
Договорът с „Екопак България“ АД за организирането на дейностите по разделно
събиране на масово разпространени отпадъци е продължен през 2011 г., като самите
системи функционират. За по-доброто функциониране на разположените вече системи
за разделно събиране на отпадъци от опаковки, организациите по оползотворяване,
извършват допълнително ръчно сортиране, с цел да се отдели годния за рециклиране
отпадък.

В съответствие с изискванията на депа за отпадъци да се приемат предварително
третирани отпадъци на територията на Община Димитровград е изградено едно
съоръжение - Лентова филтър преса в Неохим АД. На територията на „Неохим” АД е
изградено депо за производствени и опасни отпадъци, отговарящо на нормативните
изисквания. Предстои въвеждането му в експлоатация.

Екологосъобразно третиране на отпадъците

По данни на РИОСВ-Хасково към 2012 г. на територията на Община Димитровград са
разрешени дейности по оползотворяване на опасни и производствени отпадъци в
следните съоръжения и инсталации: циментови пещи и циментови мелници във
„Вулкан” АД.

Отпадъци от хуманната медицина

Въведена е система за разделно събиране и съхранение на болнични отпадъци в МБАЛ
“Св. Екатерина” ЕООД. МБАЛ „Св. Екатерина - Димитровград” ЕООД притежава
собствена инсталация за микровълново обеззаразяване на опасни болнични отпадъци.
Генерираните отпадъци от лечебната дейност на всички болнични заведения, с код
180202 се транспортират до инсинератора за изгаряне на болнични отпадъци в
Александровска болница, гр. София.

2.5.4. Акустично натоварване на средата

Източниците на шум в община Димитровград са автотранспортът, железопътният
транспорт, производствената дейност и увеселителните заведения. За осъществяване
ефективен контрол на шума, излъчван от промишлени инсталации и съоръжения от
съгласно разпоредбите на Закона за защита на шума в околната среда РИОСВ – Хасково
осъществява контрол по утвърден график, съгласно методиката за ”Определяне на
общата звукова мощност, излъчвана в околната среда от промишлено предприятие и
определяне на нивото на шума в мястото на въздействие”.
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2.5.5. Екологични рискове

През последните десетилетия се установява тенденцията за нарастване на  честотата на
екстремните метеорологични и климатични явления - случаите с проливни дъждове,
намаляване на годишната температурна амплитуда, намаляване на дебелината на
снежната покривка и др.

Прогнозите за климатичните промени през следващите десетилетия сочат по-топли
зими и намаляване на броя на дните с екстремни ниски температури. Процентът на
летните дни в равнините части на Хасковска област, каквато е община Димитровград
ще се увеличи с 18-20 %, а горещите дни ще се увеличат с 30 % до край на 21
век.Значими изменения се очакват при валежите основно в интервалите 0,1-5 , 5-10 и
над 40 мм/24 ч. Намалението на общото количество на валежите ще се дължи на силно
намаление на слабите и умерени валежи. Според прогнозите, броят на нощите, през
които температурата на въздуха няма да бъде под 20°C, ще се увеличи, като страната
попада в най-рисковите части на Европа. От общо 5 групи, Хасковска област и в
частност община Димитровград попадат в регион от четвърта група - в неблагоприятно
положение.

От данните, предоставени от РСПБЗН за периода 2008-2012 година за брой
произшествия, представени във фиг.6., се вижда повишаване на произшествията за
последната 2012 година. Видът на произшествията включват пожари, пожари без щети,
оказване на съдействие, техническа помощ и др. По отношение на екологичните

Фиг.7. Източник: РСПБЗН
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рискове, показателите за пожари и пожари без щети за периода 2008-2012 са почти
близки.

С  риск от наводнения е община Димитровград заради долината на река Марица.
Практически всички населени места в близост до р. Марица са в потенциален риск. От
притоците на р. Марица потенциално рискова е почти цялото течение на река
Меричлерска. Град Димитровград попада в градовете с потенциален риск от
наводнения.

Обекти за предпазване от вредното въздействие на водите (ОПВВВ)

Обектите за предпазване от вредното въздействие на водите – корекции на реки,
предпазни диги, отводнителни полета и отводнителни помпени станции са публична
държавна собственост на МЗХ, стопанисвани от „Напоителни системи” ЕАД.
Състоянието на тези обекти на територията на Община Димитровград е следното:

1) Корекции на вътрешни реки:

- Корекция на р.Караджаловска - 2,69 км, землище с. Скобелево

Състояние на корекцията: добро екплоатационно състояние с нормална  проводимост,
необходимо е текущо поддържане.

- Корекция на р.Върбишка - 1 км, землище с.Черногорово

Състояние: намалена проводимост с около 25% на корекцията поради обрастване с
дървесна и храстовидна растителност, прагът на корекцията при км.0+280 е частично
разрушен и се нуждае от основен ремонт.

- Корекция на р.Марица Скобелево-Сталево - 8,1 км, землище Сталево-Скобелево

Състояние: Намалена проводимост с 30% поради обрастване с дървесна и храстовидна
растителност, както и поради изкуствено залесяване от страна на Държавно
лесничейство. При км. 114+800 е разрушен прагът на р.Марица при ПС ”Зетьово”,
вследствие на  което е силно пренасочено течението към дясната берма, като е
разрушен участък с дължина 300 м и ширина 50 м в землището на с.Скобелево.
Разрушен е насипът на пътното платно при устоя на моста на пътя Върбица-Чирпан
който е затворен. Необходими са спешни ремонтно възстановителни работи.
Надлъжните и напречните укрепителни съоръжения прагове са силно амортизирани и
се нуждаят от ремонт.

- Корекция на р.Марица Ябълково-Крум – 6 км, землище с.Ябълково,Крум

Състояние: Намалена проводимост с 25% поради обрастване с дървесна и храстовидна
растителност, както и поради изкуствено залесяване от страна на Държавно
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лесничейство. При км. 107+500 е разрушен прагът на р.Марица, вследствие на което е
силно преносочено течението към дясната берма, като е разрушен участък с дължина
400м и ширина 50м. Надлъжните и напречните укрепителни съоръжения прагове са
силно амортизирани и се нуждаят от ремонт.

- Корекция на р.Марица при гр.Димитровград-12,8 км, землища Димитровград,
Черноконево, Черногорово

Състояние: Намалена проводимост с 25% поради обрастване с дървесна и храстовидна
растителност, както и поради изкуствено залесяване от страна на Държавно
лесничейство. Надлъжните и напречните укрепителни съоръжения (прагове) са силно
амортизирани и се нуждаят от ремонт.

- Корекция на р.Марица Брод-Нова Надежда - 4,7 км

Състояние: Намалена проводимост с 30% поради обрастване с дървесна и храстовидна
растителност, както и поради изкуствено залесяване от страна на Държавно
лесничейство. Надлъжните и напречните укрепителни съоръжения (прагове) са силно
амортизирани и се нуждаят от ремонт.

- Корекция на р.Мартин дере – 4,3 км, землище с.Брод, Злато поле и
2,8 км, землище с.Голямо Асеново

Състояние: На км. 0+800 от началото на корекцията е изградено масивно водохващане.
Поради неправилното конструктивно решение в ситуация и височинно положение на
масивното водохващане при високте води в р.Мартин дере през м.02.2012 г. са
разрушени лявата и дясната берма на корекцията, както и голяма част от мокрия откос
на предпазните диги. Състоянието е предаварийно и при високи води дигите ще бъдат
разрушени. Необходимо е спешно премахване на съоръжението и възстановяване на
разрушените диги и берми. От км 1+500 до км 4+000 корекцията е силно обрасла с
дървесна и храстовидна растителност, при което проводимостта е намалена с 40%.
Необходимо е спешно почистване на посочения участък, както и на цялата корекция.

- Корекция на р.Черногоровска – 1км, землище Черногорово

Състояние: Намалена проводимост с 30% поради обрастване с дървесна и храстовидна
растителност, както и поради изкуствено залесяване от страна на Държавно
лесничейство.

2) Предпазни диги

- Дига р. Марица – 7,4 км, землище с.Скобелево

Състояние: Дигата е в задоволително състояние, обрасла с растителност.
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3) Отводнителни системи и полета – 3 бр.

- ОП”Скобелово”- 1700 дка

- ОП”Ябълково” – 3600 дка

- ОП”Крум” – 1400 дка

Всички са в незадоволително състояние и се нуждаят от основно почистване от наноси,
растителност и възстановяване на напречния профил. Каналите работят с намален
капацитет на отводняване.

4) Отводнителни помпени станции

- Напоително отводнителна ПС „Крум” – не работи, в лошо състояние.

Основните проблеми при стопанисване на обектите за предпазване от вредното
въздействие на водите са породени от преустановеното финансиране  от страна на
МЗХ. През 2011 г. на основание сключен договор между „Напоителни системи”ЕАД и
МЗХ бяха осигурени средства за поддържане и ремонт на обекти за предпазване от
вредното въздействие на водите само до м.07.2011 г. и то крайно недостатъчно. За
2012  и 2013 г. няма отпуснати никакви средства за ОПВВВ.

2.6. Административен капацитет

Община Димитровград е втората по големина и значимост община в Област Хасково.
Общият брой на населението й възлиза на е  53557 жители към 01.02.2011 г. Градското
население, представено от градовете Димитровград и Меричлери е 74,84% от общия
брой на населението, в т.ч гр. Димитровград 71,57% и гр. Меричлери 3,27%. Селското
население, представено от 25 села, е  25,16% от общия брой на населението на
общината. С оглед предоставяне на качествени административни услуги на гражданите
и бизнеса в Община Димитровград общинската администрация прилага утвърдени
модели и механизми в своята работа и се стреми да надгражда капацитета на своите
служители.

Нормативни документи

Община Димитровград разполага с разработен Устройствен правилник за работа на
общинска администрация Димитровград, съгласно който се определят
организацията, редът на дейност, функциите и числеността на персонала на
общинската администрация, нейната организационна структура и административни
звена. Устройственият правилник на общинската администрация е издаден на основание
чл. 44, ал. 1, т. 16 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във
връзка с чл.11 от Закона за администрацията. Съгласно правилника:
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- Кметът на общината е едноличен орган на изпълнителната власт – той е
първостепенен разпоредител с бюджетни кредити по бюджета на общината,
упражнява общо ръководство и контрол на общинската администрация и
представлява общината, в своята дейност се ръководи от закона, актовете на
Общинския съвет и решенията на населението.

- Кметът на общината назначава за срока на мандата си заместник - кметове в
съответствие с одобрената структура на общинската администрация.

- В състава на общината влизат следните кметства: Брод, Горски извор, Добрич,
Злато поле, Крепост, Каснаково, Крум, Меричлери, Радиево, Сталево, Скобелево,
Странско, Черногорово, Ябълково. Кметът на кметство изпълнява бюджета на
общината в частта му за кметството, когато е второстепенен разпоредител
(Меричлери, Ябълково, Горски извор, Добрич, Крепост).

- Кметът назначава кметски наместници в следните населени места, които не са
административен център на кметство: Великан, Малко Асеново, Райново, Бряст,
Светлина, Върбица, Воден, Голямо Асеново, Бодрово, Долно Белево, Длъгнево,
Здравец.

- Секретарят на общината се назначава и освобождава от Кмета на общината.

- Звеното за „Вътрешен одит” е на пряко подчинение към Кмета на Общината,
съгласно изискванията на Закона за вътрешен одит в публичния сектор.

- Кметът на общината назначава Главен архитект.

- Финансовият контрольор осъществява предварителен контрол за
законосъобразноста на всички документи и действия, свързани с финансовата
дейност на Общината. Осъществявайки превантивната контролна дейност,
финансовия контрольор извършва съпоставяне на реалното състояние с
приложимото законодателство, на всички решения или действия преди
поемането на задължение или извършването на разход, за гарантиране на
спазването му и даване на разумна увереност на ръководството, че предприетите
действия за законосъобразни.

- Общинската администрация извършва административни услуги при спазване на
принципите на законност, бързина, достъпност и икономичност на производството
по предоставянето на тези услуги и спазва изискванията за качествено и удобно за
физическите и юридическите лица административно обслужване. Общинската
администрация е обща и специализирана - общата администрация осигурява
технически дейността на органите на местната власт и на специализираната
администрация и извършва дейности по административното обслужване на
гражданите физическите и юридическите лица, а специализираната администрация
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подпомага и осигурява осъществяването на правомощията на органите на местната
власт. Дирекциите, отделите и секторите са структурни звена за  ръководство,
организация, координация и контрол в съответните сфери от работата на
общинската администрация и осъществяват дейност в рамките на предоставените
правомощия и функции, определени в нормативните актове и устройствения
правилник. Структурните звена на общинската администрация участват в
изготвянето и реализирането на проекти за привличане на средства от национални и
международни програми и фондове, за развитие на инфраструктурата и
подпомагане дейностите на общината, както и при разработване и реализиране на
съвместни програми и проекти с неправителствени организации.

Съгласно Устройствения правилник общата администрация на община Димитровград
е организирана в три дирекции:

1. Дирекция “Административни дейности”

- Отдел “Организационно, материално-техническо и информационно осигуряване”

- Отдел „Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми”

2. Дирекция „Правно-нормативно и административно обслужване”

- Отдел „Правно – нормативно обслужване”

- Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване"

3. Дирекция “Финансово-счетоводна дейност”

- Отдел “Финансови дейности”

- Отдел "Приходи"

Специализираната администрация в община Димитровград е организирана в две дирекции:

1. Дирекция “Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна
дейност, околна среда и води”

- Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация”

- Отдел “Инвестиционна дейност, околна среда и води”

2. Дирекция “Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка”

В Община Димитровград са въведени Вътрешни правила за спазване на нормите
на Етичния кодекс на служителите от Общинска администрация Димитровград .
Тези правила имат за цел да регламентират реда за установяване,  докладване на
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нарушенията на Етичния кодекс, предприемане на последващи мерки и запознаване
на всички в организацията с предприетите мерки. Те са задължителни за всички
организационни звена и служители, чиято дейност е подчинена на нормите на Етичен
кодекс на Общинска администрация Димитровград. В общинска администрация е
създадена Комисия по етика в състав от 5 членове, която се ръководи от Секретаря на
Общината. В състава на комисията се включват юрист, специалист „Човешки ресурси” и
двама Директори на дирекции от Общинска администрация Димитровград.
Регистрираните сигнали и жалби, които са нарушения на нормите на Етичния кодекс се
внасят от Секретаря на Общината в Комисията по етика за разглеждане и становище.

Разработени са вътрешни правила за работа, необходимите правилници за работа на
отделните дирекции и отдели. Въведени са връзки за координация и субординация
между отделните звена.

С оглед прилагане на принципите за законност, равенство, достъпност,
самостоятелност, безпристрастност, бързина, процесуална икономия и служебно
начало при административното обслужване на гражданите и юридическите лица
Община Димитровград е разработила Харта на клиента, с която изразява своята воля
и желание за сътрудничество със своите клиенти и цели и да ги информира за
принципите, условията и стандартите за предоставяне на услуги, които напълно
удовлетворяват техните потребности и очаквания.

Община Димитровград прилага принципите на системите за финансово управление и
контрол (СФУК) на бюджетните и извънбюджетните средства, съгласно изискванията
на закона за държавния вътрешен финансов контрол и правилника за приложението
му. През 2002 г. са въведени в действие основните процедури, работни инструкции и
документи, регламентиращи основните административни процеси, принципи на
управление, организационна структура на общината, взаимовръзките между отделните
контроли, свързани с финансовото управление.

Стратегически и планови документи

Община Димитровград е разработила следните стратегически и планови документи-
информационна основа за ОПР 2014 – 2020:

- Общински план за развитие на Община Димитровград за периода 2007 – 2013 г.,
който се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и организации, с
икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на
общината.

- Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените
норми за качеството на атмосферния въздух с период на действие 2012 – 2014 г.
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- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015)

- Общинска стратегия за насърчаване на заетостта в Община Димитровград се
разработва към момента на изготвяне на Плана за развитие на община
Димитровград за периода 2014 – 2020 г.

- Стратегия за интеграция на малцинствените общности в община Димитровград
за периода 2010-2015 г.

Услуги

Поради обезлюдяването на малките населени места и ограничените финансови
ресурси се наблюдава все по-голяма концентрация на услугите в града. Кметовете и
кметските наместници имат ограничен достъп до ресурси за подобряване на условията
на живот и развитието на селата. Липсва достатъчен капацитет и мотивация за
привличане на средства по проекти.

Услугите, които Община Димитровград предоставя на своите граждани се предлагат от
следните звена:

1. Общински център за информация и услуги на гражданите, който се намира на
партерния етаж в сградата на общинската администрация. Центърът работи на
принципа на изнесени работни места. Обособени са 8 гишета, представящи всички
функционални отдели.

Гише № 1: Деловодство, информация

Гише № 2 и 3: Дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване”
(административни услуги)

Гише № 4: Дирекция „Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и
отбранително-мобилизационна подготовка”

Гише № 5: Дирекция „Устройство на територията, кадастър и регулация, инвестиционна
дейност, околна среда и води” (технически услуги)

Гише № 7 и 8: Каса

2. Отдел "Гражданска регистрация и административно обслужване" – предлага 33
вида услуги

3. Дирекция “ Общинска собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-
мобилизационна подготовка” – предлага 43 вида услуги

4. Отдел “Устройство на територията, кадастър и регулация” – предлага 36 вида услуги
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5. Отдел “Инвестиционна дейност, околна среда и води” – предлага 17 вида услуги

6. Отдел "Приходи" (местни данъци и такси) – предлага 19 вида услуги

Общински предприятия

Общинските предприятия в Община Димитровград са 6, както следва:

1. ОП „Детски и младежки център” – Димитровград - общинска структура, чиято
дейност е насочена към социализацията на децата и младите хора, предоставяне на
интересни дейности за тяхното свободно време, към тяхното гражданско образование.

2. ОП „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” – Димитровград с
предмет на дейност охрана на общинско имущество; организация, управление и
поддържане на реда в общинските паркинги, зони за паркиране и гаражи; инкасиране
на определените от Общински съвет такси и цени за ползване на горепосочените
общински имоти; подпомага опазването на обществения ред; стопанисване и
управление на училищни автобуси общинска собственост; извършване превоз на
ученици.

3. ОП "Траурен обреден дом" с предмет на дейност пълен пакет услуги по погребения;
поддръжка гробни места в гробищните паркове; безплатен транспорт всяка събота до
нов и стар гробищен парк.

4. ОП „Благоустрояване” с предмет на дейност: настилка на базалтови, решетъчни
плочи; асфалтови настилки; трошенокаменна настилка с валиране; водоснабдяване и
канализации, поддръжка улични оттоци, повдигане и сваляне на улични шахти;
вертикална и хоризонтална улична маркировка; ремонт покривни конструкции; постно
и блажно боядисване; монтаж и поддръжка градински пейки; транспортни услуги,
услуги с тежка механизация; производство на бетонови изделия, варови и бетонови
разтвори; зидарски работи.

5. ОП „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” (ОП
„СПИОПТ”) – ДИМИТРОВГРАД с предмет на дейност стопанисване, поддържане и
изграждане на общински пазари и тържища; организация на дейността на юридически
и физически лица, които осъществяват дейност на общинските пазари; събиране на
определените от Общинския съвет такси пазар за ползване на място.

6.ОП „Обществена пералня” е специализирано звено на Община Димитровград за
задоволяване нуждите от перални услуги на общинските социални заведения –
болница, специализирани институции, социални услуги в общността, детски ясли и
градини и други.
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Сертификати

След проведен ресертификационен одит от „Рина България” ЕООД, касаещ системата
за управление и сигурност на информацията на Община Димитровград с област на
приложение административно обслужване на граждани и юридически лица, общината
получи Сертификат, отговарящ на Стандарт ISO/IEC 27001:2005. Сертификатът е издаден
на 21.03.2012 г. и е в сила три години – до 22.03.2015 г. Валидността му зависи от
годишните одити и от цялостния преглед на системата за управление на всеки три
години.

През 2009 г. Община Димитровград получи сертификат от УНИЦЕФ за “Община –
приятел на детето” за провежданата на местно ниво активна политика в защита
правата и потребностите на подрастващите.

Квалификация и административен капацитет на общинските служители

Обученията на общинските служители се осъществяват епизодично при откриващи се
възможности за включване по програми и проекти на държавни институции, НПО и
обучаващи организации. Те се съобразяват с конкретните им задължения и по-рядко с
бъдещи дейности и задачи на отдела или дирекцията и почти никога със
стратегическите цели на общината.

Финансиране на проекти

Основен източник на финансиране на местното развитие, освен бюджета на общината,
са европейските средства. В тази връзка, в Община Димитровград работи отдел
„Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и програми “, който играе
важна роля за привличане на такъв ресурс. В дирекция “Финансово-счетоводна
дейност“ и отделите за строителство и инвестиционно проектиране, както и в
останалите отдели на общината, също има изграден капацитет за подготовка,
изпълнение и отчитане на проекти в съответната сфера. Община Димитровград също
така привлича и външни ресурси за разработване и управление на проекти поради.
Причините за това могат да се търсят в недостатъчен човешки ресурс от страна на
общинската администрация, както и в това че липсва достатъчна мотивация на
администрацията за разработването и управлението на европейски проекти с оглед на
това, че възнагражденията на общинските служители са минимални във връзка с
прилагането на разпоредбите на ПМС 330/2011 г.

Община Димитровград взаимодейства добре с неправителствените организации,
работещи в различни сфери и има изградени традиции за съвместна работа при
реализацията на инициативи за местно развитие. Тук се наблюдава изтичането на
опитни кадри от гражданския сектор и от общинска администрация, процес характерен
за цялата страна.
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Читалищата на територията на общината играят важна роля за развитието на малките
населени места, като структура, разполагаща с информация и идеи за развитие. Голяма
част от служителите в тях са на пенсионна възраст, което се утежнява от трудността при
намирането на млади специалисти и от липсата на капацитет и интерес за работа по
проекти. Липсата на ВУЗ в региона поставя допълнителни трудности при привличането
на млади и обучени кадри в общината.

Бизнесът в общината е слабо заинтересован от възможностите за финансиране по
оперативните програми. Основните причини за това са: ограничени финансови и
човешки ресурси, сложни процедури, огромна документация, забавени плащания. Тези
фактори са предимно ограничаващи за малките и средни предприятия, които нямат
изграден капацитет за подготовка и управление на проекти.

2.7. Усвояемост на средствата по Оперативните програми и Програма за развитие
на селските райони в България

Съгласно публичната базата данни на Информационна система за управление и
наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България в периода 2007 – 2013 г.
(http://umispublic.minfin.bg), актуална към 04.09.2013 г., на територията на Община
Димитровград са финансирани проекти по следните програми:

- ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013
г.

- ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

- ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.

- ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

По ОП „Транспорт“ 2007-2013, ОП „Техническа помощ“ 2007-2013 и ОП
„Административен капацитет“ 2007-2013 на територията на Община Димитровград
няма изпълнени проекти.

ИСУН не разполага с база данни за усвояването на средствата по Програма за
европейско териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013  и по Програма
за трансгранично сътрудничество по ИПП България-Турция, по които Община
Димитровград е избираем бенефициент.

В периода 2007-2013 г. по четирите оперативни програми посочени по-горе са
подписани общо 33 договора с място на изпълнение на територията на Община
Димитровград с 16 бенефициента на обща стойност 24 757 084,02 лв. От общо
договорираните средства на бенефициентите са изплатени 7 769 957,85 лв. От
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подписаните 33 договора са приключени 15 договора, в процес на изпълнение са 13,
регистрирани са 3, временно спрян е 1, прекратен е 1. Разпределението на
бенефициентите е: 12 фирми, от които 1 фирма с три договора и 2 фирми с два
договора, 3 училища, 1 болница, 1 НПО, 1 детски комплекс, Община Димитровград със
12 договора, Агенция за социално подпомагане с 2 договора.

Привлечени средства по ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската
икономика“ 2007-2013

По ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“  за 2007-2013
са подписани 8 договора със 7 бенефициента за изпълнение на проекти на територията
на Община Димитровград. От тях 7 проекта са приключени, а 1 е прекратен. Общата
стойност на договорираните средства е 2 401 146 лева. От тях общо изплатени са
1 477 141,86 лева.

№
Място на

изпълнение Наименование на проект Бенефициент
Период на

изпълнение
Обща

Стойност БФП Изплатени Статус

1 Димитровград

Повишаване
конкурентоспособността

на „ЗКИ-ВОЛТА” ООД чрез
внедряване в

производството на
иновативен продукт

„ЗКИ – ВОЛТА”
ООД

11.11.2011 -
11.03.2013 508 634,00 304 947,00 304 944,66 Приключен

2 Димитровград

Повишаване на
конкурентноспособността
и качеството на продукта

на „ТРАДЕКС” АД чрез
внедряване на

интегрирана система за
управление на качеството

и околната среда и
подобряване на

технологията по качествен
контрол на продукта

"ТРАДЕКС" АД 10.08.2009 -
10.08.2010 0 0 0 Приключен

3 Димитровград

Изграждане на системи за
управление на качеството
съгласно ISO 9001:2008 и

за управление на околната
среда съгласно ISO

14001:2004

Евро Ферт АД 04.08.2009 -
04.08.2010 50 908,00 25 454,00 25 454,00 Приключен

4 Димитровград

Изграждане на система за
управление на околната

среда съгласно БДС EN ISO
14001:2004

Нео - Титан
ООД

04.08.2009 -
04.08.2010 29 380,00 14 690,00 14 690,00 Приключен

5 Димитровград МОДЕРНИЗАЦИЯ НА
ПРОЛЕТ EООД Пролет ЕООД 18.02.2011 -

18.03.2012 983 024,00 540 663,20 540 663,20 Приключен

6 Димитровград

Фундаментална промяна
на производствения

процес в цех за амонячно
производство АМ-76

Неохим АД 11.03.2011 -
11.03.2013 0 0 0 Прекратен

7 Димитровград

„Пускане в експлоатация
на линия за производство

и пакетаж на дървени
клечки за зъби”

"Б и Д" ЕООД 06.12.2011 -
06.11.2012 268 200,00 254 790,00 254 790,00 Приключен



110

8 Димитровград
Повишаване на

конкурентноспособността
на „Пролет“ ЕООД

Пролет ЕООД 27.07.2012 -
27.06.2013 561 000,00 336 600,00 336 600,00 Приключен

Табл.41.

Привлечени средства по ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г.

По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2013 г. са подписани 17 договора за
изпълнение на проекти с място на изпълнение на територията на Община
Димитровград. От тях 6 проекта са приключени, 9 са в процес на изпълнение, а 2 са
регистрирани. Общата стойност на договорираните средства е 2 333 779,32 лева. От тях
общо изплатени са 1 591 912,82 лева.

№
Място на

изпълнение Наименование на проект Бенефициент
Период на

изпълнение
Обща

Стойност БФП
Изплате

ни Статус

1 Димитровград

Обучението през целия
живот - гаранция за

успешна професионална
реализация

Неохим АД 31.01.2013-
31.01.2014 50 672,40 35 470,68 0 В процес на

изпълнение

2 Димитровград

Подобряване уменията за
учене чрез надграждане

знанията на служителите в
"Евро Ферт" АД

Евро Ферт АД 01.02.2013-
01.05.2013 2 113,00 1 690,40 0 В процес на

изпълнение

3 Димитровград

"Подобряване условията
на труд и безопасност в
краново стопанство на

завод "Вулкан Цимент" -
гр.Димитровград, чрез

внедряване на стандарт за
работа на височина"

"ВУЛКАН
ЦИМЕНТ" АД

09.08.2012-
01.10.2013 152 161,36 121 729,09 24

345,82
В процес на
изпълнение

4 Димитровград
Подобряване безопасните

условия на труд в
"НЕОХИМ" АД

Неохим АД 22.06.2012-
22.06.2013 124 333,00 99 466,40 71

356,59
В процес на
изпълнение

5 Димитровград

"Безопасни и
здравословни условия на

труд в МБАЛ "Света
Екатерина -

Димитровград" ЕООД"

"Многопрофи
лна болница
за активно

лечение
"Света

Екатерина -
Димитровград

" ЕООД

17.06.2013-
01.08.2014 150628,42 120502,74 0 Регистриран

6 Димитровград Ученическите практики -
първа стъпка в професията

ПРОФЕСИОНА
ЛНА

ГИМНАЗИЯ -
ДИМИТРОВГР

АД

13.10.2009-
13.10.2010 41 685,34 41 685,34 41

685,34 Приключен

7 Димитровград "Различието обединява"
Детски

комплекс -
Димитровград

17.06.2008-
31.12.2009 77 345,33 77 345,33 77

320,28 Приключен

8 Димитровград

Детската градина и
училището - пътешествие

към опознаване,
сътрудничество и

сближаване

Община
Димитровград

05.02.2013-
05.11.2013 109 533,62 109 533,62 21

906,72
В процес на
изпълнение
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9 Димитровград “Училището – криле за
мечтите ни”

ОСНОВНО
УЧИЛИЩЕ

"АЛЕКО
КОНСТАНТИН

ОВ"
ДИМИТРОВГР

АД

24.09.2009-
24.09.2010 176 320,25 176 320,25 150

508,93
В процес на
изпълнение

10 Димитровград
Приемното училище –

привлекателна територия
за нашите деца

Средно
общообразов

ателно
училище
„Васил

Левски”,
Димитровград

05.10.2009-
05.07.2010 63 383,99 63 383,99 63

382,90 Приключен

11 Димитровград

Повишаване на жизнения
и социален статус на лица

от уязвими групи чрез
създаване на социално
предприятие към СУПЦ

Димитровград.

Община
Димитровград

12.11.2009-
12.03.2011 148 033,82 148 033,82 146

273,69 Приключен

12 Димитровград

"Общинско предприятие
"Социлано предприятие -

обществена
пералня"Димитровград"

Община
Димитровград

14.12.2011-
01.07.2013 295 533,48 295 533,48 232

068,52
В процес на
изпълнение

13 Димитровград
„ЗВЕНО ЗА УСЛУГИ В

ДОМАШНА СРЕДА
ДИМИТРОВГРАД”

Община
Димитровград

19.11.2012-
01.06.2014 191 753,05 191 753,05 38

350,61 Регистриран

14 Димитровград „Подай ръка” Община
Димитровград

29.06.2009-
29.06.2010 99 606,24 93 540,22 90

743,34 Приключен

15 Димитровград
Център за обществена

подкрепа, гр.
Димитровград

Община
Димитровград

04.11.2010-
04.01.2012 118 472,23 118 472,23 118

468,23 Приключен

16 Димитровград „Подкрепа за достоен
живот”

Агенция за
социално

подпомагане
и Община

Димитровград

10.11.2010
–

15.04.2014г
532 203,79 532 203,79 404 443,

82
В процес на
изпълнение

17 Димитровград „И аз имам семейство”

Агенция за
социално

подпомагане
и Община

Димитровград

08.12.2011
–

31.05.2014г.

111 058,
00

В процес на
изпълнение

Табл.42.

Привлечени средства по ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.

№
Място на

изпълнение
Наименование на

проект Бенефициент
Период на

изпълнение
Обща

Стойност БФП
Изплате

ни Статус

1 Димитровград

Техническа помощ за
„Интегриран воден

проект за реконструкция
на вътрешна

водопроводна мрежа,
канализационна мрежа с
довеждащи колектори и

МПСОВ в с.Добрич,
Община Димитровград

Община
Димитровград

12.01.2009-
12.01.2011 270000 220000 174700 Временно

спрян
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Табл.43.

По ОП „Околна среда“ 2007-2013 г.са подписани 3 договора за изпълнение на проекти с
място на изпълнение на територията на Община Димитровград. От тях 1 проект е
изпълнен, 1 е в процес на изпълнение и 1 е временно спрян. Общата стойност на
договорираните средства е 14 435 536 лева. От тях общо изплатени са 2 708 006,32
лева.

Привлечени средства по ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

По ОП „Регионално развитие“ 2007-2013 г. са подписани 5 договора за изпълнение на
проекти с място на изпълнение на територията на Община Димитровград. От тях 2
проекта са приключени, 2 проекта са в процес на изпълнение и 1 проект е регистриран.
Общата стойност на договорираните средства е 6 213 126,77 лева. От тях общо
изплатени са 4 483 662,56 лева.

№
Място на

изпълнение Наименование на проект Бенефициент
Период на

изпълнение
Обща

Стойност БФП Изплатени Статус

1 Димитровград

Обновление и
рехабилитация на детска

ясла No. 9 „Ален Мак”– гр.
Димитровград

Алианс за
Регионално

Сътрудничество
и Развитие

16.07.2008-
16.07.2010

1 393
761,21

1 393
761,21

1 393
761,21 Приключен

2 Димитровград

Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в
общинска образователна
инфраструктура в община

Димитровград

Община
Димитровград

13.12.2010-
07.01.2013

2 315
489,39

2 308
619,51

1 962
326,58 Приключен

3 Димитровград Формула Марица Арт - Еко
фестивал

Община
Димитровград

09.08.2011-
15.05.2014

487
718,40 462 520,00 285 532,55 В процес на

изпълнение

4 Димитровград
Изграждане на ЦНСТ за

деца в риск на територията
на община Димитровград

Община
Димитровград

28.12.2011-
28.12.2013

820
810,75 820 810,75 229 159,27 В процес на

изпълнение

5 Димитровград
Развитие на туристическа
атракция „Светилище на

нимфите и Афродита”

Община
Димитровград

19.05.2011-
19.05.2013

1 195
347,02

1 176
938,68 612 882,95 В процес на

изпълнение

Табл.44

Привлечени средства по Програма за развитие на селските райони

По Програма за развитие на селските райони е подписан 1 договор за изпълнение на
проект с място на изпълнение Община Димитровград. По един проект е изпратено

2 Димитровград

Реконструкция и
доизграждане на

каналзиационна мрежа
на гр. Димитровград -

десен бряг

Община
Димитровград

09.11.2012-
09.03.2015 13274503 12666531 2533306 В процес на

изпълнение

3 Димитровград

„Възстановяване,
опазване и устойчиво

управление на
биоразнообразието в ЗМ

“Злато Поле”

Община
Димитровград

04.08.2009-
26.09.2013 891133 891133 891133 Изпълнен
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искане за допълнителна информация и по един проект има отказ за финансиране.
Общата стойност на договорираните средства е 264 894 лева. От тях общо изплатени са
42 540,61 лева.

№ Място на
изпълнен

ие

Наименов
ание на
проект

Мяр
ка

Описание
на

инвестици
ята

Бенефиц
иент

Период
на

изпълне
ние

Одобр
ени

разход
и

Сума
субсид

ия

Одо
брен

и
разх
оди,
лв.
(по

анек
с,

ако
има
такъ

в)

Одо
брен

а
субс
иди

я,
лв.
(по

анек
с,

ако
има
такъ

в)

Искана
субсид
ия, лв.

(по
заявле

ние)

Плате
ни

суми
към

29.01.
2013

Статус

1 с. Бодрово,
общ.

Димитровг
рад, обл.
Хасково

Първоначал
но

залесяване
на 498 дка

неземеделс
ки земи.

M223 Създаване
на горски
култури

Община
Димитров

град

9.10.2009-
9.4.2011

266
528,00

лв.

186
569,60

лв.

264
894,0
0 лв.

185
425,8
0 лв.

266
528,80

лв.

42 540
,61

Сключен
анекс към
договора

2 с.
Черногоров
о, общ.
Димитровг
рад, обл.
Хасково

Изграждане
на
плантация
от дървесен
вид
"Пауловния
"

M223 Изграждане
на
плантация
от дървесен
вид
"Пауловния
"

"Сити
Ленд"
ООД

- 29
184,00

лв.

Изпратен
о е писмо
за искане
на
допълнит
елна
информа
ция
/изчаква
отговор/

3 с. Воден,
общ.
Димитровг
рад, обл.
Хасково

" Създаване
на
противопо
жарна
инфраструк
тура -
направа и
поддръжка
на
минерализ
овани
ивици"

M226 Превантивн
и дейности:
подобряван
е на
противопож
арната
инфраструк
тура-
Формиране
на трасе за
минерализо
вани
ивици;.

ТП"Държа
вно
горско
стопанств
о -
Хасково"

- 17
592,00

лв.

Отказ за
финансир
ане по
проекта

Табл.45.

От направения анализ могат да се направят следните заключения:

- В периода 2007-2013 г. договорираните средства по оперативните програми и
програма за развитие на селските райони в Община Димитровград възлизат на
24 757 084,02 лв., а реално разплатените средства към бенефициентите са едва
7 769 957,85 лв. Т.е. изплатените средства към бенефициентите  по
оперативните програми и програма за развитие на селските райони в Община
Димитровград за седем годишния период са близо 31,38 % спрямо общо
договорираните средства. С оглед на това, че 13 от проектите все още са в
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процес на изпълнение можем да търсим причината за този процент на
усвояeмост в това, че все още се реализират разходи, които не са
сертифицирани. И все пак при наличието на 1 прекратен и 1 временно спрян
договор, както и това, че се реализират икономии при възлагане на обществени
поръчки се очаква общата сума на договорираните средства да не се изпълни в
пълния си размер. Причините за това биха могли да се търсят още в липса на
административен капацитет за управление на проекти, недобро планиране на
паричните потоци, както и в слабости на администрирането на финансиращите
програми.

- В периода 2007-2013 г. общо договорираните средства по оперативните
програми и програма за развитие на селските райони в Община Димитровград
възлизат на близо 25 млн.лв. за публичния, частния и гражданския сектор или
средно на година се договорират по 3,5 млн.лв., което за Община Димитровград
с оглед нейното население, територия и потенциал е тенденция с
неблагоприятен характер.

- В периода 2007-2013 г. най-много сключени договори с място на изпълнение
Община Димитровград има по ОП „Развитие на човешките ресурси“ – 17, следва
ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ – 8, ОП
„Регионално развитие“ – 5, ОП, Околна среда“ – 2 и Програма за развитие на
селските райони - 1.

- В  периода 2007-2013 г. по оперативните програми и програма за развитие на
селските райони са финансирани общо 8 фирми (от които 1 фирма с 3 договора
и 2 фирми с 2 договора), Община Димитровград с 13 договора, 3 училища, 1
болница, 1 Детски комплекс, Агенция за социално подпомагане и само 1 НПО.

2.8. SWOT-анализ.

SWOT анализът за развитието на община Димитровград е основа за формулиране и
структуриране на целите и приоритетите на Общинския план за развитие 2014 – 2020.

Силни страни:

Важно геостратегическо местоположение на границата с Р Гърция и Р Турция и
преминаване на ОЕТК;

Пресичане на два от общоевропейските транспортни коридори с потенциал за
превръщане на транспорта във важен сектор на икономиката на общината;

Благоприятни почвено-климатични условия за многопрофилно селско стопанство;
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Традиции в земеделието – най-вече в зърнено житни култури и
зеленчукопроизводството;

Запазена плодородна земеделска земя с възможности за производство на екологично
чиста земеделска продукция;

Добре развита преработвателна промишленост, базирана на селското стопанство;

Наличие на работна сила с добро образование и квалификация;

Богато природно и културно наследство и съхранена идентичност;

Сравнително равномерно развита мрежа от населени места в общината;

Добра енергийна обезпеченост и наличие на природо-климатични условия за
използване на ВЕИ;

Развит сектор на малки и средни предприятия;

Наличие на отлични природни и туристически ресурси, наличие на минерални води;

Създаден капацитет и натрупан опит в планиране на местното развитие;

Участие в европейски програми.

Слаби страни

Община Димитровград е представена в групата на центровете с регионално значение
III ниво и като част от ЮЦР е в групата на слабо развитите европейски райони, силно
зависими от новите предизвикателства;

Неблагоприятни демографски тенденции;

Миграция в чужбина и в други региони на страната;

Липса на цялостни туристически продукти;

Недоизградена и недостатъчно ефективна бизнес инфраструктура;

Слаба обвързаност на специалното образование с потребностите на бизнеса;

Ниски доходи на населението, ограничаващи развитието на местния пазар;

Недостатъчна и неефективно управлявана екологична инфраструктура;

Недостатъчно използване на възможностите на публично-частните партньорства;

Нисък дял на иновациите, ограничен капацитет, липса на стимули;
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Влошено състояние на общинската пътна инфраструктура;

Амортизирана водоснабдителна мрежа и недоизградена канализационно мрежа в по-
малките населени места;

Продължаващо замърсяване на въздуха в Димитровград.

Възможности:

Добри условия за развитие на екологично и биоземеделие;

Прилагане на енергоспестяващи мерки по енергийна ефективност в обществените
сгради и уличното осветление;

По-широк достъп до модерни електронни услуги и информация за населението и
бизнеса особено в селските райони на общината;

Разширено участие в европейски програми за регионално сътрудничество;

Създаване и подпомагане развитието на иновативни клъстери и структури в общината
и областта;

Интегрирано развитие на града и включването му в мрежи от европейски градове;

Повишаване конкурентоспособността на българските предприятия в общината;

Привличане на повече преки чуждестранни инвестиции;

Постигане на динамично, изпреварващо развитие на основата на интеграция и
трансгранично сътрудничество ;

Разширяване и активно използване на възможностите на публично-частните
партньорства.

Заплахи

Продължително негативно влияние на глобалната финансова и икономическа криза –
рецесия на икономиката, спад на чуждестранните инвестиции, повишаване на
безработицата, намаляване на доходите и потреблението;

Продължаващо негативно развитие на демографските процеси и външна миграция на
млади хора, обезлюдяване;

Продължаващо разминаване между търсенето и предлагането на пазара на работна
ръка;

Неблагоприятна бизнес среда поради бюрокрация и „сива икономика” ;
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Внос на селскостопанска продукция от съседни държави на дъмпингови цени;

Продължаващ финансов дефицит за развитие и поддържане на общинската пътна
мрежа;

Нарастване на загубите поради забавяне процеса на модернизация на
водоснабдителната мрежа; продължаващо водоснабдяване с отклонения в
нормативите за качество.

3. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 Г.

ВИЗИЯ 2020

Община Димитровград – привлекателна за живеене, ефективно използваща
своя потенциал за постигане на устойчив социално-икономически растеж,
създаване на нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно
и културно наследство.

СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ
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Стратегическите цели на ОПР на община Димитровград са ясно фокусирани и
определени. Те гарантират ефективността на плана и устойчивото развитие на
общината за програмния период 2014-2020. Широкото формулиране и опасността от
неефективно разпределение на ресурсите по реализацията им са избегнати.
Обвързаността със специфичните характеристики на общината и европейски и
национални стратегически документи са  фундаментите на ОПР, който представлява
завършен стратегически документ с оперативен характер. Планираните индикатори за
наблюдение на плана осигуряват мехнизъм за конторл и наблюдение над  тяхната
реализация.

3.1. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване на привлекателността и
конкурентоспособността на Община Димитровград, чрез изграждане на
подходяща инфраструктура и опазването на екологичния й потенциал.

3.1.1. 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 подобраване на
качеството на живот на хора в неравностойно положение

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
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3.1.1.1. 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)

3.1.1.2. 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

3.1.1.3. 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

3.1.1.4. 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

3.1.1.5. 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

3.1.1.6. 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)

3.1.1.7. Подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите
публични институции

3.1.1.8. Изграждане на подходяща инфраструктура за подобряване на
услугите за МСП. Създаване на партньорски мрежи и стимулиране на
публично-частните партньорства

3.1.1.9. 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
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вътрешни коридори, входни врати и площадки, асансьори), вертикални
технически инсталации (водоснабдителна, канализационна, електрическа,
отоплителна, телекомуникациионна, пожарни кранове) на сградата

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

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.1.2.1. 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.

3.1.2.2. 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.

3.1.2.3. 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.

3.1.2.4. Инициативи на местните жители, свързани с градското развитие

3.1.2.5. Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на
наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други укрепващи съоръжения);
борба с бреговата ерозия

3.1.2.6. 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

3.1.2.7. 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

3.1.2.8. Опазване и възстановяване на състоянието на почвите
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3.1.2.9. 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

3.1.2.10. 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

3.1.2.11. Ограничаване   на   емисиите   от   подвижни   източници   чрез
организация и регулиране на движението на превозните средства (включително
такси за избягване   на   задръстванията,   диференцирани   такси   за   паркиране
или   други икономически стимули; установяване на зони с ниски нива на
емисии)

3.1.2.12. Насърчаване употребата  на  нискоемисионни  горива  в
неподвижните и подвижните източници

3.1.2.13. Опазване  на общественото здраве

3.1.2.14. Опазване на защитени местности

3.1.3. ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни
и отпадъчни води в общината

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.1.3.1. Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите

3.1.3.2. 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

3.1.3.3. Строителство/реконструкция/модернизация на канализационни
мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, включително въвеждане
на третично пречистване, където е необходимо

3.1.3.4. 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
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станции, както и строителство/реконструкция/модернизация  на пречиствателни
станции за питейни води

3.1.4. ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за
третиране на отпадъци

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.1.4.1. Подобряване на управлението на отпадъците в общината в
съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците
(превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)

3.1.4.2. Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и
намаляване частта от територията на страната покрита със стари депа за битови
отпадъци

3.2. 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

3.2.1. ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната
икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес, развитие на ПЧП
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СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.2.1.1. 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.

3.2.1.2. 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

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

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.2.2.1. 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

3.2.2.2. Създаване, възстановяване и модернизиране на инфраструктурата
в сферата на селското и горското стопанство, възстановяване и създаване на
горски фонд и превенция на риска

3.2.2.3. 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

3.2.2.4. Повишаване на професионалната квалификация и знания на
заетите в аграрния отрасъл – ще бъдат прилагани дейности за трансфер на
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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

3.2.2.5. 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

3.2.2.6. Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането
на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни

3.2.2.7. Разработване на обекти за туризъм и отдих, насърчаване на ПЧП в
сферата на туризма, инициативи за популяризиране на туризма

3.3. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Грижа за хората, интеграция на общностите,
осигуряване на достъпни и качествени здравни, социални, образователни, културни
и спортни услуги

3.3.1. ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване грижата за децата в семейството и
намаляване броя на децата, настанени в специализирани институции

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
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3.3.1.1. Намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции и подкрепа за задържането им в биологичното
семейство

3.3.1.2. Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и
уязвими групи до качествено образование

3.3.1.3. 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

3.3.2. ПРИОРИТЕТ 2: Създаване на условия за социално включване на
максимален брой хора в неравностойно положение и уязвими групи

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

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

3.3.3. ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и
социални, услуги чрез изграждане на необходимия капацитет

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.3.3.1. Стимулиране на развитието на административния и
организационния капацитет за прилагане на интегрирана грижа и политики към
хора и групи в неравностойно положение

3.3.3.2. Развиване на публично-частни партньорства в областта на
социалните услуги

3.3.4. ПРИОРИТЕТ 4: Социална сигурност, достъпност, включване и
переспективи.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.3.4.1. Оптимизиране на училищната мрежа и образователните
институции спрямо променящата се образователна среда. Повишаване на
преподавателския капацитет и качеството на образование.

3.3.4.2. Стимулиране на младежки неправителствени организации,
неформални групи и др., развиващи дейност на територията на община
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Димитровград чрез изграждане и подобряване комуникацията и
взаимодействието с местната власт.  Младежко предприемачество.
Стимулиране на кариерното развитие на младите хора

3.3.4.3. Насърчаване на здравословния начин на живот в община
Димитровград

3.3.4.4. Развитие на взаимодействието между култура и туризъм с оглед
създаване на културни и туристически продукти за нуждите на културния
туризъм

3.3.4.5. 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.

3.4. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Укрепване на институционалната среда за по-висока
ефективност на публичните услуги за гражданите и бизнеса.

3.4.1. ПРИОРИТЕТ 1: Добро управление и достъп до обществени услуги с
компетентна  и открита администрация

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.4.1.1. Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от
предоставянето на услуги на населението и бизнеса

СЦ 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
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СЦ 5: Развитие на териториалното сътрудничество –
инструмент за подпомагане на икононическото и

социалното развитие.

Приоритет 1
Насърчаване на
трансграничното

сътрудничество чрез
осигуряване на регионално
сближаване и повишаване
на конкурентоспособността

Приоритет 2
Стимулиране на местни
инициативи и обмен на

най-добри практики чрез
междуобщинско
сътрудничество

3.4.1.2. Електронизация на процесите и услугите в съответствие със
стратегията за електронно управление

3.4.1.3. 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

3.4.1.4. По-активно участие на гражданите и бизнеса в процеса на
взимането на решения и провеждането на политики на местно ниво

3.4.1.5. Повишаване на капацитет на общинската администрация за
разработване и управление на проекти

3.5. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Развитие на териториалното сътрудничество –
инструмент за подпомагане на икононическото и социалното развитие.

3.5.1. ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез
осигуряване на регионално сближаване и повишаване на
конкурентоспособността

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.5.1.1. Подобряването на качеството на живот чрез екологични
интервенции
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3.5.1.2. Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването
и социалното благосъстояние

3.5.1.3. Създаването на културни мрежи и насърчаването на общото
наследство

3.5.1.4. Развитие на пътната и железопътната мрежа в трансграничния
регион

3.5.1.5. Насърчаване на предприемачеството и на партньорски действия
във връзка с преструктурирането на икономиката

3.5.2. ПРИОРИТЕТ 2: Стимулиране на местни инициативи и обмен на най-
добри практики чрез междуобщинско сътрудничество

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:

3.5.2.1. Укрепване на капацитета на местно и регионално ниво

3.5.2.2. Насърчаване и разработване на модели за междуобщинско
сътрудничество

3.5.2.3. Превенция на риска

3.5.2.4. Управление на транспортната инфраструктура/модели за
организация на транспорта

3.5.2.5. Развитие на туризма и по-специално на по-големите културни и
природни атракции

Идентифицирането на целите и приоритетите за развитие на община Димитровград за
периода 2014 – 2020 г. е извършено съобразно стратегическите цели и приоритети на:

- Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022 г.

- Регионалния план за развитие на Южен централен район за периода 2014-2020 г.

- Областната стратегия за развитие за периода 2014-2020 г.

- Целите и приоритетите на ЕС в областта на регионалната политика за следващия
програмен период и целите на Стратегията “Европа 2020”

Изграждането на стратегическите цели се основава на два ключови аргумента:

Стратегическите цели, отчитайки резултатите от социално-икономическия анализ
трябва да допринесат за преодоляване на познатите дефицити и задоволяване на
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потребностите, като се извлече максимална полза от наличния потенциал и очертаните
възможности пред общината.

В резултат на задълбочен анализ на социално икономическото развитие на община
Димитровград, настоящият стратегически документ предлага конкретни мерки,
ориентирани към намаляване/ преодоляване на:

-вътрешнообщинските неравенства;

-изостаналостта в областта на НИРД и бизнес, базиран на иновации,
екологосъобразни и енергоефективни решения;

-влошените качества на атмосферния въздух и недостатъчна екологична
инфраструктура;

Стъпвайки на безспорните предимства, в това число:

- благоприятното транспортно-географско положение;

- съхранената, привлекателна  и разнообразна природна среда, богатото
културно-историческо наследство;

-наличието на потенциал за използване на ВЕИ – биомаса, водна и слънчева
енергия;

-високия агроекологичен потенциал, в това число научно-изследователски
центрове и кадри;

Стратегическата рамка отчита и целите на европейската кохезионна политика и
приоритетите за развитие на регионите на ЕС, определени със Стратегията “Европа
2020” и с други общоевропейски документи на политиката на сближаване, съответно
пренесени в Национална програма „България 2020” и Национална стратегия за
регионално развитие на република България в периода 2012-2022 г.

Национална програма „България 2020” е националният стратегически документ,
формулиращ целите и приоритетите за развитието на България във всички сектори,
имащи отношение към постигането на целите на Стратегията „Европа 2020”.
Стратегическият пакет съдържа три основни цели и осем приоритета.

Цели:

1. интелигентен растеж — изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации
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2. устойчив растеж — насърчаване на по-екологична и по- конкурентноспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите

3. приобщаващ растеж — насърчаване на икономика с високи нива на заетост,
която да създава условия за социално и териториално сближаване

Приоритети:

 Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила;

 Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;

 Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал;

 Развитие на земеделието за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво
управление на природните ресурси;

 Подкрепа за развитие на високопроизводителна индустриална база и модерна
иновативна инфраструктура, стимулиране на иновативната активност и научните
изследвания;

 Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните
услуги за гражданите и бизнеса;

 Изграждане на адекватна енергийна инфраструктура, подкрепа за повишаване
на ресурсната ефективност и намаляване на енергийната зависимост;

 Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.

Върху третия приоритет е построена Национална стратегия за регионално развитие
на република (НСРР) България в периода 2012-2022 г. Това е и основният документ,
който определя стратегическата рамка на държавната политика за постигане на
балансирано и устойчиво развитие на районите и за преодоляване на
вътрешнорегионалните и междурегионалните различия  в контекста на
общоевропейската политика за сближаване и постигане на  устойчив и приобщаващ
растеж.

НСРР играе важна роля за постигане на съответствие и взаимно допълване между
целите и приоритетите на политиката за регионално развитие и секторните политики и
стратегии, които спомагат за балансирано развитие на районите.
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Като прави оценка на необходимите финансови ресурси за постигане на целите и
дефинира количествените индикатори, които да мерят степента на постигането на
целите, НСРР:

 Разпределя  финансовия ресурс, както по цели и приоритети, така и по райони.
Първото разпределение е направено в зависимост от идентифицираните нужди
и целевите стойности на дефинираните индикатори, а при второто е използван
„компенсаторния” подход, т.е. колкото в по-неблагоприятна позиция е даденият
район, толкова повече средства се насочват към него;

 Категоризира индикаторите и им присъжда стойности по райони.

Следователно стратегическите цели на Общинския план за развитие на община
Димитровград се изграждат върху установените и остойностени  приоритети на НСРР.

В съответствие с основните приоритети на Стратегията „Европа 2020”, на Национална
програма за реформи на Република България – „България 2020”, с целите и
приоритетите на Националната стратегия за регионално развитие, със секторните
приоритети и инвестиционните намерения на другите структуроопределящи за община
Димитровград политики и като се отчитат специфичните характеристики, потенциалът
за развитие на общината за следващия период 2014-2020 г. би могъл да се насочи в
няколко приоритетни направления:

 Община Димитровград се характеризира с разнообразие на природни и
културно-исторически забележителности. Богатият ресурсен потенциал за
развитие на алтернативни форми за туризъм се явява възможност за
диверсифициране на икономиката, намаляване на риска от външни шокове,
стимулиране на местното предприемачество

 Благоприятното географско положение на общината създава условия за
развитието на всички видове селскостопански култури, за използване на
възобновяеми енергийни източници и подобряване на средата за живот и
бизнес в района.

 преодоляването на различни екологични проблеми - замърсяване на въздуха и
почвите, шум и др. и подобряване на екологичната инфраструктура.

 Създаване на равностойни условия за живот.

Независимо от новите реалности, предизвикателства и заплахи през последните
години на криза в национален, европейски и световен мащаб, общата представа за
бъдещото развитие и състояние на община Димитровград трябва да носи основните
белези на „динамично развитие”, „устойчиво развитие”, „висок икономически растеж и
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заетост”, „подобрено качество на живот”, „съхранено природно и културно
наследство”.

Политиката за бъдещото развитие община Димитровград цели да подобри
икономическото и социално състояние на общината на основата на устойчиво и
балансирано развитие. Инвестициите в инфраструктурата и човешките ресурси ще
създаде реална възможност за реализирането на Общинския план за развитие и
повишаване на качеството на живот на местното население . За осъществяването на
визията се разчита на конкурентоспособността на местната икономика, ресурси и
потенциал, които с помощта на финансовите инструменти на ЕС и национални средства
да се превърнат в конкурентни предимства. Инвестициите в човешкия капитал и
социална инфраструктура ще допринесат за социалното сближаване. При такова
съчетание община Димитровград може да се превърне в привлекателно място за
живот и бизнес, същевременно осигурявайки висок жизнен стандарт на населението.

Балансираното и устойчиво интегрирано развитие, постигнато чрез рационално
организирана икономическа, социална, транспортна, инженерна, културна и
туристическа инфраструктура и осигуряващо интелигентен икономически растеж,
адаптивност към промените и равнопоставеност.
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4. ИНДИКАТИВНА ФИНАНСОВА ТАБЛИЦА

Индикативната финансова таблица обобщава необходимите ресурси за реализацията на Общинския план за развитие през периода
2014-2020 г. и представлява финансовата рамка на поетите ангажименти по изпълнението на плана от страна на всички партньори в
местното развитие при водещата роля на органите на местното самоуправление, подпомагани от общинската администрация.

Стратегическа
цел

Местно публично
финансиране Външно публично финансиране Частно финансиране

ОБЩО

Общински
бюджет

Местни
публични
фондове

Общ
дял
(%)

Централен
бюджет

Общ
дял
(%)

Фондове на ЕС Общ дял
(%)

Други
източници

Общ
дял (%) Фоднове, фирми Общ

дял (%)

СЦ. 1 48 775 900,00 лв. 0,00 лв. 13,09 1 160 000,00 лв. 0,31 312 493 600,00 лв. 83,88 0,00 лв. 0,00 10 112 500,00 лв. 2,71 372 542 000,00 лв.

СЦ. 2 1 674 000,00 лв. 0,00 лв. 3,92 3 200 000,00 лв. 7,49 7 371 000,00 лв. 17,24 0,00 лв. 0,00 30 505 000,00 лв. 71,36 42 750 000,00 лв.

СЦ. 3 1 607 550,00 лв. 0,00 лв. 14,92 60 000,00 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.

СЦ. 4 495 500,00 лв. 0,00 лв. 13,74 257 500,00 лв. 7,14 2 209 500,00 лв. 61,25 645 000,00 лв. 17,88 0,00 лв. 0,00 3 607 500,00 лв.

СЦ. 5 1 299 500,00 лв. 0,00 лв. 12,04 315 000,00 лв. 2,92 8 860 500,00 лв. 82,12 315 000,00 лв. 2,92 0,00 лв. 0,00 10 790 000,00 лв.

ОБЩО 53 852 450,00 лв. 0,00 лв. 12,23 4 992 500,00 лв. 1,13 337 347 550,00 лв. 76,59 3 652 000,00 лв. 0,83 40 617 500,00 лв. 9,22 440 462 000,00 лв.
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5. СИСТЕМА ОТ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА

5.1. Значение на ситемата от индикатори за наблюдение и оценка

Общинският план за равитие на община Димитровград като стратегически ефективен
документ изисква наличието на адаптираност към променящите се характеристики на
общината. За да бъде основа за разработване на документи, проекти и др. е
необходима неговота актуалност в края на 2020 г. Тези характерни особености налагат
нуждата от разработването на система за наблюдение и оценка на плана.

Целите на системата са да определени степента на изпълнение на заложените цели, да
проследи обвързаността на плана с променящите се условия и да аргументира нуждата
от актуализация. В системата за наблюдение и оценка се съдържат индикаторите за
измерване на резултатите и въздействието на плана. Чрез нея се завършва цялостната
рамка на устойчивост и адаптивност на ОПР.

- индикатори за резултат;

- индикатори за оценка;

5.2. Индикатори за наблюдение и оценка

Изпълнението на Общинския план за развитие ще бъде мониторирано съгласно следните
индикатори за наблюдение и оценка:

Индикатори за наблюдение и оценка

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

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

Брой нови, опростени и прозрачни административни процедури за инвеститорите

Брой изградени местни Съвети за партньорство

Брой въведени нови технологии и информационни продукти за административно
обслужване на бизнеса

Изградена система за следене на бизнес-климата в общината

Брой на изградените консултантски и информационни центрове за предоставяне на
информация

% на нарастване на финансовата помощ за маркетинг и предприемачество
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Внедрени съвременни системи за контрол на качеството ( ISO 9000)

% на нарастване на зоните за бизнес и развитие на промишлеността

Брой на новосъздадени тържища и борси

Брой на новосъздадените клъстери и мрежи

Брой на фирмите, участващи в клъстери

Брой на малките и средни предприятия, получаващи бизнес услуги от клъстерите

Брой на изградените центрове за изследвания и иновации

Брой на пазарно ориентирани изследователски проекти получили помощ

Брой на получени патенти от разработени иновации

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

Дължина на инсталираната широколентова мрежа (в км)

Брой на създадените "онлайн" услуги и възможности

Брой на абонатите на Интернет на 1000 жители

Брой на Интернет ПД (пунктове за достъп) за повиквания на локално ниво

Брой на изградените нови алтернативни източници на енергия и мощност в KW

Брой проекти за възстановяване на непригодни и полупригодни терени

% намаляване на териториите, застрашени от ерозия и човешка дейност

Брой проекти за модернизация на местните пътища в селските райони

Размер на инвестициите за подобряване и естетизиране на ландшафта

Брой туристи, ползващи алтернативни форми на туризъм

% на залесяване на наклонени/ ерозиращи и други необработваеми земи

% на новозалесени земи в селскостопанския и горския фонд

Брой на потребителите участващи в борсовата и тържищна търговия
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Брой експонирани и социализирани обекти на природното и културно историческото
наследство

Брой актуализирани устройствени планове

Дължина на реконструираната и обновена пътна мрежа (кm)

Брой нови и обновени обекти на ВиК, електроснабдяване, телекомуникации и др.

Брой обновени и новосъздадени обекти на културата

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

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

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

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

Наличие на Съвет за партньорство за образование и обучение в общината

Създадени образователните програми ориентирани към технологично-свързани
умения

% на намаляване на преждевременно напускащи ученици от училищата

Брой педагогическите и управленските кадри в системата на основното и средното
образование преминали през курсове за повишаване на квалификацията

Брой компютри на 100 ученици в училищата

Нови учебни програми по информационни системи и мрежи (брой)

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

Брой изградени центрове за професионално обучение, работещи в мрежа с други
Подобни

Наличие на система за обучение през целия живот

Брой съвместни инициативи със социални партньори за продължаващо професионално
обучение

% на увеличаване участието на жените на пазара на труда
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Брой въведени системи за обучение, регулиращи професионалната подготовка според
нуждите на местния пазар на труда, съвместно със социално-икономическите
партньори

Брой местни инициативи за насърчаване на заетостта

% на увеличаване на социалната интеграция на хора в неравностойно положение и на
уязвими социални групи

Брой новоизградени и модернизирани обекти на здравеопазването

Вложени нови инвестиции за развитие на здравеопазването (хил.лв)

Брой нови здравни услуги на общинско ниво

% на намаляване на здравно неосигурените лица

Брой местни културни институции, получили подкрепа за развитие на културата

Брой модернизирани и реконструирани сгради и обекти на културата

% на увеличаване на броя на организираните културни прояви

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

% на увеличаване на броя на организираните спортни и младежки прояви

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

Брой изградени социални жилища за социално слаби семейства

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

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

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

Брой изградени пречиствателни станции за питейни води

% на домакинства с подобрени системи за водоснабдяване

% на модернизирани външни водопроводни мрежи (кm)
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% на модернизирани вътрешни водопроводни мрежи (кm)

Изградени съоръжения и мрежи за допълнително водоподаване (брой)

Брой на изградени ПСОВ

Дължина на изградените и модернизирани канализационни системи и колекторни
мрежи в населените места (кm)

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

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

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

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

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
европейски програми и фондове на местно, регионално, национално и международно
ниво

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

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

Брой и % на успешно реализирани проекти от фондовете на ЕС
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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
общините и службите на централната изпълнителна власт в територията на района
(брой)

Брой и видове проекти и инициативи за транснационално и междурегионално
сътрудничество

6. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ПО НАБЛЮДЕНИЕТО, ОЦЕНКАТА И АКТУАЛИЗАЦИЯТА
НА ПЛАНА

Наблюдението и оценката на Общинския план за развитие на община Димитровград за
периода 2014-2020 г. са фундамент в цялостния процес на планиране. Важността на
този тип дейности е свързан с навременното предприемане на действия за
преодоляване на възникващи проблеми при неговата реализация и, при
необходимост, предприемане на действия за неговата актуализация. В този смисъл,
наблюдението и оценката са насочени главно към постигане на устойчивост,
ефективност, целесъобразност и законосъобразност при изпълнението на ОПР.

 Наблюдение на Общинския план за развитие

Централна част при реализиране на наблюдението заемат изпълнението на целите и
приоритетите на ОПР, организацията и методите на изпълнение, прилагани от
съответните административни структури, организациите и юридическите лица,
участващи в изпълнението им и мерките за осигуряване на информация и публичност
за резултатите от изпълнението. Наблюдението на общинския план позволява
проследяване на постигнатия напредък и оценка на степента на изпълнение на целите.

 Оценка на Общинския план за развитие

Оценката предоставя информация за ефектите от провежданата чрез ОПР политика.
Оценката осигурява на управлението механизми за контрол, като ги подпомага при
приемането на решения, подобряващи използването на съществуващите ресурси.В
цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за партньорство
участват кметът на общината, кметовете на кметства и кметските наместници,
общинската администрация, общинският съвет, социалните и икономическите
партньори, неправителствените организации, представителите на гражданското
общество в общината.
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Организацията на изпълнението на общинския план за развитие на община
Димитровград включва поредица от действия, свързани с:

• ресурсното осигуряване и разпределяне на средствата при реализацията на
мерките;

• функционалната, институционалната и териториалната организация на
действията по изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана;

• оперативното управление и координацията между участниците в процеса на
реализация;

• мониторингът /наблюдението/, оценката и контролът на изпълнението по
отношение на целите, действията, ресурсите и резултатите;

• актуализацията и усъвършенстването на самия планов документ;

• осигуряването на публичност и прозрачност на процеса на разработване,
приемане и реализация на плана, което пряко се свързва със засилване на
демократичността в управлението.

Всички тези етапи на реализацията следва да бъдат програмно, ресурсово, кадрово и
организационно осигурени.

Ресурсното осигуряване и разпределение на средствата при реализация на мерките в
рамките на общинския план за развитие на община Димитровград  се осъществява
чрез разработената индикативна финансова таблица.

Групирани, основните източници за финансиране на планираните дейности и проекти
са:

• национални източници, включващи средствата на държавното финансиране –
републикански бюджет, общински бюджети, от търговски дружества с държавно
и общинско участие и финансиране от частни търговски дружества;

• средства с източник Европейския съюз – Структурни фондове и Кохезионен фонд
на ЕС, чрез българските оперативни програми, както и други програми на
Общността;

• безвъзмездни средства от други източници и донорски програми;

• привлечени средства чрез кредитни инструменти и инвестиционни фондове.

В индикативната финансова таблица в резултат от извършен мониторинг и оценка е
възможно да се правят целесъобразни оперативни и текущи изменения по промяна на
размера на определени средства или прехвърляне на конкретни ресурси, както и да се
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актуализират отделни източници на финансиране, срокове, приоритети и конкретни
изпълнители на мерки от плана.

Функционалната, институционалната и териториалната организация на действията по
изпълнение на мерките, програмите и проектите на плана се осъществят от общинския
съвет и кметът на община Димитровград, като за целта тези въпроси следва да се
решат в рамките на Наредба, приета от общинския съвет, с която да се уредят всички
въпроси, свързани с текущото управление на реализацията на общинския план за
развитие.

Наблюдението на изпълнението на ОПР е задача на Общинския съвет на община
Димитровград и на Кмета на общината. Това налага съветът да вземе решение за
създаване на работна група за наблюдение на плана. На основа на взетото решение
кметът издава заповед за нейното създаване. Групата за наблюдение следва да
включва представители на съвета и експерти от състава на общинската администрация,
като организацията и функционирането й се регламентира с решение на ОбС
/Наредбата за текущо управление на реализацията на общинския план за развитие/.

Групата за наблюдение:

• Разглежда и предлага за утвърждаване на индикаторите за наблюдение на
степента на изпълнение на плана. В правомощията на съвета е той да утвърди
изготвеното предложение от групата, като съответно определя техния конкретен
набор и стойностите им;

• Периодично извършва преглед на постигнатия напредък и докладва на
ръководството на общината състоянието и възможните мерки;

• Обсъжда резултатите и степента на достигане на целите и приоритетите, изготвя
отчет за постигнатите резултати;

• Разглежда резултатите от междинната оценка, ако такава е възложена и прави
предложение пред ръководството на общината за предприемане на
необходимите действия;

• Ежегодно изготвя доклад за изпълнението, като предлага мерки за промяна, ако
това е наложително. Докладът и мерките се предлагат за разглеждане от съвета;

• Прави предложения за усъвършенстване на плана, както и за преразпределяне на
средствата по мерките, програмите и проектите.

В рамките на дейността си групата за наблюдение изготвя регулярни или конкретни
отчети, които предоставя на съвета и кмета на общината. В отчетите се оценява и
прогреса при реализацията на плана и изпълнението на показателите и индикаторите.
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Мониторингът води до засилване потенциалните възможности за реализация на
общинския план за развитие. Чрез прилагането му е възможно да се подобри
сътрудничеството между различните участници, които си комуникират при
изпълнението на плана, като широко се прилага принципа на прозрачност, публичност
и партньорство.

Внасянето на елементи на обществено обсъждане води до реално обогатяване на ОПР
с участието на населението на общината. Важен момент при организацията на
мониторинга е определянето на неговите водещите компоненти. Най общо тук се
включва:

• Определяне на система от индикатори за измерване степента на изпълнение;

• Създаване на механизъм за измерване и проследяване на водещите параметри;

• Избор и адаптиране на механизми за сравнение и оценка на резултатите;

• Оценка на резултатите и предприемане на корекции при значими отклонения.

От гледна точка на информационното осигуряване на мониторинга е важен въпросът за
събираемостта на данните за самото оценяване – те следва да са редовни
/официализирани/, верифицирани, релевантни на заложените цели и прости. Това
налага да се осъществява периодична координация и съвместен обмен на информация
между общинската администрация на Димитровград и институции за набиране и
анализиране на текущи данни и информационни източници.

Наблюдението и оценката следва да проследяват не само използването на финансовия
и ресурсен потенциал, но активно да отчитат и физическия прогрес върху територията
на общината /настъпващи промени в състоянието на средата в резултат от предприети
интервенции/. Това изисква набор от специфични индикатори и възможност за
алтернативност и адаптивност при оценяване изпълнението на плана.
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7. НЕОБХОДИМИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЛАГАНЕ НА ПРИНЦИПА НА ПАРТНЬОРСТВО И
ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ

7.1. Значение на прилагането на принципа на патрньорство и осигуряване на
информация и публичност

Обмяната на идеи и координацията между всички заинтересовани страни по време на
разработването и реализацията на плана трябва да бъдат активни дейности, защото по
този начин се гарантира ефективността на управлението и пълноценното развитие на
община Димитровград. Обективното публично представяне на цялостната информация
е предпоставка за формирането на партньоства и възможност за съвместни дейности
между заинтересованите страни.

Законът за регионалното развитие и правилникът за прилагане на ЗРР определят като
основен принцип за разработването и реализацията на ОПР търсенето на
партноьорство, публичност и прозрачност.

В рамките на разработването на документа се представят широко пред обществеността
работните предвиждания на ОПР, начините за тяхната реализация и очакваните
резлултати за развитието на община Димитровград и местното население. Различните
механизми за прилагане принципа на партньорство насърчават общетсвеното участие,
акумулират идеите на участващите групи. Те дават възможност за реализирането на
балансиран, реалистичен документ, базиран на спецификата на община Димитровград.

Разработването и прилагането на работещ механизъм за осъществяване на принципа
на партньорство и осигуряване на информация и публичност на изпълнението на ОПР
на община Димитровград за периода 2014-2020 г. има решаващо значение за
постигането на целите и приоритетите на устойчивото интегрирано общинско развитие.

Прилагането на принципа на партньорство включва информиране за Общинския план
на всички заинтересовани страни, възможност за изразяване на мнения и представяне
на предложения чрез формални и неформални работни срещи, осъществяване на
широко консултиране чрез организиране на публични дискусии, в т.ч. и чрез интернет,
участие във формални структури за планиране и мониторинг със състав, основан на
принципа на партньорството - власти на различните равнища, социални и
икономически партньори, гражданско общество.

Общинският план за развитие се обсъжда и съгласува със заинтересуваните органи и
организации, с икономическите и социалните партньори, както и с физически лица и
представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината.
По този начин включването на гражданите и заинтересованите страни осмисля и
легитимира процеса на планиране и програмиране и повишава устойчивостта на
развитието. Широкото гражданско участие повишава качеството и стойността на



144

публичните стратегии и политики и засилва общественото доверие и отговорност.
Включването на резултатите от процеса на участие във формулирането на самите
решения и политики завършват цялостната концепция за стратегичесако развитие,
базирано върху принципите на партньорство, публичност и съгласуваност.

7.2. Осъществяване на принципа на партньорство, информираност и публичност по
време на разработването и реализацията на ОПР

Информираността на гражданите и обществената подкрепа са от особено значение за
успешното реализиране на Общинския план за развитие и за осигуряването на
интегрирано устойчиво местно развитие.

Местните органи на управление в община Димитровград се стремят да осигурят
условия за:

- Периодични срещи между заинтересованите страни.

- Участие в съвместни проекти.

- Привличане на представители на заинтересованите страни в наблюдението на
изпълнението на Общинския план за развитие.

- При необходимост организиране на форуми и други събития в рамките на
проекти за идентифициране на основните форми за взаимодействие,
разпределяне на отговорностите и мобилизиране на местните ресурси.

- Включване на местната общност и поддържането на контакти с местните
граждански групи и институции, с цел осигуряване на прозрачност в местната
политика.

- Своевременно информиране на обществеността чрез сайта на общината за
предприетите действия от страна на администрацията по реализацията на
актуализирания Общински план за развитие.

Изпълнението на Общинския план за развитие изисква дългосрочни усилия, но той
може да се изпълни успешно, само ако се прилага стъпка по стъпка, т.е. като се
изпълняват поетапно отделните проекти, залегнали в него с осигуряване на
адекватна информираност, участие и мотивация на заинтересованите страни и
цялата местна общност.
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8. ПРОГРАМА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ОПР

8.1. Същност и цели на програмата за реализация

Програмата за реализация е едновременно заключителният елемент от структурата на
ОПР и водещата предпоставка за реализацията на плана и неговите цели. Заедно с
останалите елементи на ОПР програмата показва начина за разпределение на
съществуващите и потенциалните общински времеви, финансови и организационни
ресурси. Идеята на програмата за реализация е обобщаването на релевантни проекти,
следващи логиката на формулираните специфични цели в рамките на приоритетите.
Идентифицираните и включените в обхвата на ОПР проекти принадлежат към
определена специфична цел от приоритетите на на стратегическата част. Независимо
от по-комплексния характер на някои от поректите и техния принос към повече от един
приоритет, те са съотнесени към един тях.

Основни компоненти на програмата са:

 Оперативни насоки и цели

 Мерки и предвидени дейности

 Списък на проектите

 Индикаторите за конкретни продукти и резултати

 Организацията и дейностите по наблюдението

 Комуникационен механизъм
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8.2. Списък с приоритетни проекти за реализация в периода 2014 – 2020

Предложеният списък представя проектите, оценените като най-значими и изразява препоръка за приоритетно фокусиране на
общинските ресурси върху тяхното реализиране.

№ Наименование:

Време за реализация

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 подобраване на качеството на живот на населението

3.1.1.1. 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)

2 Изграждане на пожароизвесителни системи в образователната
инфраструкура – 11 бр.+ 7 бр. училища ОПРР ПО1 ИП4 Община

Димитровград РСПБЗН

7 Реконструкция на столова към СОУ "В. Левски", гр. Димитровград ОПРР ПО1 ИП4
Община

Димитровград,
училища

училища

8

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
Методий", кв. Черноконево, ОУ "П.К Яворов", кв. Изток -9 бр.

ОПРР ПО1 ИП4 Община
Димитровград

училищни
институции
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11
Газификация на ОДЗ "Лилия", гр.Димитровград - РЗП - 1607 м²,
ЦДГ"Звънче" - РЗП -1 188  м², ЦДГ"Й.Чанкова" , гр.Димитровград-
РЗП - 1331 м²

ОПРР ПО1 ИП4 Община
Димитровград

културни и
образователни
предприятия

3.1.1.3. 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

21
Преустройство на бивша Марбас болница – източно крило в топла кухня
(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

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

ОПРР ПО1 ИП5 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград СПУЦ

28 Изграждане на Център за временно настаняване ОПРР ПО4 ИП1 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

3.1.1.4. 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 Община
Димитровград

културни
институции, НПО

36 Преустройство на бивш МУЦ в „Дом на изкуствата“, гр.
Димитровград ОПРР Община

Димитровград
културни

институции, НПО

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

ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО,

МК

46 Подобряване на акустиката в репетиционната зала на Забавно-духов
оркестър чрез необходимите дейности по ремонт и оборудване ОПРР ПО1 ИП3 Община

Димитровград
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47
Осигуряване на репетиционна зала с подходяща акустична среда и
необходимите технически средства на Детски духов оркестър
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП3 Община
Димитровград

49
Извършване на археологически проучвания и консервационни и
реставрационни дейности на археологическите обекти – местността
„Хасара“, крепостта край село Сталево

ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград

Исторически
музей, НПО

50 Артоформление на пространствата пред културните институти с цел
атрактивност и привличане на нови посетиттели ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград,

НЧ
читалища, НПО

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

ОПРР ПО5 ИП1 /
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград НПО

3.1.1.5. 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"

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

Спортни
организации,

НПО

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

Община
Димитровград

Спортни
организации,

НПО

3.1.1.8. 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 ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград

ПРИОРИТЕТ 2 :  Подобряване на пътна и улична мрежа, зони за отдих, паркове, вътрешен ред и безопасност, спазвайки екологичните
норми
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3.1.2.1. 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.

82 Благоустрояване и реконструкция на парк "Марица" с предвиждане
на нови ядра с развлекателен и спортен характер ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград НПО, читалища

87 Подръжка и облагородяване на гробищните паркове на територията
на община Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

88 Изграждане на напоителни системи на зелени площи в централната
градска част ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

89
Инвентаризация и паспортизация на зелени  площи, пешеходни
алеи, паркинги в жилищните територии с цел възстановяване и
поддържане

ОПРР ПО1 ИП 2 Община
Димитрвоград

90 Построяване на санитарни възли в парковете „Марица”,
Н.Й.Вапцаров” и „Пеньо Пенев” ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

3.1.2.2. 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.

92 Оформяне на пешеходна алея в началото на с. Крепост ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград НПО, читалища

95 Ремонт на тротоарни настилки на територията на селата ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград НПО, читалища

96 Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр.Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград НПО, читалища

97
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
тротоар от западната страна на бул.Стефан Стамболов

ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград НПО, читалища



150

3.1.2.3. 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 Изграждане на пътна инфраструра кв. Габера ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

102 Изграждане на пътна инфраструктура индустриален район кв.
Марийно (в района на Дуветика, ул. "Строител") ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

103 Рехабилитация ІV клас път НKV1005/1-9, Димитровград-
Хасково/Крум-Ябълково

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

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

ОПРР ПО6 ИП1 /
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

113 Общински път HKV1006 (от път I-5- Радиево - Бряст)         3,5 км
ПЕТС / ИПП /

общински
бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

115 Общински път HKV1007 (III-506- Добрич – Крум – жп гара Крум)      4,6
ПЕТС / ИПП /

общински
бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински

бюджет

Община
Димитровград

117 Ремонт на Общински път HKV1010 (от път III-663- Злато поле -
Райново) ОПРР ПО6 ИП1 Община

Димитровград

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

Димитровград АПИ

123 Рехабилитация на улична мрежа в гр.Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

129 Подновяване на автобусни спирки, гр. Димитровград общински
бюджет

Община
Димитровград

3.1.2.5. Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други укрепващи
съоръжения); борба с бреговата ерозия
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149
Почистване затлачени, замърсени и обрасли корита на дерета и
реки в населените места на територията на общината, с цел
повишаване на тяхната проводимост

Общински
бюджет / ЕП

Община
Димитровград

3.1.2.8. Опазване и възстановяване на състоянието на почвите

159
Стимулиране на биологичното стопанство и  растениевъдство,
допринасящо за почвеното биоразнообразие и подобряващо
структурата на почвите

ПРСР / Частно
финансиране

Земеделски
производители

3.1.2.9. 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

162 Изграждане на защитни пояси около промишлените зони ЕП Община
Димитровград

3.1.2.10. 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

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

общински
бюджет

Община
Димитровград

172

Поддържане на автоматизираната система за информиране на
населението за качеството на атмосферния въздух, включена в
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг
НАСЕМ

ПЕТС / ИПП /
ОПОС

Община
Димитровград

3.1.2.11. Опазване на защитени местности

173 Разработване на план за управление на защитена местност
„Пропадналото блато“ ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград
граждански

сдружения, НПО

174 Разработване на план за управление на защитена местност
„Нощувка на малък корморан“ ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград
граждански

сдружения, НПО
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3.1.3. ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в общината

3.1.3.2. 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

178
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 територии

ОПОС ПО1 Община
Димитровград

МОСВ,
Експлоатационни

дружества

3.1.3.3. Строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, включително
въвеждане на третично пречистване, където е необходимо

182 Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ  с. Добрич ОПОС ПО1 Община
Димитровград

3.1.3.4. 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

208 Изграждане ВиК кв. Габера ОПОС ПО1 Община
Димитровград

209 Подобряване на сигурността на кладенците на "Крумска тераса"
(почиставане и ремонт) ОПОС ПО1 Община

Димитровград

212 Рехабилитация на сондажно поле "Черногорово" (смяна на помпи,
почистване, ремонт на помпена станция) ОПОС ПО1 Община

Димитровград ВиК дружества

217 Изграждане на Пътна инфраструктура и ВиК в търговска зона
/център/ ОПОС ПО1 Община

Димитровград

218 Изграждане на ВиК индустриален район кв. Марийно (в района на
Дуветика, ул. "Строител") ОПОС ПО1 Община

Димитровград

221 Подмяна на водопроводна мрежа  с. Добрич ОПОС ПО1 Община
Димитровград
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225 Изграждане хидрофорна ПС висока зона, с. Бодрово ОПОС ПО1 Община
Димитровград

Екплоатационни
дружества

226 Подмяна на външен главен водопровод от кв. Черноконево до гр.
Меричлери II етап ОПОС ПО1 Община

Димитровград

3.1.4. ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

3.1.4.1. Подобряване на управлението на отпадъците в общината в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците
(превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)

230
Изграждане на претоварна станция или претоварно съоръжение за
извозване на твърдите битови отпадъци до регионално депо за
неопасни отпадъци „Гарваново”.

ОПОС ПО2 Община
Димитровград

фирми за
сметосъбиране и

извозване

231
Информационна кампания сред населението на Община
Димитровград за въвеждането и прилагането на практики в областта
на разделното събиране на отпадъци

ОПОС ПО2 Община
Димитровград

НПО, частен
сектор

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

ОПОС ПО2/
частно

Община
Димитровград

частен сектор/
община

Димитровград

234 Осигуряване на площадки за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата

ОПОС ПО2/
ПУДООС

Община
Димитровград

235 Изграждане на депо за неопасни битови отпадъци в землището на
село Ябълково ОПОС 2 Община

Димитровград

236 Избор на площадка, проектиране и изграждане на депо за
строителни и инертни отпадъци ОПОС 2 Община

Димитровград

237 Компостирането - начин на третиране на биоразградимите отпадъци ОПОС 2 частен сектор Община
Димитровград

238

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 2; ПУДООС Община
Димитровград
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239 Ликвидиране на образувани микросметища по населени места на
територията на общината ПУДООС

3.1.4.2. Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на страната покрита със стари депа за
битови отпадъци

240 Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци ОПОС ПО2 Община
Димитровград

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

3.2.1. ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес, развитие на
ПЧП

3.2.1.1. 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.

246
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

3.2.1.2. 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

253 Развитие на индустриална зона ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград частен сектор
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3.2.2. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на устойчиво земеделие и туризъм и насърчаване на ПЧП

3.2.2.2. Създаване, възстановяване и модернизиране на инфраструктурата в сферата на селското и горското стопанство, възстановяване и
създаване на горски фонд и превенция на риска

279 Изготвяне на оценка и лесоустройствен план на горите от ОГФ Общински
бюджет

Община
Димитровград ТП "ДГС"- Хасково

3.2.2.7. Разработване на обекти за туризъм и отдих, насърчаване на ПЧП в сферата на туризма, инициативи за популяризиране на туризма

292 Създаване на туристически портал към сайта на Община
Димитровград

ПЕТС/ ИПА
Приоритет 2

ОПДУ

Община
Димитровград

туристически
сдружения, НПО

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Грижа за хората, интеграция на общностите, осигуряване на достъпни и качествени здравни,
социални, образователни, културни и спортни услуги

3.3.1. ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване грижата за децата в семейството и намаляване броя на децата, настанени в специализирани
институции

3.3.1.1. Намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа за задържането им в биологичното
семейство

294
Разширяване дейността на ЦОП в направление превенция
изоставянето на деца и реинтеграция в биологичното семейство или
семейсво на близки и роднини

ОПРЧР ПО 2 ИП2 Община
Димитровград

НПО, социални
институции

295
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
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3.3.1.2. Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование

296

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

ОПНОИР ПО4 ИП1
и ИП2

Община
Димитровград

училища, ОДЗ,
детски и

младежки
центрове, НПО,

социални
заведения

297 Осигуряване на качествено интегрирано образование на деца с
увреждания

ОПНОИР ПО3 ИП1
и ПО4 ИП1

Община
Димитровград,

училища

социални
заведения, НПО

3.3.3. ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални, услуги чрез изграждане на необходимия капацитет

3.3.3.1. Стимулиране на развитието на административния и организационния капацитет за прилагане на интегрирана грижа и политики към хора и
групи в неравностойно положение

302

Повишаване професионалната квалификация и капацитета на
персонала, предоставящ социални услуги в общността и
Организиране на екипни и индивидуални супервизии на работещите
в социалните услуги, предоставяни в общината

ОПРЧР ПО3 ИП1 Община
Димитровград

социални
предприятия

303 Разширяване на дейността на съществуващите социални
предприятия ОПРЧР ПО3

Община
Димитровград,

социални
предприятия

НПО

3.3.4. ПРИОРИТЕТ 4: Социална сигурност, достъпност, включване и переспективи

3.3.4.1. Оптимизиране на училищната мрежа и образователните институции спрямо променящата се образователна среда. Повишаване на
преподавателския капацитет и качеството на образование.
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311 Създаване на възможности за стажове в държавната и общинска
администрация на студенти от висшите училища ОПРЧР ПО1 ИП1 Община

Димитровград

регионални
структури на

изпълнителната
власт

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

общински
бюджет

Община
Димитровград

спортни клубове,
училища

313
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"

318
Стимулиране създаването на детски спортни школи, като обособени
структури към спортните клубове за първична селекция и обучение
на талантливи деца за спортно развитие

общински
бюджет, ОПНОИР

ПО3

Община
Димитровград спортни клубове

3.3.4.2. 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

319

Укрепване на Консултативен младежки съвет (КМС) чрез
повишаване на 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
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321 Осъществяване на дейностите в общинска програма „Димитровград
на младите“

Общински
бюджет

Община
Димитровград

училища, детски
и младежки
центрове и

организации,
младежки

неправителствен
и организации

(МНПО)

327

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
среда

ОПНОИР ПО3 ИП3 Община
Димитровград

НПО, ОП "Детски
и младежки

център", бизнес

3.3.4.4. Развитие на взаимодействието между култура и туризъм с оглед създаване на културни и туристически продукти за нуждите на културния
туризъм

332
Разработване на рекламна стратегия и политика за представяне на
атракциите и обектите на територията на Община Димитровград на
българския и международния пазар

Общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански
сдружения

333

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 чрез добиване на
статут "Културен маршрут на Съвета на Европа"

ЕП Община
Димитровград общини

337
Разработване и апробиране на туристически маршрути, включващи
исторически, археологически и културни обекти на територията на
Общината

Общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански
сдружения,

туристически
фирми
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3.3.4.5. 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.

338 Създаване и поддържане на модерни сайтове на културните
институти ЕП

културни
институции,

НПО

Община
Димитровград

339

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
наследство

ЕП
културни

институции,
читалища

341
Взаимодействие на местно, национално и международно ниво на
културни институти. Изграждане напартньорства и мрежи в областта
на културата

ОПРЧР, ОПРР ПО1
ИП3

Община
Димитровград читалища

343

Организиране на планови теренни обходи и проучвания на
територията на Община Димитровград с цел обогатяване на
фондовете на музеите с образци на материалното и нематериалното
културно наследство

ЕП
културни

институции,
НПО

Община
Димитровград

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

публично
финансиране

Община
Димитровград

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

ЕП/ публично
финансиране

ИМ, музеи,
читалища МК

346
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



161

347

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
„Димитровград“ , 1-ви Ноември

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

351 Изработване на дългосрочна образователна програма на музеите за
подрастващите ОПРЧР, МК ИМ НПО, културни

институции

352

Изработване на общи културно образователни програми – срещи с
детски автори, кръжоци чрез сътрудничество между Градска
библиотека „Пеньо Пенев“ и учебните заведения и детските
градини в община Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

Г. библиотека
"Пеньо Пенев",
ОДЗ, училища

353

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 ромско
население

ОПНОИР ПО4 ИП2 Г. библиотека,
читалища

Кметове на
Кметства, НПО,

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

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,

МНПО

355 Утвърждаване на творците и културните дейци в Община
Димитровград и развитие на млади таланти в областта на изкуствата ОПРЧР, ОПНОИР Община

Димитровград
културни

институции, НПО

356
Културен обмен между различните културни обединения в Община
Димитровград и побратимените градове – Айзенхютенщадт,
Казинцбарцика и др., както и с други градове

ЕП Община
Димитровград

културни
институции, НПО

357
Организиране на международен фестивал „Златен извор“ за
създаване и изпълнение на детски песни със забавен характер на
народностна (фолкорна) основа

ЕП Община
Димитровград

културни
институции, НПО

359
Развитие на дейности по интереси за децата и младежите в
с.Скобелево (клубове, кръжоци, музикални и танцови самодейни
състави)

ОПРЧР НПО културни
институции
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360 Работа с деца и възрастни в неравностойно положение - НЧ
„Звездица-2003“, Димитровград ОПРЧР

Община
Димитровград,

НЧ

социални
предприятия,

НПО

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за
гражданите и бизнеса.

3.4.1. ПРИОРИТЕТ 1: Добро управление и достъп до обществени услуги с компетентна  и открита администрация

3.4.1.1. Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от предоставянето на услуги на населението и бизнеса

363 Институционално укрепване на Туристически-информационен
център ОПРР ПО5 Община

Димитровград НПО/ ПЧП

3.4.1.2. Електронизация на процесите и услугите в съответствие със стратегията за електронно управление

370

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
администрации

По Приоритет 2
на ОПДУ

Община
Димитровград

регионални
структури на

изпълнителната
власт

3.4.1.3. 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

372
Осъществяване на обучения сред общинската администрация, свързани
с използване на софтуерни продукти, необходим за обработка на данни
и работата на администрацията

Приоритет 2 на
ОПДУ

Община
Димитровград

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

Димитровград

374 Повишаване на публичността и информираността на гражданите и
бизнеса  относно дейността на администрацията ОПДУ Община

Димитровград
граждански
сдружения
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3.4.1.4. По-активно участие на гражданите и бизнеса в процеса на взимането на решения и провеждането на политики на местно ниво

376

Стимулиране активното участие на гражданите и бизнеса по вземането
на решения и провеждането на политики на местно ниво. Подобряване
процеса по провеждане на обществени консултации, дискусии и
обсъждания.

ОПДУ Община
Димитровград

НПО/ граждански
сдружения/,

частен сектор

3.4.1.5. Повишаване на капацитет на общинската администрация за  разработване и управление на проекти

377

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 оперативните и други финансиращи
програми

Приоритет 3 на
ОПДУ

Община
Димитровград

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Развитие на териториалното сътрудничество – инструмент за подпомагане на
икононическото и социалното развитие

3.5.2. ПРИОРИТЕТ 2: Стимулиране на местни инициативи и обмен на най-добри практики чрез междуобщинско сътрудничество

3.5.2.3. Превенция на риска

390
Осъществяване на превенция на риска в междуобщинските райони
чрез дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на
наводнения и свлачища и др.

ОПРР / ПЕТС /
ИПП

Община
Димитровград

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

Община
Димитровград

/ РСПБЗН /
МВР

ОБЩО: 147 655 000, 00
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8.3. Разширен списък с проекти за реализация в периода 2014 – 2020

№ Наименование:

Време за реализация

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 подобраване на качеството на живот на

населението

3.1.1.1. 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 Община
Димитровград

4 Преустройство на сграда в ЦДГ в с. Крепост ОПРР ПО1 ИП4 Община
Димитровград

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

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

ОПНОИР ПО 5 /
Общински

бюджет

Община
Димитровград,

училища
училища

7 Реконструкция на столова към СОУ "В. Левски", гр. Димитровград ОПРР ПО1 ИП4
Община

Димитровград,
училища

училища

8

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 Методий", кв.
Черноконево, ОУ "П.К Яворов", кв. Изток -9 бр.

ОПРР ПО1 ИП4 Община
Димитровград

училищни
институции

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

ОПРР ПО1 ИП4 /
ПЕТС / ИПА /

ОПНОИР

Община
Димитровград

планетариум
„Джордано

Бруно“, НПО

10 Основен ремонт на астрономическа обсерватория
ОПРР ПО1 ИП4 /

ПЕТС / ИПА /
ОПНОИР

Община
Димитровград

11
Газификация на ОДЗ "Лилия", гр.Димитровград - РЗП - 1607 м²,
ЦДГ"Звънче" - РЗП -1 188  м², ЦДГ"Й.Чанкова" , гр.Димитровград- РЗП -
1331 м²

ОПРР ПО1 ИП4 Община
Димитровград

културни и
образователни
предприятия

12

Изграждане на ВЕИ соларни инсталации на ЦДГ "Приказка", ЦДГ
"Звънче" , 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”

ОПРР ПО1 ИП4;
НСЗЕ; МФК

Община
Димитровград ЦДГ, ОДЗ

13

Изграждане на ВЕИ - фотоволтаични системи на ПМГ “ИВАН ВАЗОВ”, ЕГ
“Д-р Иван Богоров”, СОУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, СОУ “ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ”,
ОУ “ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ”, ОУ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ”, ОУ “ХРИСТО
СМИРНЕНСКИ” с.Радиево, ОУ “ДИМИТЪР МАТЕВСКИ” гр.Меричлери, ОУ
“ХРИСТО БОТЕВ” с.Крепост

ОПРР ПО1 ИП4;
НСЗЕ; МФК

Община
Димитровград

училищни
институции

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

ОПРР ПО1 ИП4 и
ИП2, НСЗЕ; МФК

Община
Димитровград

училищни
институции



166

15 Енергийна ефективност на ОУ "Хр. Смирненски", с. Радиево
ОПРР ПО1 ИП4;

НСЗЕ; МФК
Община

Димитровград
училищни

институции

3.1.1.2. 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

16
Поодбряване на материално техническата база на здравните служби на
селата на община Димитровград, гр. Меричлери и квараталите на
Димитровград

ОПРР ПО3 ИП1 Община
Димитровград МЗ

17
Изготвяне на проект за цялостен ремонт по вътрешно преустройство на
Детско и Нервно отделения на МБАЛ „Св. Екатерина“ съгласно
съвременните изисквания на медицинските стандарти;

ОПРР ПО3 ИП1

МБАЛ „Св.
Екатерина“

частни фирми,
МЗ, община

Димитровград

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

МБАЛ „Св.
Екатерина“

частни фирми,
МЗ, община

Димитровград

19

Разширяване на дейността, подобряване  материално техническата и
траспортна база, закупуване на компютърен томограф – скенер, на
медицински софтуер, медицинско обзавеждане, компютърна техника и
медицинска апаратура на МБАЛ "Св. Екатерина" и Медицински център

МБАЛ „Св.
Екатерина“

частни фирми,
МЗ, община

Димитровград

20

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 - 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;
НСЗЕ

Община
Димитровград МЗ, ЗС

3.1.1.3. 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
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21
Преустройство на бивша Марбас болница – източно крило в топла кухня
(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

22 Изграждане на терминали за свободен интернет достъп на обществени
места общински бюджет Община

Димитровград

мобилни и
кабелни интернет

оператори

23 Изграждане на Хоспис ОПРР ПО3 Община
Димитровград

НПО, частни
фирми

24 Създаване на общинска манипулационна за здравно неосигурени лица ОПРР ПО3 Община
Димитровград

НПО, частни
фирми

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

ОПРР ПО1 ИП5 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград СПУЦ

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

ОПРР ПО1 ИП5 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград

социални
институции, НПО

27 Оборудване и стартиране на дейността на Център за ранна интервенция
на увреждания ОПРР ПО1 ИП5 Община

Димитровград
социални

предприятия

28 Изграждане на Център за временно настаняване
ОПРР ПО4 ИП1 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

29
Изграждане на два центъра за настаняване от семеен тип за стари хора,
които не са в състояние да живеят самостоятелно, с общ капацитет 30
места

ОПРР ПО1 ИП4 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград НПО

30 Разширяване на базата на Дневен център за деца с увреждания
ОПРР ПО4 /

ОПРЧР ПО 2 ИП2
Община

Димитровград ДЦДУ

31
Подобряване на сградния фонд и разкриване на нови клубове на хората
от трета възраст и тези в неравностойно положение и тези със
специални образователни потребности

ОПРЧР ПО 2 ИП2 /
ОПРЧР ПО 2 ИП2

Община
Димитровград

социални
институции, НПО

32 Основен ремонт на сградата на Кметство с. Сталево ОПРР ПО1 ИП1 Община
Димитровград
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33 Ремонт на покрива на сградата на Кметството с. Бодрово ОПРР ПО1 ИП1 Община
Димитровград

34 Основен ремонт на сградата на Кметството с. Добрич ОПРР ПО1 ИП1 Община
Димитровград

3.1.1.4. 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 Община
Димитровград

културни
институции, НПО

36 Преустройство на бивш МУЦ в „Дом на изкуствата“, гр. Димитровград ОПРР Община
Димитровград

културни
институции, НПО

37

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 „Звездица-2003“- Димитровград; НЧ „Рома-2004“, гр.Димитровград;
НЧ „Събуждане-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)

ОПРР ПО1 ИП3 Община
Димитровград НЧ, НПО

38

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 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;)

ОПРР ПО1 ИП3;
ОПРЧР НЧ НПО
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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

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

ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО,

МК

44 Преустройство на сградата на кино „Химик“ и обособяването му като
концертна сцена ОПРР ПО1 ИП3 Община

Димитровград

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

ОПРР ПО1 ИП3

Община
Димитровград,

ДТ "А.
Карамитев"

46 Подобряване на акустиката в репетиционната зала на Забавно-духов
оркестър чрез необходимите дейности по ремонт и оборудване ОПРР ПО1 ИП3 Община

Димитровград

47
Осигуряване на репетиционна зала с подходяща акустична среда и
необходимите технически средства на Детски духов оркестър
Димитровград

ОПРР ПО1 ИП3 Община
Димитровград

48 Социализация и подобряване на инфраструктурата на археологическите
обекти – крепостта край село Сталево

ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград

Исторически
музей, НПО

49
Извършване на археологически проучвания и консервационни и
реставрационни дейности на археологическите обекти – местността
„Хасара“, крепостта край село Сталево
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50 Артоформление на пространствата пред културните институти с цел
атрактивност и привличане на нови посетиттели 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

53 Създаване на монументална творба „Съзидание”, претворяваща живата
връзка на поколенията в съзиданието на един град ОПРР ПО1 ИП3 Община

Димитровград

Културни
институции,
гражданска
инициатива

54 Реконструкция и ремонт на параклиса Св. Атанасий, с.Върбица
ОПРР ПО1 ИП3 и

ПО5 ИП1

Община
Димитровград

религиозни
институции, НПО,

частен сектор

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

ОПРР ПО1 ИП3 и
ПО5 ИП1

религиозни
институции, НПО,

частен сектор

56 Ремонт на храм „Свети Архангел Михаил” – с. Радиево
ОПРР ПО1 ИП3 и

ПО5 ИП1

религиозни
институции, НПО,

частен сектор

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

ОПРР ПО1 ИП3/
общинси бюджет

религиозни
институции

религиозни
институции, НПО,
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58

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 „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
МЦ-

Димитровград

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

ОПРР ПО5 ИП1 /
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград НПО

3.1.1.5. 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"

ОПРР ПО1 ИП2

Община
Димитровград

Спортни
организации,

НПО

63 Основен ремонт на стадион "Миньор"
Община

Димитровград

Спортни
организации,

НПО

64 Основен ремонт на стадион "Раковски"
Община

Димитровград

Спортни
организации,

НПО

65 Изграждане на закрит плувен басейн и аква парк
Община

Димитровград

Спортни
организации,

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

Община
Димитровград

Спортни
организации,

НПО

67 Изграждане на мултифункционална спортна площадка в района на
Бригадирски лагер

Община
Димитровград

Спортни
организации,

НПО

68 Спортно игрище в с.Воден
Община

Димитровград

Спортни
организации,

НПО

69 Изграждане на спортно игрище в с. Черногорово
Община

Димитровград

Спортни
организации,

НПО

70 Площадка за скейтборд, парк "Пеньо Пенев"
Община

Димитровград

Спортни
организации,

НПО

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

ОПРР ПО4 ИП1

Община
Димитровград,

социални
заведения

граждански
сдружения, НПО

3.1.1.6. 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)

72 Газифициране на сгради общинска собственост ОПРР ПО1 ИП1 Община
Димитровград

73 Газифициране на промишлените зони ОПРР ПО1 ИП2 частен сектор Община
Димитровград

3.1.1.7. Подобряване достъпа на хора с увреждания до гореспоменатите публични институции

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

ОПРР ПО1 ИП4 Община
Димитровград

регионални
структури на

изпълнителната
власт; граждански

сдружения
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75
Изграждане на  физическо място за помещаване на административна
точка  за приемане на заявки и  за обслужване на хората с увреждания в
сградата на общинска администрация Димитровград

общински
бюджет/ ОПРР

ПО4

Община
Димитровград

3.1.1.8. 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 ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград

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

ОПРР ПО1 ИП5/
ОПРР ПО1

Община
Димитровград

3.1.1.9. 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
Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми
енергийни източници - слънчеви системи за осигуряване на енергия за
битови нужди /2 бр./

ОПРР ПО1 ИП1;
НДЕФ 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

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

3.1.2.1. 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.
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82 Благоустрояване и реконструкция на парк "Марица" с предвиждане на
нови ядра с развлекателен и спортен характер ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград НПО, читалища

83 Благоустрояване на парк "Пеньо Пенев" ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград НПО, читалища

84 Облагородяване на парк "Н. Й. Вапцаров" - обновяване на детски
площадки и съоръжения ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград НПО, читалища

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

ОПРР ПО1 ИП2,
ПО1 ИП3

Община
Димитровград НПО, читалища

86 Създаване на обществена баня с минерална вода в гр. Меричлери ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград НПО, читалища

87 Подръжка и облагородяване на гробищните паркове на територията на
община Димитровград общински бюджет Община

Димитровград

88 Изграждане на напоителни системи на зелени площи в централната
градска част ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

89 Инвентаризация и паспортизация на зелени  площи, пешеходни алеи,
паркинги в жилищните територии с цел възстановяване и поддържане ОПРР ПО1 ИП 2 Община

Димитрвоград

90 Построяване на санитарни възли в парковете „Марица”,
Н.Й.Вапцаров” и „Пеньо Пенев” ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

91 Рехабилитация, изграждане, възстановяване и създаване на зони за
обществен отдих в селата ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитрвоград НПО, читалища

3.1.2.2. 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.

92 Оформяне на пешеходна алея в началото на с. Крепост ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград НПО, читалища

93 Оформяне на пешеходна алея в близост до ОУ „Христо Смирненски” с.
Радиево ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград НПО, читалища

94 Изграждане на велоалеи и достъпна среда за инвалиди ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград НПО, читалища
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95 Ремонт на тротоарни настилки на територията на селата ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград НПО, читалища

96 Ремонт на тротоарни настилки на територията на гр.Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград НПО, читалища

97
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
тротоар от западната страна на бул.Стефан Стамболов

ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград НПО, читалища

98 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

3.1.2.3. 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.

99 Рехабилитация ІІІ клас път Димитровград-Чирпан ОПТ АПИ

100 Рехабилитация на републикански път I - 5 Димитровград - Радиево -
Стара загора ОПТ АПИ АПИ

101 Изграждане на пътна инфраструра кв. Габера ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

102 Изграждане на пътна инфраструктура индустриален район кв. Марийно
(в района на Дуветика, ул. "Строител") ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

103 Рехабилитация ІV клас път НKV1005/1-9, Димитровград-Хасково/Крум-
Ябълково

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

105 Реконструкция ІV клас път НKV1003/1-5, Димитровград-Хасково-Крепост ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

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

ОПРР ПО6 ИП1 /
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

113 Общински път HKV1006 (от път I-5- Радиево - Бряст)         3,5 км
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

115 Общински път HKV1007 (III-506- Добрич – Крум – жп гара Крум)      4,6
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

117 Ремонт на Общински път HKV1010 (от път III-663- Злато поле - Райново) ОПРР ПО6 ИП1 Община
Димитровград

118 Изграждане на кръгово кръстовище на ул. "Бейрут" в кв. Марийно, гр.
Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

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

ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

120 Проектиране на Южен обходен път (I-5) на гр.Димитровград ОПРР Община
Димитровград

121 Изграждане на севрен и западен околовръстен път, гр. Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

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

Димитровград АПИ
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123 Рехабилитация на улична мрежа в гр.Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

124
Реконструкция и рехабилитация на улици в с. Добрич, с. Ябълково, с.
Сталево, с. Крепост, С. Каснаково, С. Длъгнево, с. Долно Белево,  с.
Странско

общински бюджет Община
Димитровград

125 Рехабилитация на улични настилки в селата (неизброени в т.112)
ЕП / общински

бюджет
Община

Димитровград

126 Основен ремонт на уличната мрежа в кв. Черноконево – асфалтиране ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

127 Благоустрояване на ул. "Простор" от о.т. 1588 до о.т. 671, гр.
Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община

Димитровград

128 Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление гр. Димитровград ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

експлоатационни
дружества

129 Подновяване на автобусни спирки, гр. Димитровград общински бюджет Община
Димитровград

130

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 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

ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

регионални
структури на МВР

131 Изграждане на видео наблюдение на всички входове-изходи на града ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград МВР, КАТ

132
Изграждане на видео наблюдение в малките населени места, които са
разположени на по-натоварените главни и второстепенни артерии от
националната и общинската пътна мрежа

ОПРР Община
Димитровград МВР, КАТ
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133

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 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 вход-изходите „Неделен автопазар”

ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград МВР, КАТ

134
Построяване на предпазна ограда по протежение на северната страна
на бул. „Г.С.Раковски” в посока запад от кръстовището с ул. „Цар
Симеон” / нечетни / до кръстовището с бул. „Ст. Стамболов”

ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

135
Построяване на предпазна ограда по протежение на северната страна
на ул. „Панорамен път” в посока запад от кръстовището с ул.
„Бузлуджа” до кръстовището с бул. „Трети март”

ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград

136
Изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени
неравности и на други средства за ограничаване на скоростта в
населените места в общината

ОПРР Община
Димитровград КАТ

137 Реконструкция на мост над р. Марица
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

138 Ремонт на основите на мост над р. Марица, с. Скобелево ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

139 Реконструкция и ремонт на мостове на територията на с. Сталево
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

140 Ремонт на големия мост на реката в с. Длъгнево и поставяне на перила
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

141 Ремонт на резервния мост в с. Върбица
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

142 Реконструкция на мостово съоръжение в регулацията на с. Добрич
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград
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143 Ремонт на мост в началото на с. Крепост
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

144 Изграждане на Ж.П. надлез, с. Сталево
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

145 Изграждане на ЖП проходи и/или подлези през жп линия в с. Ябълково ПЕТС / ИПП /
общински бюджет

Община
Димитровград

146 Надлез на ЖП Димитровград-Кърджали при с.Воден
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград

147 Надлез на ЖП надлез при ЖП прелез към с.Черногорово
ПЕТС / ИПП /

общински бюджет
Община

Димитровград
3.1.2.4. Инициативи на местните жители, свързани с градското развитие

148 Граждански инициативи за благоустрояване на междублокови
пространства

общински
бюджет/ ОПРР

ПО1 ИП2

Община
Димитровград

граждански
сдружения

3.1.2.5. Дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на наводнения и свлачища (диги, подпорни стени и други укрепващи
съоръжения); борба с бреговата ерозия

149
Почистване затлачени, замърсени и обрасли корита на дерета и реки в
населените места на територията на общината, с цел повишаване на
тяхната проводимост

Общински
бюджет / ЕП

Община
Димитровград

3.1.2.6. 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

150
Изграждане на учебен център за доброволци спасители, както и за работа
с деца от предучилищна възраст и ученици по проекти на общинско,
национално и международно ниво

ОПРР ПО1 ИП4
/ ЕП

РСПБЗН-
Димитровград НПО

151 Поетапна подмяна компютърните конфигурции в РСПБЗН-Димитровград и
периферни устройства

ОПРЧР ПО3
ИП1 / ПЕТС /

ИПП

РСПБЗН-
Димитровград НПО
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152
Повишаване на надеждността и скоростта на интернет връзката и
хардуерно и функционално обновяване на наличната вътрешна телефонна
мрежа в РСПБЗН-Димитровград

ОПРЧР ПО3
ИП1 / ПЕТС /

ИПП

РСПБЗН-
Димитровград НПО

153
Оборудване със спасителни въжета, лодка, индивидуални осветителни
прибори, подмяна на пръскачки, шлангове, дихателни апарати и маски,
диелектрични средства

ПЕТС / ИПП РСПБЗН-
Димитровград НПО

154 Закупуване на нови ППА (противопожарни автомобили) ПЕТС / ИПП РСПБЗН-
Димитровград НПО

155 Ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградния фонд
на РСПБЗН-Димитровград ОПРР ПО1 ИП1

Община
Димитровград/

РСПБЗН-
Димитровград

156 Изграждане на „кът за посетители” в сградата на РСПБЗН-Димитровград ПЕТС / ИПП РСПБЗН-
Димитровград НПО

157

Обезпечаване на материално-техническата база и осигуряване на
компютърни конфигурации за приемните стаи на полицейските и младши
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 МВР-

Хасково

3.1.2.7. 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

158 Извършване на дезинсекция по малките населени места на община
Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

3.1.2.8. Опазване и възстановяване на състоянието на почвите

159
Стимулиране на биологичното стопанство и  растениевъдство,
допринасящо за почвеното биоразнообразие и подобряващо структурата
на почвите

ПРСР / частно
финансиране

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

ПРСР / Частно
финансиране

Земеделски
производители

3.1.2.9. 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

161 Поддържане в изправност и непрекъсната работа на сероочистващата
инсталация на ТЕЦ „Марица 3” АД ОПИК ПО3 ИП3 ТЕЦ "Марица 3"

АД

162 Изграждане на защитни пояси около промишлените зони ЕП Община
Димитровград

163 Изграждане на мониторингова станция за отчитане състоянието на
атмосферния въздух в района зад „Неохим“ АД ЕП РИОСВ-Хасково

164 Изграждане на мониторингова станция за отчитане състоянието на
атмосферния въздух в района зад ТЕЦ „Марица 3“ ЕАД ЕП РИОСВ-Хасково

165 Поддържане в изправност и непрекъсната работа на пречиствателните
съоръжения в "Неохим” АД ОПИК ПО3 ИП3 "Неохим" АД

166 Поддържане в изправност и непрекъсната работа на пречиствателните
съоръжения в циментов завод "Вулкан” АД ОПИК ПО3 ИП3 "Вулкан" АД

3.1.2.10. 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

167
Въвеждането на система от стимули за поетапно обновяване  на
автобусния парк на организирания автобусен градски и междуселищен
транспорт

ОПРР ПО1 ИП6 превозни
фирми

Община
Димитровград

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

общински
бюджет

Община
Димитровград

169 Изграждане на паркинг за електромобили с място за зареждане ОПРР ПО1 ИП6 Община
Димитровград

170 Инсталиране на автоматична метеорологична станция, отчитащи данни,
представителни за района на Димитровград

ПЕТС / ИПП /
ОПОС РИОСВ-Хасково
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171 Закупуване на мобилна лаборатория за интегрирано управление и
мониторинг на качеството на въздуха

ПЕТС / ИПП /
ОПОС

Община
Димитровград

172
Поддържане на автоматизираната система за информиране на
населението за качеството на атмосферния въздух, включена в
Националната автоматизирана система за екологичен мониторинг НАСЕМ

ПЕТС / ИПП /
ОПОС

Община
Димитровград

3.1.2.11. Опазване на защитени местности

173 Разработване на план за управление на защитена местност „Пропадналото
блато“ ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград
граждански

сдружения, НПО

174 Разработване на план за управление на защитена местност „Нощувка на
малък корморан“ ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград
граждански

сдружения, НПО

175 Изпълнение на мерките, предвидени в плана за управление на Защитена
местност "Пропадналото блато" ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград
граждански

сдружения, НПО

176 Изпълнение на мерките, предвидени в плана за управление на Защитена
местност „Нощувка на малък корморан“ ОПРР ПО5 ИП1 Община

Димитровград
граждански

сдружения, НПО

3.1.3. ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в общината

3.1.3.1. Опазване и подобряване на екологичното състояние на водите

177 Изграждане на система за ранно сигнализиране за състоянието на водата
на река Банска, с.Добрич ОПОС Община

Димитровград
НПО, екологични

организации

3.1.3.2. 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

178
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 територии

ОПОС ПО1 Община
Димитровград

МОСВ,
Експлоатационни

дружества

3.1.3.3. Строителство/реконструкция/модернизация на канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води, включително
въвеждане на третично пречистване, където е необходимо
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179 Изграждане на ПСОВ, гр. Меричлери
ОПОС ПО1/
централен

бюджет

Община
Димитровград РИОСВ

180 Изграждане на ПСОВ с. Сталево
ОПОС ПО1/
централен

бюджет

Община
Димитровград РИОСВ

181 Изграждане на ПСОВ за група села
ОПОС ПО1/
централен

бюджет

Община
Димитровград РИОСВ

182 Изграждане на канализационна мрежа и ПСОВ  с. Добрич ОПОС ПО1 Община
Димитровград

183 Изграждане на канализационна мрежа, гр. Меричлери ОПОС ПО1 Община
Димитровград

184 Изграждане на канализационна мрежа с. Крепост - 80  % от 20 км ОПОС ПО1

Община
Димитровград

ВиК дружества

185 Изграждане на канализационна мрежа с. Брод - 20  % от 10 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

186 Изграждане на канализационна мрежа с. Черногорово - 10  % от 16 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

187 Изграждане на канализационна мрежа с. Воден - 40  % от 7 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

188 Изграждане на канализационна мрежа с. Злато поле - 80  % от 12 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

189 Изграждане на канализационна мрежа на главен колектор с. Радиево, с
цел предотвратяване замърсяване на дере с отпадъчни води ОПОС ПО1 ВиК дружества

190 Изграждане на канализационна мрежа с. Райново - 100 % от 5 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

191 Изграждане на канализационна мрежа с. Долно Белево - 100 % от 12 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

192 Изграждане на канализационна мрежа с. Длъгнево - 100 % от 4 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

193 Изграждане на канализационна мрежа с. Великан - 100 % от 4 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

194 Изграждане на канализационна мрежа с. Голямо Асеново - 100 % от 15 км ОПОС ПО1 ВиК дружества
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195 Изграждане на канализационна мрежа с. Малко Асеново - 100 % от 4 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

196 Изграждане на канализационна мрежа с. Бряст -100 % от 3 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

197 Изграждане на канализационна мрежа с. Здравец - 80 % от 12 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

198 Изграждане на канализационна мрежа с. Странско -100 % от 12 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

199 Изграждане на канализационна мрежа с. Крум - 50 % от 8 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

200 Изграждане на канализационна мрежа с. Каснаково - 20 % от 8 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

201 Изграждане на канализационна мрежа с. Горски Извор - 55 % от 27 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

202 Изграждане на канализационна мрежа с. Светлина - 80 % от 4 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

203 Изграждане на канализационна мрежа с. Ябълково - 70 % от 24 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

204 Изграждане на канализационна мрежа с. Сталево - 70 % от 24 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

205 Изграждане на канализационна мрежа с. Скобелево - 80 % от 12 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

206 Изграждане на канализационна мрежа с. Върбица - 80 % от 14 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

207 Изграждане на канализационна мрежа с. Бодрово - 100 % от 14 км ОПОС ПО1 ВиК дружества

3.1.3.4. 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

208 Изграждане ВиК кв. Габера ОПОС ПО1 Община
Димитровград

209 Подобряване на сигурността на кладенците на "Крумска тераса"
(почиставане и ремонт) ОПОС ПО1 Община

Димитровград

210 Рехабилитация на ПСПВ (пречиствателна станция питейна вода - Дурхана) ОПОС ПО1 Община
Димитровград
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211 Подмяна на водопроводна мрежа в с. Сталево, изграждане на МПСПВ ОПОС ПО1 Община
Димитровград ВиК дружества

212 Рехабилитация на сондажно поле "Черногорово" (смяна на помпи,
почистване, ремонт на помпена станция) ОПОС ПО1 Община

Димитровград ВиК дружества

213 Подмяна на уличен водопровод кв. Раковски и бул. "Д.Благоев" ОПОС ПО1 Община
Димитровград ВиК дружества

214 Подмяна на водопроводна мрежа с. Скобелево ОПОС ПО1 Община
Димитровград ВиК дружества

215 Подмяна на водопроводна мрежа с. Върбица ОПОС ПО1 Община
Димитровград ВиК дружества

216 Подмяна на водопроводна мрежа с. Бодрово ОПОС ПО1 Община
Димитровград ВиК дружества

217 Изграждане на Пътна инфраструктура и ВиК в търговска зона /център/ ОПОС ПО1 Община
Димитровград

218 Изграждане на ВиК индустриален район кв. Марийно (в района на
Дуветика, ул. "Строител") ОПОС ПО1 Община

Димитровград

219 Подмяна на уличен водопровод в централна градска част ОПОС ПО1 Община
Димитровград

220 Подмяна на водопроводна мрежа гр. Меричлери ОПОС ПО1 Община
Димитровград

221 Подмяна на водопроводна мрежа  с. Добрич ОПОС ПО1 Община
Димитровград

222 Подмяна на водопроводната мрежа в с. Горски извор ОПОС ПО1 Община
Димитровград

223 Смяна на водоизточника,захранващ с. Каснаково и с. Радиево с питейна
вода ОПОС ПО1 Община

Димитровград

224 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

225 Изграждане хидрофорна ПС висока зона, с. Бодрово ОПОС ПО1 Община
Димитровград Екплоатационни

дружества
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226 Подмяна на външен главен водопровод от Кв. Черноконево до гр.
Меричлери II етап ОПОС ПО1 Община

Димитровград

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

ОПОС ПО1/
ПРСР

Община
Димитровград

3.1.4. ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци
3.1.4.1. Подобряване на управлението на отпадъците в общината в съответствие с определената йерархия за управление на отпадъците

(превенция, оползотворяване и крайно обезвреждане)

228
Пилотен проект за въвеждане на разделно събиране на отпадъците в
домакинствата на територията на Община Димитровград с включени
стимулиращи мерки по отчисляване на такса смет за всяко домакинство

ОПОС ПО 2 Община
Димитровград

фирми за
сметосъбиране и

извозване

229
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 метал)

ПУДООС; ОПОС
ПО2

Община
Димитровград частен сектор

230
Изграждане на претоварна станция или претоварно съоръжение за
извозване на твърдите битови отпадъци до регионално депо за неопасни
отпадъци „Гарваново”.

ОПОС ПО2 Община
Димитровград

фирми за
сметосъбиране и

извозване

231
Информационна кампания сред населението на Община Димитровград за
въвеждането и прилагането на практики в областта на разделното
събиране на отпадъци

ОПОС ПО2 Община
Димитровград

НПО, частен
сектор

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

ОПОС ПО2/
частно

Община
Димитровград

частен сектор/
община

Димитровград

233 Въвеждане на контейнери за събиране на стари дрехи ОПОС ПО2 частен сектор

234 Осигуряване на площадки за разделно събиране на отпадъци от
домакинствата

ОПОС ПО2/
ПУДООС

Община
Димитровград

235 Изграждане на депо за неопасни битови отпадъци в землището на село
Ябълково ОПОС 2 Община

Димитровград

236 Избор на площадка, проектиране и изграждане на депо за строителни и
инертни отпадъци ОПОС 2 Община

Димитровград
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237 Компостирането - начин на третиране на биоразградимите отпадъци ОПОС 2 частен сектор Община
Димитровград

238

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 2;
ПУДООС

Община
Димитровград

239 Ликвидиране на образувани микросметища по населени места на
територията на общината ПУДООС Община

Димитровград

3.1.4.2. Подобряване на състоянието на почвите и подземните води и намаляване частта от територията на страната покрита със стари депа за
битови отпадъци

240 Закриване и рекултивация на общинско депо за отпадъци ОПОС ПО2 Община
Димитровград

241 Залесяване на общински терени ЕП Община
Димитровград

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: 372 542 000,00

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

3.2.1. ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес,
развитие на ПЧП

3.2.1.1. 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.
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242
Закупуване, монтиране и поддръжка на нови технологии и оборудване в
работещите предприятия на територията на община Димитровград ОПИК частен сектор

243 Придобиване на модерен приложен софтуер, лицензи и др. ОПИК частен сектор

244

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

Програми за
енергийна

ефективност;
ОПИК ПО3

частен сектор

245
Развитие на алтернативни дейности върху необработваеми земи и
създаване на ПЧП за изграждане на фотоволтаичен парк ПРСР частен сектор

246 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

247
Създаване на типова акредитирана лаборатория за продукти на
хранително-вкусовата промишленост

ОПИК ПО2
ИП1;ЕП; частно
финансиране

частен сектор Община
Димитровград

248

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 нови продукти

ОПОС, ОПИК
ПО3, ОПРЧР частен сектор

249
Оползотворяване на отпадъчната топлина и въвеждане на системи за
отопление и вентилация от ВЕИ в големи производствени предприятия в
община Димитровград

ОПИК частен сектор

250
Въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени
нужди ОПИК ПО1 и

ПО3 частен сектор

3.2.1.2. 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
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251
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

252 Организиране на изложение „Златна игла“
частно

финансиране частен сектор

253 Развитие на индустриална зона ??? ОПРР ПО1 ИП2 Община
Димитровград частен сектор

254
Изграждане на канална мрежа на територията на гр.Димитровград за
ползване от всички оператори притежаващи съответните права за доставка
на телекомуникационни  услуги в града

частно
финансиране частен сектор

мобилни и
кабелни интернет

оператори

255 Изграждане на широколентов достъп до Интернет в населените места на
общината

частно
финансиране частен сектор

мобилни и
кабелни интернет

оператори

256 Създаване на услуги свързани с експортна политика ОПИК ПО4 ИП1
частен сектор,

Община
Димитровград

257 Разработване на пакет от мерки стимулиращи инвестициите в Община
Димитровград

ОПИК ПО4 ИП1;
ОПРЧР ПО3

ИП2

Община
Димитровград

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

частно
финансиране частен сектор Община

Димитровград

259 Създаване на фонд за микрокредитиране
Общински

бюджет/ ПЧП
Община

Димитровград

260
Подпомагане на местния бизнес чрез предоставяне на широк набор от
информационни и консултантски услуги - Институционална подкрепа за
създаване на Къща на бизнеса

ОПРЧР, ОПРР,
ОПИК частен сектор Община

Димитровград

3.2.2. ПРИОРИТЕТ 2: Развитие на устойчиво земеделие и туризъм и насърчаване на ПЧП
3.2.2.1. 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
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261 Изграждане на хранилища за селскостопанска продукция ПРСР
Община

Димитровград,
ПЧП

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

Община
Димитровград,

ПЧП

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

ПРСР,
публично,

частно
финансиране

частен сектор професионални
сдружения

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

частно
финансиране частен сектор професионални

сдружения

265 Разкриване на хладилни и контейнерни стопанства ПРСР частен сектор професионални
сдружения

266 Насърчаване производството на екологично чиста продукция ПРСР частен сектор професионални
сдружения

267 Развитие на пчеларството в района на село Сталево ПРСР Община
Димитровград НПО

268 Осигуряване на достъп на селскостопанска техника до 70 дка от
плодородните земи на с. Скобелево публично ОДДФЗ Община

Димитровград

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

общински
бюджет/ частен

сектор

земеделки
сдружения и
кооперации

Община
Димитровград

3.2.2.2. Създаване, възстановяване и модернизиране на инфраструктурата в сферата на селското и горското стопанство, възстановяване и
създаване на горски фонд и превенция на риска

270
Възстановяване на хидромелиоративната инфраструктура; Възстановяване
на открити канални мрежи по поречието на р.Марица и осигуряване на
поливни системи за земеделски земи, свързани с напоителните канали

ПРСР

земеделски
сдружения и
кооперации/

Община
Димитровград



191

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

частно
финансиране

професионални
сдружения НПО

272 Възстановяване на площадки за борба с градушките
общински

бюджет
Община

Димитровград

273 Проекти за залесяване и възстановяване на горските територии публично ОДДФЗ, ТП
"ДГС" - Хаскво

274 Изграждане на съоръжения за наблюдения и контрол на риска от горски
пожари ПЕТС, ИПП

Община
Димитровград,

ПЧП
РСПБЗН, МСП

275 Картиране на застрашените от пожар насаждения чрез стандартна
класификация ПЕТС, ИПП

Община
Димитровград,

ПЧП
РСПБЗН, МСП

276
Подобряване на устойчивостта срещу пожари на съществуващите
насаждения чрез изграждане на коридори, просеки и минерализовани
ивици

ПЕТС, ИПП
Община

Димитровград,
ПЧП

РСПБЗН, МСП

277 Възстановяване на стари и изграждане на нови пожарозащитни пояси ПЕТС, ИПП
Община

Димитровград,
ПЧП

РСПБЗН, МСП

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

частно
финансиране

Община
Димитровград,

ПЧП,
земеделски
сдружения

РСПБЗН, МСП

279 Изготвяне на оценка и лесоустройствен план на горите от ОГФ
Общински

бюджет
Община

Димитровград ТП "ДГС"- Хасково

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

публично
финансиране

земеделки
сдружения,

РСПБЗН
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3.2.2.3. 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

281
Стимулиране на взаимоотношенията между първичния и вторичния сектор
/производители и преработватели/ при използване на местните суровинни
източници

ПРСР; ОПИК
ПО1 ИП1

професионални
сдружения

282 Въвеждане на съвременна техника, технологии и методи за производство
ОПИК ПО2;

ПРСР частен сектор

3.2.2.4. 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

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

ОПРЧР ПО1
ИП4, ПРСР

Междинни
звена на

програмите

284
Обмен опит и добри практики между национални и местни  земеделски
организации и НПО-та и органзации в страни от ЕС, побратимени градове и
по линията на ТГС

ПЕТС; ИПП; ЕП земеделски
организации

285 Провеждане на информационна кампания за устойчиво управление на
земята ОПОС земеделски

организации
Община

Димитровград

286
Създаване на интернет портал с дискусионен форум за обмен на добри
практики и информация за климатичното и почвено състояние в община
Димитровград

частно
финансиране

земеделски
професионални
сдружения, НПО

НПО

3.2.2.5. 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

287 Създаване на типова акредитирана лаборатория за земеделски продукти ПРСР
земеделски

професионални
сдружения

Община
Димитровград
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3.2.2.6. Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти
и храни

288 Създаване на клъстер и местен бранд в сферата на земеделието ПРСР частен сектор

289 Създаване на сдружение на зеленчукопроизводителите
частно

финансиране

земеделски
професионални

сдружения
3.2.2.7. Разработване на обекти за туризъм и отдих, насърчаване на ПЧП в сферата на туризма, инициативи за популяризиране на туризма

290 Маркетинг и паспортизация на гр. Меричлери
ОПРР ПО5 ИП1;

ПЕТС / ИПА
Община

Димитровград
професионални
сдружения, НПО

291 Създаване на ПЧП за правилна експлоатация на минералните извори в
Меричлери

общински
бюджет/ ПЧП

Община
Димитровград НПО

292 Създаване на туристически портал към сайта на Община Димитровград
ПЕТС/ ИПА

Приоритет 2
ОПДУ

Община
Димитровград

туристически
сдружения, НПО

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: 42 750 000,00

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Грижа за хората, интеграция на общностите, осигуряване на достъпни и качествени
здравни, социални, образователни, културни и спортни услуги

3.3.1. ПРИОРИТЕТ 1: Подобряване грижата за децата в семейството и намаляване броя на децата, настанени в специализирани
институции

3.3.1.1. Намаляване на изоставянето на деца и настаняването им в специализирани институции и подкрепа за задържането им в биологичното
семейство
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293 Разкриване на училища за родители
ОПРЧР ПО 2

ИП2
Община

Димитровград НПО

294
Разширяване дейността на ЦОП в направление превенция изоставянето на
деца и реинтеграция в биологичното семейство или семейсво на близки и
роднини

ОПРЧР ПО 2
ИП2

Община
Димитровград

НПО, социални
институции

295 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

3.3.1.2. Гарантиране на равен достъп на децата от рискови общности и уязвими групи до качествено образование

296
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

ОПНОИР ПО4
ИП1 и ИП2

Община
Димитровград

училища, ОДЗ,
детски и

младежки
центрове, НПО,

социални
заведения

297 Осигуряване на качествено интегрирано образование на деца с
увреждания

ОПНОИР ПО3
ИП1 и ПО4 ИП1

Община
Димитровград,

училища

социални
заведения,  НПО

3.3.1.3. 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

298
Изграждане на нови два центъра за настаняване от семеен тип за деца и
две защитени жилища за деца, напускащи социални институции, дом
"Майка и бебе"

ОПРР  ПО4  ИП
1

Община
Димитровград

социални
предприятия

3.3.2. 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
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299 Изграждане на мрежа от домашни помощници, социални и лични
асистенти ОПРЧР Община

Димитровград
граждански

сдружения/ НПО

300 Осигуряване на подходящи условия за спорт на ветерани спортисти ОПРЧР
граждански
сдружения/

НПО

граждански
сдружения/ НПО

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

Димитровград
социални

институции

3.3.3. ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални, услуги чрез изграждане на необходимия
капацитет

3.3.3.1. Стимулиране на развитието на административния и организационния капацитет за прилагане на интегрирана грижа и политики към
хора и групи в неравностойно положение

302

Повишаване професионалната квалификация и капацитета на персонала,
предоставящ социални услуги в общността и Организиране на екипни и
индивидуални супервизии на работещите в социалните услуги,
предоставяни в общината

ОПРЧР ПО3
ИП1

Община
Димитровград

социални
предприятия

303 Разширяване на дейността на съществуващите социални предприятия ОПРЧР ПО3

Община
Димитровград,

социални
предприятия

НПО

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

Приоритет 1 на
ОПДУ

Община
Димитровград

граждански
сдружения

3.3.3.2. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги

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

ОПРЧР ПО3 /
ОПНОИР ПО3

ИП3

Община
Димитровград,

социални
институции

НПО



196

306 Развитие и повишаване на информираността за социално
предприемачество

ОПРЧР ПО1
ИП3

Община
Димитровград

НПО, социални
предприятия

3.3.4. ПРИОРИТЕТ 4: Социална сигурност, достъпност, включване и переспективи
3.3.4.1. Оптимизиране на училищната мрежа и образователните институции спрямо променящата се образователна среда. Повишаване на

преподавателския капацитет и качеството на образование

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

ОПНОИР ПО1
ИП2

Община
Димитровград училища

308 Популяризиране формите на неформалното учене
ОПНОИР ПО3

ИП3
Община

Димитровград

НПО, ОП ”Детски
и младежки

център”

309
Създаване на летни лагер-школи за деца и ученици от предучилищна до
гимназиална степен, за занимания по интереси и за подготовка на изявени
млади хора в различни направления на науката, спорта и изкуствата

ОПРЧР,
ОПНОИР ПО3

Община
Димитровград

образователни
институции

310
Засилване на ефективността на връзките между образователните и
обучителните институции и бизнеса за улесняване на прехода от
образование към заетост

Общински
бюджет/ НПО,

ОПРЧР ПО 1

Община
Димитровград

агенция по
заетост / бизнес

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

ОПРЧР ПО1
ИП1

Община
Димитровград

регионални
структури на

изпълнителната
власт

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

общински
бюджет

Община
Димитровград

спортни клубове,
училища

313
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"
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314
Разработване на програми за Развитие на спорта и физическото
възпитание в институции, работещи с деца лишени от родителски грижи и
деца от малцинствените групи

ОПРЧР  ПО2
ИП1

Община
Димитровград

спортни клубове,
социални

предприятия

315

Разработване на специализирани тренировъчни програми и методически
указания за тяхното прилагане в домашни условия, училищата, спортни
съоръжения за лица  с трайни увреждания и в неравностойно социално
положение

ОПРЧР Община
Димитровград

спортни клубове,
социални

предприятия,
клуб на инвалиди

316
Създаване на условия за системна подготовка и участие в състезания от
вътрешния и международния календар за лица с увреждания, както и за
съвместни състезания с лица без увреждания

ОПРЧР Община
Димитровград

социални
предприятия,

НПО

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

ОПРЧР,
ОПНОИР ПО3

Община
Димитровград

спортни клубове,
ОП "Детски и

младежки
център", училища

318
Стимулиране създаването на детски спортни школи, като обособени
структури към спортните клубове за първична селекция и обучение на
талантливи деца за спортно развитие

общински
бюджет,

ОПНОИР ПО3

Община
Димитровград спортни клубове

3.3.4.2. 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

319
Укрепване на Консултативен младежки съвет (КМС) чрез повишаване на
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

320
Обучения и съвместни семинари на младежки НПО-та, неформални групи
и др. с администрацията на община Димитровград, ОС и дирекции,
свързани с развитието на младежките дейности в Общината

ЕП МНПО Община
Димитровград
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321 Осъществяване на дейностите в общинска програма „Димитровград на
младите“

Общински
бюджет

Община
Димитровград

училища, детски
и младежки
центрове и

организации,
младежки

неправителствени
организации

(МНПО)

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

ОПРЧР ПО1
ИП3 работодатели бизнес

сдружения, НПО

323 Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитието на собствен
бизнес

ОПРЧР ПО1
ИП2

Община
Димитровград

НПО, бизнес
сдружения, ОП

”Детски и
младежки

център”

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

ОПИК ПО1;
ПЕТС / ИПА НПО Община

Димитровград

325 Популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора
ОПНОИР ПО2

ИП2
Община

Димитровград

НПО, ОП ”Детски
и младежки

център”,
социални

предприятия

326 Кампания "Младежко ориентиране,кариерно развитие и Европейска
Доброволческа Служба(ЕДС)"

ОПНОИР ПО3
ИП3, ОПРЧР

Община
Димитровград

НПО, ОП "Детски
и младежки

център"

327
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 среда

ОПНОИР ПО3
ИП3

Община
Димитровград

НПО, ОП "Детски
и младежки

център", бизнес
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328
Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно
ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските и
държавните органи

ЕП "Европа за
гражданите",
ЕП "Еразъм за

всички"

Община
Димитровград

ОП "Детски и
младежки

център", МНПО

329 Изготвяне на програма за достъп на младите хора до култура и
реализирането и ЕП Община

Димитровград

ОП "Детски и
младежки

център", МНПО

3.3.4.3. Насърчаване на здравословния начин на живот в община Димитровград

330 Популяризиране на кинологията и спорта сред населението на Община
Димитровград ПЕТС / ИПА Община

Димитровград

331
Обучения и семинари  на треньори, организатори, съдии и учители по ФВС
за тренировка и спортна на дейност в клубовете и зоните за здраве и отдих
на населението

ММС спортни
клубове

Община
Димитровград,

НПО

3.3.4.4. Развитие на взаимодействието между култура и туризъм с оглед създаване на културни и туристически продукти за нуждите на
културния туризъм

332
Разработване на рекламна стратегия и политика за представяне на
атракциите и обектите на територията на Община Димитровград на
българския и международния пазар

Общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански
сдружения

333

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 чрез добиване на статут "Културен
маршрут на Съвета на Европа"

ЕП Община
Димитровград общини

334
Проучване на целевите групи по видове туризъм, прилагане на
ефективните методи за достигане до крайните потребители на туристичеки
продукти.

ЕП Община
Димитровград

335
Създаване на "запазена марка" за града на емблематичното  за града
тъжище "Димитровградски пазар" и превръщането му в реален
туристически продукт.

ЕП Община
Димитровград
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336
Развитие на събитиен туризъм - домакинство на спортни прояви, културни
събития, музикални прояви, творчески работилници, фолклорни празници
и др.

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни, спортни
организации

337
Разработване и апробиране на туристически маршрути, включващи
исторически, археологически и културни обекти на територията на
Общината

Общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,
граждански
сдружения,

туристически
фирми

3.3.4.5. 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.

338 Създаване и поддържане на модерни сайтове на културните институти ЕП
културни

институции,
НПО

община
Димитровград

339
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 наследство

ЕП
културни

институции,
читалища

340

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

ОПНОИР ПО1 библиотеки читалища, НПО

341
Взаимодействие на местно, национално и международно ниво на
културни институти. Изграждане напартньорства и мрежи в областта на
културата

ОПРЧР, ОПРР
ПО1 ИП3

Община
Димитровград

читалища

342
Изработване на археологическа карта и инвентаризация на
археологическите обекти на територията на Община Димитровград –
състояние, достъпност, значение, мерки за опазване

ЕП
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343
Организиране на планови теренни обходи и проучвания на територията на
Община Димитровград с цел обогатяване на фондовете на музеите с
образци на материалното и нематериалното културно наследство

ЕП
културни

институции,
НПО

Община
Димитровград

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

публично
финансиране

Община
Димитровград

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

ЕП/ публично
финансиране

ИМ, музеи,
читалища МК

346
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

347

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 „Димитровград“ , 1-ви Ноември,
„Палене на коледната елха”

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

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

Димитровград

349

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” -
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

350 Участие на самодейните колективи на народните читалища във фестивали
и други културни мероприятия МК НЧ НПО

351 Изработване на дългосрочна образователна програма на музеите за
подрастващите ОПРЧР, МК ИМ НПО, културни

институции
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352
Изработване на общи културно образователни програми – срещи с детски
автори, кръжоци чрез сътрудничество между Градска библиотека „Пеньо
Пенев“ и учебните заведения и детските градини в община Димитровград

общински
бюджет

Община
Димитровград

Г. библиотека
"Пеньо Пенев",
ОДЗ, училища

353
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 ромско население

ОПНОИР ПО4
ИП2

Г. библиотека,
читалища

Кметове на
Кметства, НПО,

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

общински
бюджет

Община
Димитровград

културни
институции,

МНПО

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

ОПРЧР,
ОПНОИР

Община
Димитровград

културни
институции, НПО

356
Културен обмен между различните културни обединения в Община
Димитровград и побратимените градове – Айзенхютенщадт,
Казинцбарцика и др., както и с други градове

ЕП Община
Димитровград

културни
институции, НПО

357
Организиране на международен фестивал „Златен извор“ за създаване и
изпълнение на детски песни със забавен характер на народностна
(фолкорна) основа

ЕП Община
Димитровград

културни
институции, НПО

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

Димитровград
културни

институции, НПО

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

институции

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

Община
Димитровград,

НЧ

социални
предприятия,

НПО

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: 10 772 500,00
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СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги
за гражданите и бизнеса.

3.4.1. ПРИОРИТЕТ 1: Добро управление и достъп до обществени услуги с компетентна  и открита администрация
3.4.1.1. Повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от предоставянето на услуги на населението и бизнеса

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

централен
бюжет

СГКК- Хасково
към АГКК

Община
Димитровград

362 Изготвяне на паспорти на сгради общинска собственост съгл. Наредба 5 на
МРР ОПРР Община

Димитровград

363 Институционално укрепване на Туристически-информационен център ОПРР ПО5 Община
Димитровград НПО/ ПЧП

364 Повишаване на пожарната култура и превенцията сред хора в
неравностойно положение, самотноживеещи, пенсионери и др. ПЕТС / ИПА РСПБЗН-

Димитровград

365
Създаването на Доброволно формирование и спасителни екипи с
численост, съгласно действащите нормативи и добрите европейски
практики

публично
финансиране

РСПБЗН-
Димитровград

Община
Димитровград,

граждански
сдружения, НПО

366
Провеждане на информационна кампания сред населението за влиянието
на горивата, използвани за отопление върху качеството на атмосферния
въздух и ползите от изпълнението на мерки за енергийна ефективност

ОПРР ПО1 ИП5 Община
Димитровград

граждански
сдружения, НПО

367

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

ОПРР Община
Димитровград РПУ

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

Димитровград
3.4.1.2. Електронизация на процесите и услугите в съответствие със стратегията за електронно управление

369
Осъществяване на логическа обвързаност на информационни системи на
общинската администрация  съобразно процесите за предоставяне на
комплексни административни услуги

По Приоритет 2
на ОПДУ

Община
Димитровград
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370

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 администрации

По Приоритет 2
на ОПДУ

Община
Димитровград

регионални
структури на

изпълнителната
власт

371 Създаване и развиване на уеб портал на РСПБЗН-Димитровград ЕП РСПБЗН-
Димитровград

Община
Димитровград,

НПО
3.4.1.3. 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

372
Осъществяване на обучения сред общинската администрация, свързани с
използване на софтуерни продукти, необходим за обработка на данни и
работата на администрацията

Приоритет 2 на
ОПДУ

Община
Димитровград

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

Димитровград

374 Повишаване на публичността и информираността на гражданите и бизнеса
относно дейността на администрацията ОПДУ Община

Димитровград
граждански
сдружения

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

Приоритет 1 на
ОПДУ

Община
Димитровград

3.4.1.4. По-активно участие на гражданите и бизнеса в процеса на взимането на решения и провеждането на политики на местно ниво

376

Стимулиране активното участие на гражданите и бизнеса по вземането на
решения и провеждането на политики на местно ниво. Подобряване
процеса по провеждане на обществени консултации, дискусии и
обсъждания.

ОПДУ Община
Димитровград

НПО/ граждански
сдружения/,

частен сектор

3.4.1.5. Повишаване на капацитет на общинската администрация за  разработване и управление на проекти
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377

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 оперативните и други финансиращи програми

Приоритет 3 на
ОПДУ

Община
Димитровград

378
Оценка на потребностите от обучение и консултация и обучение на
администрацията (работни срещи, семинари, обмен на добри практики и
опит и др.)

Приоритет 1 на
ОПДУ ОПРЧР

Община
Димитровград

379

Стимулиране на гражданската подкрепа и отговорност за предлаганите
инвестиции по проекти чрез организиране на конференции, семинари,
информационни кампании, анализи на общностите, кръгли маси и фокус
групи, публикации, анкети, проучвания.

Приоритет 1
наОПДУ

Приоритет 3 на
ОПДУ

Община
Димитровград

НПО/ граждански
сдружения/,

частен сектор

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

Приоритет 1 на
ОПДУ/

Приоритет 3 на
ОПДУ

Община
Димитровград

граждански
сдружения

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 4: 3 607 500,00

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: Развитие на териториалното сътрудничество – инструмент за подпомагане на
икононическото и социалното развитие

3.5.1. ПРИОРИТЕТ 1: Насърчаване на трансграничното сътрудничество чрез осигуряване на регионално сближаване и повишаване
на конкурентоспособността

3.5.1.1. Подобряването на качеството на живот чрез екологични интервенции
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381 Създаване на съвместни еко маршрути с трансгранични партньори с цел
повишаване на туристическото значение на община Димитровград ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград /

граждански
организации

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

ПЕТС / ИПП /
ОПОС ПО1 РИОСВ-Хасково

3.5.1.2. Сътрудничество и работа в мрежа по въпроси на здравеопазването и социалното благосъстояние

383 Развитие на партньорски мрежи - в областта на здравеопазването,
социалното благосъстояние, култура и насърчаване на общото наследство ПЕТС / ИПП граждански

организации

384
Създаване на мрежи на сътрудничество и общи действия за справяне с
търговия с наркотици и оръжие, трафик на хора и др. в рамките на
трансграничния регион

ПЕТС / ИПП
граждански

организации /
МВР

3.5.1.3. Създаването на културни мрежи и насърчаването на общото наследство

385 Разширяване на дейността и обхвата на международната асоциация
"АТРИУМ"

ПЕТС / ИПП /
ОПРР / ЕПП

граждански
организации

3.5.1.4. Развитие на пътната и железопътната мрежа в трансграничния регион

386 Подобряване на пътната и ЖП мрежа в ТГ Регион ПЕТС / ИПП Община
Димитровград

3.5.1.5. Насърчаване на предприемачеството и на партньорски действия във връзка с преструктурирането на икономиката

387 Подкрепа за МСП за иновации, технологично обновление и развитие
ПЕТС / ИПП /

ОПРР ПО1 ИП6
частен сектор /

НПО

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

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

ОПДУ
Приоритет 1

Община
Димитровград

3.5.2.2. Насърчаване и разработване на модели за междуобщинско сътрудничество



207

389 Създаване на ВУЗ

ЕП/ държавно
финансиране

/общински
бюджет/ частен

сектор

Община
Димитровград,

МОН,
универститетски

институции

3.5.2.3. Превенция на риска

390
Осъществяване на превенция на риска в междуобщинските райони чрез
дребномащабни инфраструктурни мерки за предотвратяване на
наводнения и свлачища и др.

ОПРР / ПЕТС /
ИПП

Община
Димитровград

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

Община
Димитровград /
РСПБЗН / МВР

3.5.2.3. Управление на транспортната инфраструктура/модели за организация на транспорта

392

Разработване на Транспортен мастер план на общинския център - град
Димитровград, интегриращ в себе си добрите европейски практики и
конкретните действия, които ще се предприемат за внедряването им при
решаване на местните транспортните проблеми

ОПРР ПО1 ИП6,
ПЕТС / ИПП

Община
Димитровград

3.5.2.4. Развитие на туризма и по-специално на по-големите културни и природни атракции

393

Разработване и популяризиране на маршрут, еко-път  със
забележителности в региона. Укрепване на взаимовръзката на
туристическите информационни центрове в различните общини и
общинската администрация

ОПРР ПО5 ИП1 Община
Димитровград

граждански
организации

ОБЩО ЗА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 5: 10 790 000,00

ОБЩО: 440 462 000,00
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8.4. Списък с проекти за реализация 2014-2020, свързани с частния и неправителствен сектор

№ Наименование:

Време за реализация

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 подобраване на качеството на живот на населението

3.1.1.9. 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
Изграждане на инсталации за оползотворяване на възобновяеми енергийни
източници - слънчеви системи за осигуряване на енергия за битови нужди /2
бр./

ОПРР ПО1 ИП1;
НДЕФ 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

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

3.1.2.4. Инициативи на местните жители, свързани с градското развитие
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148 Граждански инициативи за благоустрояване на междублокови пространства
общински

бюджет/ ОПРР
ПО1 ИП2

Община
Димитровград

граждански
сдружения

3.1.2.9. 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

161 Поддържане в изправност и непрекъсната работа на сероочистващата
инсталация на ТЕЦ „Марица 3” АД ОПИК ПО3 ИП3 ТЕЦ "Марица

3" АД

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

Хасково

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

Хасково

165 Поддържане в изправност и непрекъсната работа на пречиствателните
съоръжения в "Неохим” АД ОПИК ПО3 ИП3 "Неохим" АД

166 Поддържане в изправност и непрекъсната работа на пречиствателните
съоръжения в циментов завод "Вулкан” АД ОПИК ПО3 ИП3 "Вулкан" АД

3.1.4. ПРИОРИТЕТ 4: Подобряване и развитие на инфраструктурата за третиране на отпадъци

229
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 метал)

ПУДООС; ОПОС
ПО2

Община
Димитровград частен сектор

233 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

3.2.1. ПРИОРИТЕТ 1: Повишаване конкурентоспособността на местната икономика, подкрепа за малкия и средния бизнес, развитие на ПЧП
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3.2.1.1. 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.

242 Закупуване, монтиране и поддръжка на нови технологии и оборудване в
работещите предприятия на територията на община Димитровград ОПИК частен сектор

243 Придобиване на модерен приложен софтуер, лицензи и др. ОПИК частен сектор

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

Програми за
енергийна

ефективност;
ОПИК ПО3

частен сектор

245 Развитие на алтернативни дейности върху необработваеми земи и създаване
на ПЧП за изграждане на фотоволтаичен парк ПРСР частен сектор

248

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
нови продукти

ОПОС, ОПИК
ПО3, ОПРЧР частен сектор

249
Оползотворяване на отпадъчната топлина и въвеждане на системи за
отопление и вентилация от ВЕИ в големи производствени предприятия в
община Димитровград

ОПИК частен сектор

250 Въвеждане в експлоатация на ко-генерационни инсталации за собствени
нужди

ОПИК ПО1 и
ПО3 частен сектор

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

3.2.1.2. 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

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

ОПИК ПО1;
частно частен сектор
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добивна промишленост финансиране

3.2.2.1. 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

261 Изграждане на хранилища за селскостопанска продукция ПРСР
Община

Димитровград
, ПЧП

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

ПРСР, публично,
частно

финансиране
частен сектор професионални

сдружения

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

частно
финансиране частен сектор професионални

сдружения

265 Разкриване на хладилни и контейнерни стопанства ПРСР частен сектор професионални
сдружения

266 Насърчаване производството на екологично чиста продукция ПРСР частен сектор професионални
сдружения

267 Развитие на пчеларството в района на село Сталево ПРСР Община
Димитровград НПО

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

общински
бюджет/ частен

сектор

земеделки
сдружения и
кооперации

Община
Димитровград

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

частно
финансиране

професионалн
и сдружения НПО

3.2.2.3. 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

281
Стимулиране на взаимоотношенията между първичния и вторичния сектор
/производители и преработватели/ при използване на местните суровинни
източници

ПРСР; ОПИК
ПО1 ИП1
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282 Въвеждане на съвременна техника, технологии и методи за производство ОПИК ПО2;
ПРСР частен сектор

3.2.2.6. Насърчаване сдружаването на производителите и кооперирането на участниците във веригата за предлагане на земеделски продукти и храни

288 Създаване на клъстер и местен бранд в сферата на земеделието ПРСР

289 Създаване на сдружение на зеленчукопроизводителите частно
финансиране

земеделски
професионалн
и сдружения

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: Грижа за хората, интеграция на общностите, осигуряване на достъпни и качествени здравни,
социални, образователни, културни и спортни услуги

3.3.2. 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

300 Осигуряване на подходящи условия за спорт на ветерани спортисти ОПРЧР
граждански
сдружения/

НПО

граждански
сдружения/ НПО

3.3.3. ПРИОРИТЕТ 3: Подобряване на качеството и достъпа до здравни и социални, услуги чрез изграждане на необходимия капацитет

3.3.3.2. Развиване на публично-частни партньорства в областта на социалните услуги

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

ОПРЧР ПО3 /
ОПНОИР ПО3

ИП3

Община
Димитровград

, социални
институции

НПО
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3.3.4.2. 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

322 Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване
на квалификацията на млади работници и служители ОПРЧР ПО1 ИП3 работодатели

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

ОПИК ПО1;
ПЕТС / ИПА НПО Община

Димитровград

ОБЩО: 12 564 000,00
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9. ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ПЛАНА

Съдържа прогнозна оценка за въздействието на плана върху процесите на социално-
икономическо развитие на общината и екологична оценка. Екологичният компонент в
оценката оценява доколко стратегията за развитие на общината, определена с плана,
съответства на стратегията за опазване на околната среда и на критериите за
ефективност на политиката за опазване на околната среда.

Източници на информация

o ЕВРОПА 2020: Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж

o Национална програма за развитие: „България 2020“

o Национална стратегия за регионално развитие на Република България 2012-2022 г.

o Национална концепция за пространствено развитие на Република България 2013-
2025 г.

o Национална стратегия за младежта 2010 – 2020 г.

o Регионален план за развитие на Южен Централен район 2014-2020 г.

o Областна стратегия за развитие на област Хасково 2014-2020 г.

o Общински план за развитие на община Димитровград 2007-2013 г.

o Методически указания за разработване на Национална стратегия за регионално
развитие на Република България (2012-2022); Регионални планове за развитие на
районите от ниво 2 (2014-2020); Областни стратегии за развитие (2014-2020);
Общински планове за развитие (2014-2020)

o Доклад за състоянието на водите на територията на община Димитровград за
периода 2008-2012 г.

o Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград
(2011 – 2015)

o Стратегия за развитие на младежта на община Димитровград за периода 2013-2017
г.

o Програма за намаляване нивата на замърсителите и достигане на установените
норми за качеството на атмосферния въздух на община Димитровград за периода
2012-2014 Г.  /Програма  по КАВ/
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o Програма за развитие на физическото възпитание и спорт в Община Димитровград
за периода 2014 – 2020 година

o Годишни доклади на РИОСВ - Хасково в периода 2007-2012

o Община Димитровград

o РИО - Хасково

o Национален статистически институт: Текуща статистика www.nsi.bg

o Национално сдружение на общините в Република България

o Басейнова дирекция за управление на водите

o РИОСВ - Хасково

o АИС “Раковски” гр. Димитровград

o „Напоителни системи”ЕАД -клон Горна Тунджа-Стара Загора

o Районна служба „Пожарна безопасност и защина на населението“- Димитровград

o Областна Дирекция на МВР - Хасково Районно Управление „Полиция”-
Димитровград

o Агенция „Пътна инфрастурктура“ - Областно пътно управление - Хасково

o Национална компания железопътна инфраструктура - данни за проекти на
http://www.rail-infra.bg

o Информационна система за управление и наблюдение на структурните
инструменти на ЕС в България /ИСУН/

o Доклад на кметове на кметства в община Димитровград

o Протоколи от срещи на ОС с жители на села в община Димитровград

o Дирекция за социално подпомагане - Димитровград

o Асоциацията на Народните читалища - Димитровград

o Изпълнителна агенция по лозята и виното - Териториално звено - Хасково
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ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ
НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД ЗА

ПЕРИОДА 2014-2020 Г.


