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1. ВЪВЕДЕНИЕ 
Финалният доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 

град Димитровград за периода 2014-2020 г. (ИПГВР) е изготвен в съответствие с 

Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие (изменение от 21.12.2020 г.). 

В края на периода на действие на ИПГВР 2014-2020, се извършва финално отчитане на 

плана. „Интегрираният план за градско развитие“ е план за икономическо и социално 

развитие или възстановяване на населено място - град или част от него, разработен за 

прилагането на оперативна програма „Региони в растеж”, както и на други оперативни 

програми финансиращи проекти в градовете. Съгласно Методическите насоки за 

разработване и прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството 

проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски 

зони за въздействие в градовете. ИПГВР интегрира политики и обединява разнородни 

участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализацията на 

визията и стратегията за развитие на града. 

В тази връзка за целите на настоящия финален доклад-отчет за изпълнението на ИПГВР 

– град Димитровград  са използване различни методи и инструменти, чрез които е 

извършен задълбочен анализ на изпълнението на ИПГВР и е представена оценка, с оглед 

представяне на постигнатия напредък и извеждане на ключови изводи за следващия 

период. Анализът и оценката се базират на данни на Община Димитровград, на 

публично достъпната информация в Информационната система за Управление и 

наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН), както и други релевантни източници 

на информация.  

Експертите от администрацията, които са ангажирани с управлението на реализацията 

на ИПГВР са спазили всички принципи, подходи, методи и техники за извършване на 

планираните дейности в обхвата на определените зони за въздействие в града. 

Мониторингът е неразделна част от реализацията на публични политики. Този процес 

се състои в системното и непрекъснато събиране на данни, анализ на постъпилата 

информация и нейното използване за управленски контрол и вземане на решения.  

По време на мониторинга са набрани количествени и качествени данни за ежедневния 

процес по прилагане на конкретна политика, като напредъкът се сравнява с 

първоначалните очаквания. 

Управлението на реализацията на ИПГВР включва осъществяване на мониторинг на две 

нива: 

‐ Мониторинг на оперативно ниво:  

Регулярно и систематично наблюдение на дейността на отговорниците и 

координаторите на зоните за въздействие от страна на Ръководител на орган за 

управление /ОУ/. Мониторингът на оперативно ниво включва проверки на текущия 

напредък по изпълнението на Програмата за реализация на ИПГВР. Всички проектни 
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дейности, изпълнявани по линия на плана се наблюдават и от административните 

структури на Общинска администрация.  

‐ Мониторинг на стратегическо ниво:  

 Този вид мониторинг се извършва от ОУ. Изпълнението на проектите в ИПГВР се 

обвързва с участието на външни експерти, които оказват нужната консултантска помощ 

в процеса на реализация. Дейността на експертите, предоставящи външна техническа 

помощ се свързва с оказването на подкрепа в процеса на управление и изпълнение на 

ИПГВР на гр. Димитровград. За осигуряване на информация и публичност при 

изпълнението на плана са предприети действия за установяване взаимодействието 

между представителите на различни групи заинтересовани страни. Това 

взаимодействие се осъществява посредством провеждането на работни срещи 

/заседания/ и изготвянето на доклади /шестмесечни и годишни/ за изпълнението на 

ИПГВР. 

2. ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ФИНАЛЕН-ДОКЛАД ОТЧЕТ НА 

ИПГВР 
Финалният доклад-отчет на Интегриран план за градско възстановяване и развитие на 

град Димитровград за периода 2014-2020 г. (ИПГВР) е изготвен в съответствие с 

Методическите насоки за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско 

възстановяване и развитие (изменение от 21.12.2020 г.). Съгласно изменението в т. 5. 

„Финално отчитане на ИПГВР“ крайният срок за представяне на финалните доклад-

отчети за изпълнение на Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие 

пред Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ е удължен до 

31.03.2021г. 

Съгласно т. 5 от Методическите насоки за разработване и прилагане на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (изм. от 21.12.2020 г.) 

финалното отчитане на плана се извършва в края на периода на действие на ИПГВР 

2014-2020, което се осъществява чрез изготвяне и представяне на финален доклад-

отчет за изпълнението на плана. Финалният доклад-отчет съдържа следните елементи: 

 Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие и 

за проектите за функционални връзки, с включени следните 

проекти/проектни идеи, които са идентифицирани към момента на 

финалното отчитане и които не са включени до момента в матрицата-

бюджет:  

o Всички проектни идеи, които общината е включила в процеса по 

актуализиране и допълване на инвестиционната си програма по 

Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на 

ОПРР 2014-2020; 

o Всички проекти, предвидени за финансиране изцяло с финансови 

инструменти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на ОПРР 2014-2020, за които Междинното звено 

е издало положително становище за съответствие с ИПГВР; 

o Други нови проекти/проектни идеи, които са идентифицирани след 

одобрението/изменението на ИПГВР до момента на финалното 

отчитане, които допринасят за изпълнението на целите и 

приоритетите на ИПГВР. 
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 Отчитане на индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана и 

информация за степента на постигане на целевите им стойности към края 

на периода; 

 Преглед на постигнатия напредък в изпълнението на плана като цяло и 

информация за степента на постигане на стратегията, приоритетите и 

целите на плана; 

 Информация за идентифицирани проблемни области и ограничители на 

развитието на местно ниво, попречили на изпълнението на ИПГВР; 

 Основни изводи и препоръки за следващия период. 

 

Съгласно Методическите насоки финалният доклад-отчет се изготвя от 

общинската администрация с водещата роля на екипа за изпълнение на 

инвестиционната програма на общината по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано 

градско развитие“ на ОПРР 2014-2020. В изготвянето на доклада участват и 

ръководителят и членовете на Междинното звено по ОПРР 2014-2020 в Общинска 

администрация Димитровград. 

Финалният доклад-отчет се одобрява от кмета на общината и се представя за 

информация пред Общински съвет Димитровград. Общинската администрация 

организира публично събитие на местно ниво за представяне на финалния доклад-

отчет за изпълнението на ИПГВР и публикува доклада на официалната интернет 

страница на Общината. 

В срок до 31.03.2021 г. кметът на общината представя с официално придружително 

писмо финалния доклад-отчет за изпълнението на ИПГВР за информация в УО на ОПРР. 

УО на ОПРР има право да използва информацията от доклада за нуждите на анализи, 

оценки, отчети и одити, извършвани във връзка с подкрепата на подхода за интегрирано 

градско развитие. 

3. ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И 

РАЗВИТИЕ НА ГР. ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на гр. Димитровград за 

периода 2014-2020 г. е разработен съгласно Методическите насоки за разработване и 

прилагане на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие ИПГВР и 

представлява съвкупност от свързани във времето и пространството проекти, действия 

и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени градски зони за 

въздействие в гр. Димитровград. ИПГВР интегрира политики и обединява разнородни 

участници за тяхното съвместно провеждане, като допринася за реализацията на 

визията и стратегията за развитие на града. 

Предложението на община Димитровград е одобрено от УО на Програмата, подадено на 

дата 20.03.2015 г., с допълнително представените документи и пояснения с вх. №  99-00-

6-1347/2/15.05.2015 г. и определените с Решение на Общински съвет № 1609/26.02.2015 

г. зони за въздействие в рамките на ИПГВР на град Димитровград за периода 2014-2020 

На основание изработения целеви и проблемен анализ на град Димитровград, 

оценените урбанистични единици и предложените зони за въздействие, както и 



 

Стр. | 5  

 

проведените анкетни проучвания, фокус групи и обществено обсъждане, е дефинирана 

следната Визия за развитие към 2020г.: 

ГРАД ДИМИТРОВГРАД - ЦЕНТЪР С ВЪЗСТАНОВЕН, ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И УСТОЙЧИВ 

ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ПРЕДОСТАВЯЩ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ С ВИСОКА СОЦИАЛНА 

СТОЙНОСТ, ВИСОКО КАЧЕСТВО И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ, ОБНОВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, 

СЪХРАНЕНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. 

Визията за развитие на град Димитровград към 2020 г. отразява стремежа към 

подобряване състоянието на ключови икономически и социални сектори, както и 

желания модел на пространствено развитие на населеното място. 

Основавайки се на приетата визия за развитие на ИПГВР на гр. Димитровград и 

отчитайки демографския, икономически, социален, урбанистичен, пазарен, 

инфраструктурен и културен потенциал на града и определените зони за въздействие, е 

дефинирана следната главна цел на ИПГВР на гр. Димитровград за периода 2014-2020г.: 

ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ГРАД 

ДИМИТРОВГРАД В СИСТЕМАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ КАТО 

ПАЗАРЕН, ИНДУСТРИАЛЕН И КУЛТУРЕН ГРАДСКИ ЦЕНТЪР АКТИВНО УЧАСТВАЩ В 

ТРАНСГРАНИЧНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИЦИАТИВИ ПОДОБРЯВАЩИ КАЧЕСТВОТО НА 

ЖИВОТ 

Главната цел на ИПГВР на гр. Димитровград отчита ключови области в развитието на 

града в периода до 2020 г. Те са насочени към постигане на интегрирано секторно и 

пространствено развитие, което ще се отрази положително върху развитието на 

общинския център в икономически, социален и териториален аспект. Ефектите от него 

трябва да се отразят косвено върху условията на живот и пазарния потенциал на 

територията на цялата община и респективно всички населени места. 

 Стратегическата рамка за развитие на гр. Димитровград следва следната 

йерархична обусловеност на отделните структурни елементи: 

‐ Стратегически цели - пряко отчитащи насочеността на Главната цел на ИПГВР 

/декомпозиране на Главната цел/;  

‐ Приоритети - посредством тях трябва да се изпълнят стратегическите цели;  

‐ Специфични цели - утвърдени към всеки от приоритетите. 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ В ГРАД ДИМИТРОВГРАД 

ЧРЕЗ ПОДОБРЯВАНЕ СЪСТОЯНИЕТО НА РАЗЛИЧНИТЕ ВИДОВЕ ИНФРАСТРУКТУРИ И 

ПОВИШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО  

 Стратегическа цел 1 съответства на един от общоприетите европейски принципи 

за социално сближаване, насочен към повишаване стандарта и качеството на живот на 

хората. Йерархично обусловените приоритети и специфични цели са насочени към 

повишаване качеството на живота в гр. Димитровград, чрез:  

- Допълнително повишаване удовлетвореността от услугите, предоставяни в 

социалната сфера; 
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- подобряване параметрите на съществуващата и изграждане на нова техническа 

инфраструктура в обхвата на зоните за въздействие;  

- повишаване на личната и обществена сигурност на хората.  

Приоритет 1.1. Подобряване на количествените и качествени параметрите на 

техническата инфраструктура 

Специфична цел 1.1.1. Повишаване на енергийната ефективност в публичния и частния 

сектор 

Специфична цел 1.1.2. Подобряване състоянието и степента на изграденост на 

техническата инфраструктура в зоните за въздействие 

Специфична цел 1.1.3. Повишаване качеството на обществения градски транспорт и 

създаване на условия за развитие на устойчива лична транспортна мобилност в град 

Димитровград 

Специфична цел 1.1.4. Подобряване осигуреността на територията с устройствени 

планове и концепции за пространствено развитие. 

Приоритет 1.2. Развитие на социалната сфера и качеството на предлаганите социални 

услуги в град Димитровград 

Специфична цел 1.2.1. Повишаване качеството на живот на хората чрез подобряване 

състоянието и степента на изграденост на общинската здравна, социална, 

образователна, културна и спортна инфраструктура 

Специфична цел 1.2.2. Създаване на условия за повишаване на личната и обществена 

сигурност на населението 

Приоритет 1.3. Повишаване качеството на живот в град Димитровград, чрез 

подобряване състоянието на околната среда 

Специфична цел 1.3.1. Благоустрояване на физическата среда /вкл. възобновяване на 

терените за вторично застрояване/ и подобряване състоянието на градската околна 

среда 

Приоритет 1.4. Опазване, развитие и популяризиране на културно-историческото 

наследство в града 

Специфична цел 1.4.1. Създаване на благоприятни условия за популяризиране на 

културно-историческото наследство и насърчаване на обществени инициативи 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: РАЗВИТИЕ МА КОНКУРЕНТНА ИКОНОМИКА, ПОВИШАВАНЕ 

СТАНДАРТА НА ЖИВОТ 

При дефинирането на Стратегическа цел 2 са отчетени следните ключови моменти, 

имащи пряко отношение към икономическото развитие на града:  

 Основни изводи и препоръки в областта на икономическото развитие, отразени в 

Целевия и проблемен анализ на настоящата ситуация на гр. Димитровград; 

 Потенциал за развитие на различни икономически дейности в териториалния 

обхват на определените зони за въздействие; 
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 Резултати от проведените анкетни проучвания сред гражданите и представители 

на бизнес сектора в гр. Димитровград.  

Стремежът към повишаване конкурентоспособността на местната икономика влиза в 

ролята на основен приоритет за развитието на града. Неговото изпълнение се обвързва 

със създаването на благоприятна среда за оползотворяване на възможностите за 

развитие, произтичащи от оценените силни страни на местната икономика:  

- Водещо място на гр. Димитровград в икономическото развитие на областта  

- Изградени добри производствени мощности и традиции на населението; 

- Наличие на достатъчно свободни общински терени за привличане на 

стратегически инвеститори;  

- Първо място на община Димитровград по размер на преки чуждестранни 

инвестиции през 2011 г. /стойност, изпреварваща община Хасково/. 

Приоритет 2.1. Създаване на благоприятна среда за подобряване позициите на 

икономиката и повишаване на инвестиционната привлекателност на град 

Димитровград 

Специфична цел 2.1.1. Развитие на условия за насърчаване на предприемачески 

инициативи в град Димитровград 

Специфична цел 2.1.2. Привличане на инвеститорски интерес към територията на града 

и стимулиране развитието на публично-частни партньорства 

Приоритет 2.2. Създаване на условия за повишаване на трудовата заетост и 

подобряване на възможностите за професионална реализация 

Специфична цел 2.2.1. Повишаване професионалната квалификация на човешките 

ресурси в град Димитровград 

В следващата таблица са представени визията, главната цел и стратегическата рамка 

за развитие на гр. Димитровград:  

ТАБЛИЦА 1. ВИЗИЯ, ГЛАВНА ЦЕЛ И СТРАТЕГИЧЕСКАТА РАМКА ЗА РАЗВИТИЕ НА ГР. 

ДИМИТРОВГРАД 

ВИЗИЯ: ГРАД ДИМИТРОВГРАД - ЦЕНТЪР С ВЪЗСТАНОВЕН, ПРИВЛЕКАТЕЛЕН И УСТОЙЧИВ ИКОНОМИЧЕСКИ 

РАСТЕЖ, ПРЕДОСТАВЯЩ ПУБЛИЧНИ УСЛУГИ С ВИСОКА СОЦИАЛНА СТОЙНОСТ, ВИСОКО КАЧЕСТВО И СТАНДАРТ 

НА ЖИВОТ, ОБНОВЕНА ИНФРАСТРУКТУРА, СЪХРАНЕНО ПРИРОДНО И КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО. 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: ПОСТИГАНЕ НА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И УКРЕПВАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА ГРАД ДИМИТРОВГРАД В 

СИСТЕМАТА НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА И УТВЪРЖДАВАНЕТО МУ КАТО ПАЗАРЕН, ИНДУСТРИАЛЕН И КУЛТУРЕН 

ГРАДСКИ ЦЕНТЪР АКТИВНО УЧАСТВАЩ В ТРАНСГРАНИЧНИТЕ МЕЖДУНАРОДНИ ИЦИАТИВИ ПОДОБРЯВАЩИ 

КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: Повишаване качеството на 

живот в град Димитровград чрез подобряване 

състоянието на различните видове инфраструктура и 

повишаване сигурността на населението 

 СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: Развитие на 

конкурентоспособна икономика, повишаване на 

стандарта на живот в града  
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Приоритет 1.1. Подобряване на количествените и 

качествени параметрите на техническата 

инфраструктура  

 Приоритет 2.1. Създаване на благоприятна 

среда за подобряване позициите на 

икономиката и повишаване на 

инвестиционната привлекателност на град 

Димитровград  
 

Специфична цел 1.1.1. Повишаване на енергийната 

ефективност в публичния и частния сектор  
 Специфична цел 2.1.1. Развитие на условия за 

насърчаване на предприемачески инициативи в 

град Димитровград  
 

Специфична цел 1.1.2. Подобряване състоянието и 

степента на изграденост на техническата 

инфраструктура в зоните за въздействие 

 Специфична цел 2.1.2. Привличане на 

инвеститорски интерес към територията на 

града и стимулиране развитието на публично-

частни партньорства  
 

Специфична цел 1.1.3. Повишаване качеството на 

обществения градски транспорт и създаване на 

условия за развитие на устойчива лична 

транспортна мобилност в град Димитровград  

  

 

Специфична цел 1.1.4. Подобряване 

осигуреността на територията с устройствени 

планове и концепции за пространствено 

развитие  

  

 

Приоритет 1.2. Развитие на социалната сфера и 

качеството на предлаганите социални услуги в град 

Димитровград 

 Приоритет 2.2. Създаване на условия за 

повишаване на трудовата заетост и 

подобряване на възможностите за 

професионална реализация  
 

Специфична цел 1.2.1. Повишаване качеството на 

живот на хората чрез подобряване състоянието и 

степента на изграденост на общинската здравна, 

социална, образователна, културна и спортна 

инфраструктура  

 Специфична цел 2.2.1. Повишаване 

професионалната квалификация на човешките 

ресурси в град Димитровград   

 

Специфична цел 1.2.2. Създаване на условия за 

повишаване на личната и обществена сигурност на 

населението  

  

 

Приоритет 1.3. Повишаване качеството на живот 

в град Димитровград, чрез подобряване 

състоянието на околната среда  

  

 

Специфична цел 1.3.1. Благоустрояване на 

физическата среда /вкл. възобновяване на 

терените за вторично застрояване/ и 

подобряване състоянието на градската околна 

среда  

  

 

Приоритет 1.4. Опазване, развитие и 

популяризиране на културно-историческото 

наследство в града 

  

 

Специфична цел 1.4.1. Създаване на 

благоприятни условия за популяризиране на 

културно-историческото наследство и 

насърчаване на обществени  инициативи  
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  Реализацията на ИПГВР на гр. Димитровград засяга териториалния обхват на 

определените три зони за въздействие. Прилагането на плана се очаква да доведе до 

положителен ефект в развитието на целия град. Проектите, чиято реализация е 

получила подкрепа по линия на плана са насочени към интегрирано и комплексно 

обновление на жилищни квартали, развитие и оптимизиране на транспортните връзки, 

благоустрояване на физическата среда /подобряване състоянието на съществуващите 

и/или изграждане на нови паркове, градини, спортни площадки/. Неотменна част се 

явяват и интервенциите по подмяна на съществуващата подземна инфраструктура. 

Съгласно Методическите насоки за разработване и прилагане на ИПГВР, е разработена 

Програма за реализация за всяка от определените три зони за въздействие. 

Съдържанието на Програмата за реализация на трите зони за въздействие включва:  

- Анотация 

- Индикативен списък на програмата 

- Оперативен план 

- Бюджет 

- План-график за реализация на проектите в зоната за въздействие  

- Управление и контрол 

В следващата фигура са представени определените зони за въздействие в рамките на 

ИПГВР – Димитровград:  

 



 

Стр. | 10  

 

ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН  ХАРАКТЕР 

Зоната с преобладаващ социален характер се отличава със следните особености: 

‐ Пространствен обхват: включва кварталите „Христо Ботев“, „Славянски“ и „Габера“ 

‐ Граници: „Панорамен път“ /от кръстовището с бул. „3-ти март“ до кръстовището с ул. 

“Веслец“/; ул. „Веслец“ /от кръстовището с „Панорамен път“ до ул. “Бузлуджа“/; ул. 

„Подп. Калитин“ /от кръстовището с ул. “Бузлуджа“ до ул. “1ви май“/; ул. „1ви май /от ул. 
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“Подп. Калитин“ до кръстовището с бул. „3-ти март“/; ЖП ареал /от бул. “3-ти март“ до 

строителните граници на Димитровград, включително част от парк „Вапцаров“/; ул. 

„Шандор Петьофи“ /до ул. “Хасковска“/ включително квартал „Габера“/; строителни 

граници на Димитровград до „Панорамен път“ 

‐ Количествени показатели: 

‐ Площ: 205,04 ха 

‐ Процент от общата площ на Димитровград /1 568 ха/: 13,07% 

‐ Засегнато население: 12 914 жители 

‐ Процент от общото население на Димитровград /37 381 ж./: 34,55% 

‐ Частна собственост: 75% 

‐ Общинска собственост: 25%   

Сред основните проблеми в обхвата на зоната с преобладаващ социален характер в гр. 

Димитровград се открояват: 

- Ниска енергийна ефективност на монолитните жилищни сгради;  

- Незадоволителни параметри на техническата и комуникационно-транспортната 

инфраструктура на територията на трите квартала, включени в обхвата на 

зоната;  

- Недостатъчен капацитет на масовия обществен пътнически транспорт за 

обслужване жителите на кварталите „Христо Ботев“ и „Славянски“, попадащи в 

рамките на зоната;  

- Незадоволително състояние на междублоковите пространства, по-голямата част 

от които са недобре поддържани. 

На база характера на проблемите в развитието на зоната, ключово място в програмата 

за реализация заема подкрепата за дейности по преструктуриране на жилищните 

комплекси. Планираните интервенции включват нова пространствена регулация, 

организиране на инфраструктурата в съответствие с новото регулационно деление, 

довършване изграждането на различните видове инфраструктура. Характерът на тези 

дейности ясно индикира за целенасочения стремеж към превръщане на жилищните 

квартали в обхвата на зоната в адекватни на съвременните пазарни условия. 

ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
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Зоната с потенциал за икономическо развитие се отличава със следните особености: 

‐ Пространствен обхват: „Северна промишлена зона“ 

‐ Граници: ЖП ареал; терените на пазара; терените западно от бул. „Ст. Стамболов“ /до 

строителните граници на Димитровград/ до моста на р. Марица; терените северно от р. 

Марица до жп ареала; терените между жп ареала, бул. „Съединение“ и жилищната зона 

на кв. Марийно; промишлените терени на юг от кв. Марийно /до строителните граници 

на Димитровград, вкл. терена на завод „Вулкан“/ и промишлените терени северно от 

бул. „Съединение“ /до жилищните терени на кв. „Вулкан“ и кв. “Марийно“/. 

‐ Количествени показатели:  

‐ Площ: 229,66 ха 

‐ Процент от общата площ на Димитровград /1 568 ха/ - 14,65% 

‐ Засегнато население - 0 

‐ Процент от общото население на Димитровград /37 381 ж./ - 0 

‐ Частна собственост  - 40% 

‐ Общинска собственост   - 50%     

‐ Свободни терени - 80% 

За преодоляване на проблемите в развитието на зоната, са идентифицирани проекти за 

реновиране и изграждане на различни видове инфраструктура и елементи на 

физическата среда. Тематичната насоченост на проектите отчита стремежа към 

оползотворяване потенциала за развитие на зоната /стратегическо местоположение, 

свободни общински терени, инвеститорски интерес, възможности за развитие на ПЧП и 

на високотехнологични производства, създаване на квалифицирани работни места/.  
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ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА ЗНАЧИМОСТ 

 

Зона „Централна градска част“ се характеризира със следните особености: 

‐ Граници: бул. „Д. Благоев“ от Централна пешеходна зона до кръстовището с бул. 

„Стефан Стамболов“ включително терена на спортната зала и кв. „Каменец“; бул. „Ст. 

Стамболов“ /включително кв. „Каменец“ до моста на р. Марица/; крайбрежието на река 

Марица /до ул. „Простор“/; ул. „Простор“; ул. „Ц. Царковски“; ул. „Васил Левски“ ул. „Ангел 

Кънчев“; бул. „Г. С. Раковски“; бул. „Д. Благоев“ /до жп ареала/  ЖП ареал;  бул. „Д. 

Благоев“ до Централна пешеходна зона 

‐ Количествени показатели:  

‐ Площ - 341,11 ха 

‐ Процент от общата площ на Димитровград /1 568 ха/ - 21,75 % 

‐ Засегнато население - 19 145 жители 

‐ Процент от общото население на Димитровград /37 381 ж./ - 51,21%  

‐ Частна собственост - 65% 

‐ Общинска собственост - 31% 

‐ Държавна собственост - 4% 

Централната градска част на гр. Димитровград се определя като комплексна зона, която 

отговаря и на критериите за зона с преобладаващ социален характер, така и на 

критериите за зона с потенциал за икономическо развитие. В обхвата на зоната е 

концентрирана по-голяма част от жителите на града /тук се включват ж.к. „Дружба“, кв. 

„Димитър Благоев“ и кв. „Раковски“/. Тоест, интервенциите за подобряване 

параметрите на техническата инфраструктура и състоянието на сградния фонд в тази 

зона, ще засегне почти толкова жители, колкото в зоната с преобладаващ социален 

характер. 
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4. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР НА ГР. ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 

2014-2020 Г. 
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград е 

основен документ за развитие на града за периода до 2020 г., който в значителна степен 

осигурява възможност за финансиране със средства от Оперативните програми и други 

финансови инструменти. Източниците за финансиране на проектите, определени в 

ИПГВР на град Димитровград са следните: 

1) Привлечени средства по Оперативни програми, действащи в Р. България в 

периода 2014-2020 г., като в това число се включват: 

- Оперативни програми, действащи в страната в периода 2014-2020 г.: Оперативна 

програма „Добро управление“; Оперативна програма „Транспорт и транспортна 

инфраструктура“; Оперативна програма „Региони в растеж“; Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“; Оперативна програма „Иновации и 

Конкурентоспособност“; Оперативна програма „Околна среда“ 

- Териториално-секторни програми в периода 2014-2020 г.: Програма за развитие 

на селските райони; Програма за морско дело и рибарство; Програми за 

Европейско териториално сътрудничество. 

2) Държавни фондове и програми; 

3) Собствени източници на финансиране; 

4) Източници на външно финансиране; 

5) Бюджет на ИПГВР 

ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА 

Инвестиционната програма (ИП) представлява средносрочен документ за реализация 

на ИПГВР, разработван за финансовата рамка 2014-2020 г. от всички 39 общини на 

големи и средно големи градове от 1-во до 3-то йерархично ниво от националната 

полицентрична система. ИП за изпълнение на местните политики за устойчиво градско 

развитие е ключов документ за изпълнение на изискванията на чл. 7 от Регламента за 

ЕФРР №1301/2013. С програмата се прави естествен и логичен преход между одобрените 

ИПГВР и конкретните проекти, за които се предоставя безвъзмездна финансова помощ 

(БФП) по ОПРР 2014-2020. Чрез ИП се осигурява механизъм за определяне на приноса и 

подкрепата на ОПРР 2014-2020 за цялостното изпълнение на ИПГВР на градовете, както 

и се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси 

по съответните инвестиционни приоритети.  

Описание на Инвестиционната програма на Община Димитровград за периода 2014-

2020 г. 

За изпълнение на Инвестиционната програма на гр. Димитровград са привлечени 

средства по ОПРР 2014-2020. На 12.04.2016 г. е сключено споразумение за реализация на 

инвестиционна програма по процедура BG16RFOP001-1.040 „Изпълнение Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 – инвестиционни програми“, 

част от процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“ по Оперативна програма „Региони в 

растеж” 2014-2020 между МРРБ, УО на ОПРР, ГД ПРР и Община Димитровград. 
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ИП на Община Димитровград е в подкрепа реализацията на ИПГВР на гр. Димитровград, 

който е изготвен след широко обществено обсъждане, одобрен от ОбС - Димитровград 

и УО на ОПРР 2007-2013 г. Резултатът от оценката на ИП и съответно нейното одобрение 

е получено с писмо от МРРБ с техен изх. номер 99-00-6-32/24.03.2016 г. и вх. номер РД-

22-99/30.03.2016 г. на Община Димитровград и включва списък с индикативни основни 

проекти за финансиране чрез БФП и списък с индикативни резервни проекти, които са 

включени в Програмата за реализация на ИПГВР. В нея са включени обекти, 

концентрирани в зоната с публични функции с висока обществена значимост, както и 

обекти в зоната с преобладаващ социален характер. Интервенциите са в градска среда, 

социална, културна и образователна инфраструктура. Съставната му част са проектите, 

които е предвидено да се реализират през програмния период 2014-2020 г. Общият 

размер на безвъзмездната финансова помощ (100%), определен за Община 

Димитровград по процедура BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“, възлиза на 17 782 948,12 

лева, от които 1 104 474,80 лева представляват резерв за изпълнение на общината 

спрямо етапната цел на Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ 

по ОПРР 2014-2020 г. Максималното общо финансиране за изпълнение на индикативния 

списък с основните проекти, съгласно Таблица 1 на Приложение № А1-1 от 

Инвестиционната програма, представлява следната индикативна максимална сума: 18 

781 500,00 лева, от които общият размер на безвъзмездната финансова помощ (100%)за 

изпълнение на индикативния списък с основните проекти, съгласно Таблица 1 на 

Приложение № А1-1 от Инвестиционната програма, представлява следната индикативна 

максимална сума: 17 781 900,00 лева. 

Разпределението на безвъзмездната финансова помощ за изпълнение на индикативния 

списък с основните проекти по тематични цели, инвестиционни приоритети и групи 

дейности е, както следва: 

ТАБЛИЦА 2. ТЕМАТИЧНИ ЦЕЛИ/ИНВЕСТИЦИОННИ ПРИОРИТЕТИ - ОСНОВНИ ПРОЕКТИ 

Тематична цел/ инвестиционен приоритет/ група 

дейности 

Финансов ресурс 

(БФП 100%), в лева 

Тематична цел 

4, в т.ч.: 

Подпомагане на 

преминаването към 

нисковъглеродна икономика 

във всички сектори 

0,00 

Инвестиционен 

приоритет 4в 

Предоставяне на подкрепа 

за енергийната 

ефективност, за 

интелигентното енергийно 

управление и за 

използването на 

възобновяема 

енергия в публичната 

инфраструктура, 

включително в 

обществените сгради, и в 

жилищния сектор 

0,00 

Инвестиционен 

приоритет 4д 

Насърчаване на стратегии за 

нисковъглеродно 

0,00 
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развитие във всички видове 

територии, по- 

специално градските райони, 

включително 

насърчаването на устойчива 

мултимодална градска 

мобилност и мерки за 

приспособяване и 

смекчаване, свързани с 

изменението на климата 

Тематична цел 

6, в т.ч.: 

Съхраняване и опазване на 

околната среда и 

насърчаване на ресурсната 

ефективност 

5 185 000,00 

Инвестиционен 

приоритет 6е, в 

т.ч.: 

Предприемане на действия 

за подобряване на 

градската околна среда, за 

съживяване на 

градовете, за възобновяване 

и обеззаразяване на 

терените за вторично 

застрояване (включително 

преструктурираните зони), 

намаляване на 

замърсяването на въздуха и 

насърчаване на 

мерките за намаляване на 

шума 

5 185 000,00 

Група дейности Градска среда 5 185 000,00 

Група дейности Зони с потенциал за 

икономическо развитие 

0,00 

Тематична цел 

9, в т.ч.: 

Насърчаване на социалното 

приобщаване, борба с 

бедността и всяка форма на 

дискриминация 

6 565 900,00 

Инвестиционен 

приоритет 9а, в 

т.ч.: 

Инвестиране в здравна и 

социална инфраструктура, 

която допринася за 

националното, регионалното 

и 

местното развитие, 

понижаване на 

неравнопоставеността по 

отношение на здравния 

статус, насърчаване на 

социалното приобщаване 

чрез подобряване на 

достъпа до обществени, 

културни и развлекателни 

услуги и преминаването 

от служби на 

институционално равнище 

към 

служби на местно равнище 

6 565 900,00 
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Група дейности Социална инфраструктура 901 500,00 

Група дейности Културна инфраструктура 5 664 400,00 

Тематична цел 

10, в т. ч.: 

Инвестиции в 

образованието, обучението, 

включително професионално 

обучение за 

придобиване на умения и 

ученето през целия 

живот 

6 031 000,00 

Инвестиционен 

приоритет 10а 

Инвестиции в 

образованието, обучението, 

включително 

професионалното обучение 

за 

придобиване на умения и 

ученето през целия 

живот посредством 

изграждането на 

образователна 

инфраструктура и на 

инфраструктура за обучение 

6 031 000,00 

 

За изпълнение на инвестиционната програма и проектните предложения за реализация 

на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Димитровград е 

създадено Междинно звено на основание Инструкция за определяне на структурата и 

състава на междинните звена по Процедура BG16RFOPOOM.001-039 "Изпълнение на 

интегрирани планове за градско възстановяване и развитие” по Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014-2020 г., както и в изпълнение на Заповеди № РД-06-

1447/20.08.2015 г. и № РД-06-1448/20.08.2015 г. на Кмета на община Димитровград във 

връзка с Решение на Министерски съвет № 792/17.12.2013, съгласно чл. 123 от  Регламент 

(ЕС) № 1303/2013 и във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 1301/2013. 

Междинното звено е специализиран, независим, действащ за срока на изпълнение на 

горецитирания проект общински орган, чийто функции и задачи се определят по 

правилата разработени и одобрени от Управляващия орган на  Оперативна програма 

„Региони в растеж” 2014 – 2020 г. Функциите на Междинно звено се изпълняват от 

експерти от отделите „Хуманитарни дейности, международно сътрудничество и 

програми” и експерти от отдел „Инвестиционна дейност, околна среда и води”, 

определени за целта със Заповед на Кмета на общината и са подробно разписани в 

утвърден Правилник за организацията на дейността на МЗ.  

Съгласно заповед № РД-06-1447/20.08.2015 г. на Кмета на Община Димитровград в 

състава на Междинното звено са включени 8 експерта, сред които са юристи, 

финансисти, икономисти - старши експерт в отдел „Хуманитарни дейности, 

международно сътрудничество и програми” (2), началник отдел „Правно-нормативно 

обслужване” (1), младши експерт в отдел „Правно-нормативно обслужване” (1), главен 

експерт в отдел „Гражданска регистрация и административно обслужване” (1), старши 

експерт в отдел „Финансови дейности” (1), главен експерт в отдел „Общинска 

собственост, стопанска дейност, сигурност и отбранително-мобилизационна 

подготовка” (1), гл. счетоводител „Здравеопазване и хуманитарни дейности” (1). 
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Ръководството на Междинното звено е възложено на заместник кмета на Община 

Димитровград в ресор „Европейски програми и международно сътрудничество“ в 

изпълнение на Заповед № РД-06-1448 от 20.08.2015 г. на Кмета на Община Димитровград. 

Поради напускане на някои експерти към настоящия момент в състава на Междинното 

звено са включени 5 експерта. Не са назначавани нови експерти поради приключване на 

оценките на проектите.   

Така създаденото Междинно звено организира и провежда всички дейности, свързани 

с оценката на проектните предложения за изпълнение на Инвестиционната програма на 

общината и за изпълнение на стратегия за устойчиво градско развитие, в съответствие 

с критериите за избор на операции, одобрени от Комитета за наблюдение на ОПРР 2014-

2020 и с Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение 

на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие”. 

За осъществяване избора на обекти на интервенция от одобрените от УО на ОПРР обекти 

в ИПГВР на гр. Димитровград, които да бъдат включени в Инвестиционната програма за 

изпълнение, Междинното звено сформира оценителни комисии. Оценителната комисия 

се назначава със заповед на заместник-кмета на общината, който е определен за 

ръководител на Междинното звено. Дейността на комисията по оценката на проектните 

предложения се отразява в оценителен доклад. Този доклад се одобрява от заместник-

кмета на общината, в чийто ресор е Междинното звено, като в резултат той издава 

заповед, която съдържа: списък с одобрените проектни предложения, включително 

размера на безвъзмездната финансова помощ по всяко едно от тях, списък на 

отхвърлените проектни предложения и основанията за това. Тази заповед се представя 

на УО на ОПРР в срок до 2 работни дни от датата на издаването ѝ. 

Формираният окончателен списък от проекти в ИП съдържа Основен списък с 5 проекта, 

на обща стойност 18 781 500,00 лв. (от които 17 781 900,00 лева представляват 100 % БФП 

и 999 600,00 лева представляват собствен принос) и Резервен списък с 2 проекта на 

обща стойност 8 018 000,00 лв., които представляват 100 % БФП. 

Списък на основните и резервни обекти, включени в ИП на Община Димитровград 

ТАБЛИЦА 3. СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИП НА ОБЩИНА 

ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

ОСНОВНИ ОБЕКТИ 

Инвестиционен приоритет „Градска среда” 

1 Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови 

пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград, Етап 1 

5 185 000,00 

Индикативен бюджет 27,61%  

Инвестиционен приоритет „Социална инфраструктура” 

1 Подобряване на 

социалната 

инфраструктура в 

гр. Димитровград 

Преустройство на бивше общежитие на 

Химически техникум "Асен Златаров" в 

Център за временно настаняване 

901 500,00 

2 Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол 

Карамитев”, гр. Димитровград 

2 589 000,00 
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3 Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително 

прилежащи площи, гр. Димитровград 

4 075 000,00 

Индикативен бюджет 40,28% 

Инвестиционен приоритет  „Образователна инфраструктура” 

1 "Основно 

обновяване на 

сградния фонд и 

прилежащите 

дворове на шест 

училища в гр. 

Димитровград" 

Основно обновяване на сграден фонд и 

прилежащ двор на ПМГ "Иван Вазов", в 

т.ч. оборудване, гр. Димитровград 

1 096 500,00 

Основно обновяване на сграден фонд и 

прилежащ двор на ОУ "Пенчо Славейков", 

в т.ч. оборудване, гр. Димитровград 

951 500,00 

Основно обновяване на сграден фонд и 

прилежащ двор на ОУ "Любен Каравелов", 

в т.ч. оборудване, гр. Димитровград 

1 061 500,00 

Основно обновяване на сграден фонд и 

прилежащ двор на ОУ "Алеко 

Константинов", в т.ч. оборудване, гр. 

Димитровград 

898 500,00 

Основно обновяване на сграден фонд и 

прилежащ двор на ЕГ "Иван Богоров", в 

т.ч. оборудване, гр. Димитровград 

1 023 500,00 

Основно обновяване на сграден фонд и 

прилежащ двор на ОУ "Васил Левски", в 

т.ч. оборудване, гр. Димитровград 

999 500,00 

Индикативен бюджет 32,11% 

 

 

ТАБЛИЦА 4. СПИСЪК НА РЕЗЕРВНИТЕ ОБЕКТИ, ВКЛЮЧЕНИ В ИП НА ОБЩИНА 

ДИМИТРОВГРАД ЗА ПЕРИОДА 2014-2020 Г. 

ОСНОВНИ ОБЕКТИ 

Инвестиционен приоритет  „Градска среда” 

1 "Облагородяване 

на градската 

среда на гр. 

Димитровград" 

Ремонт и реконструкция на пешеходна 

зона и междублокови пространства в 

централна градска част (бул. 

„България”), гр. Димитровград - Етап 2 

1 061 000,00 

Ремонт и реконструкция на пешеходна 

зона и междублокови пространства в 

централна градска част (бул. 

„България”), гр. Димитровград - Етап 3 

805 000,00 

Ремонт и реконструкция на пешеходна 

зона и междублокови пространства в 

централна градска част (бул. 

„България”), гр. Димитровград - Етап 4 

833 000,00 

Ремонт и реконструкция на пешеходна 

зона и междублокови пространства в 

централна градска част (бул. 

„България”), гр. Димитровград - Етап 5 

637 000,00 

Благоустрояване и реконструкция на 

парк Марица, гр. Димитровград 

3 130 000,00 
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Индикативен бюджет 80,64% 

Инвестиционен приоритет  „Образователна инфраструктура” 

1 "Подобряване на 

образователна 

инфраструктура в 

гр. Димитровград" 

Обновяване на образователната 

инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на:1) ОДЗ "Райна Княгиня"; 

2) ОДЗ "8 Март"; 3) ОДЗ 

"Пролет"; 4) ОДЗ "Радост" и 5) ОДЗ 

"Приказка" 

916 000,00 

Обновяване на образователната 

инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на детски заведения: 1) 

ЦДГ "Роза", 2) ЦДГ "Слънце", 3) ЦДГ 

"Звънче", 4) ЦДГ "Й. Чанкова" 

636 000,00 

Индикативен бюджет 19,36% 

 

Към отчетния период, изпълнени, приключени и отчетени са следните проектни 

предложения на обща стойност 10 409 253,12 лева: 

1. Договор № BG16RFOP001-1.032-0001-C01, за изпълнение на проект „Ремонт и 

реконструкция на пешеходна зона в централна градска част (бул. „България”) – І 

ви етап, гр. Димитровград“. Проектът е от основния списък с обекти Приложение 

№ А1-1 към ИП. Извършените плащания по договора възлизат на 5 006 006,59 лв. 

2. Договор № BG16RFOP001-1.032-0002-C01, за изпълнение на проект „Основно 

обновяване на сграден фонд и прилежащи дворове в образователната 

инфраструктура в Община Димитровград - ОУ “Алеко Константинов”, ПМГ „Иван 

Вазов”, Езикова гимназия „Д-р Иван Богоров”, СОУ „Васил Левски”, СОУ „Любен 

Каравелов”, ОУ „Пенчо Славейков”. Проектът е от основния списък с обекти 

Приложение № А1-1 към ИП. Извършените плащания по договора възлизат на 5 

403 246,53 лв. 

В процес на изпълнение са следните проектни предложения, по които до момента има 

извършени плащания на обща стойност 701 030,39 лева: 

1. Договор № BG16RFOP001-1.032-0003-C02, за изпълнение на проект 

„Преустройство на бивше общежитие на химически техникум "Проф. д-р Асен 

Златаров" в Център за временно настаняване, находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана 

на гр. Димитровград Община Димитровград“ на обща стойност 626 769,20 лв., 

които представляват 100 % БФП. Проектът е от основния списък с обекти 

Приложение № А1-1 към ИП и е в процес на изпълнение. Предвидената дата на 

приключване на проекта е 26.11.2021г. Извършените плащания към момента по 

проекта са на стойност 219 369,22 лв. С изпълнението на този проект се изпълнява 

проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. Димитровград“, който 

е част от основния списък с проекти в ИП. 

2. Договор № BG16RFOP001-1.032-0005-C01, за изпълнение на проект „Основно 

обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград“ на 

обща стойност 2 454 455,01 лв., от които 2 086 287,01 лв. БФП и 368 168,00 лв. 

собствено финансиране. Проектът е от основния списък с обекти Приложение № 
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А1-1 към ИП и е в процес на изпълнение. Предвидената дата на приключване на 

проекта е 12.11.2022г. Няма извършени плащания към момента. 

3. Договор № BG16RFOP001-1.032-0004-C01, за изпълнение на проект „Реставрация 

и ремонт на Културен дом "Химик", включително прилежащи площи, гр. 

Димитровград“ на обща стойност 3 719 102,37 лв., от които 3 161 237,37 лв. БФП и 

557 865,00 лв. собствено финансиране. Проектът е от основния списък с обекти 

Приложение № А1-1 към ИП и е в процес на изпълнение. Предвидената дата на 

приключване на проекта е 12.11.2022 г. собствено финансиране. Няма извършени 

плащания към момента.  

4. Изпълнение на проект „Облагородяване на градската среда на гр. 

Димитровград“, който е част от резервния списък  с обекти по Приложение № А1-

1 към ИП и включва обектите: 1) Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и 

междублокови пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград - Етап 2; 2) Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и 

междублокови пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград - Етап 3; 3) Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и 

междублокови пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград - Етап 4; 4) Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и 

междублокови пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград - Етап 5; 5) Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. 

Димитровград.  

- За изпълнението на Обект „Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и 

междублокови пространства в централна градска част (бул. „България”), гр. 

Димитровград - Етап 5“ Община Димитровград е привлякла средства извън ОПРР 

и е сключила Договор по Програма ТГС България – Турция за изпълнението на 

проект „Съвместни дейности за възстановяване на привлекателността на 

трансграничната зона” на обща стойност 481 661,17 лв.  

- За изпълнението на Обект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. 

Димитровград“ Община Димитровград е сключила Договор № BG16RFOP001-

1.032-0006-C01 с УО на ОПРР за изпълнение на проект „Благоустрояване и 

реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“ на обща стойност 3 130 

000,00лв., от които 1 575 966,70 лв. БФП и 1 554 033,30 лв. собствено финансиране. 

Проектът е в процес на изпълнение. Предвидената дата на приключване на 

проекта е 12.11.2022 г. Няма извършени плащания към момента. 

Проектни предложения от ИП, които не са стартирали: 

1. Проект „Подобряване на образователна инфраструктура в гр. Димитровград“ с 

дейности: 1) Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото 

околно пространство на:1) ОДЗ "Райна Княгиня"; 2) ОДЗ "8 Март"; 3) ОДЗ "Пролет"; 

4) ОДЗ "Радост" и 5) ОДЗ "Приказка"; 2) Обновяване на образователната 

инфраструктура и прилежащо дворно пространство на детски заведения: 1) ЦДГ 

"Роза", 2) ЦДГ "Слънце", 3) ЦДГ "Звънче", 4) ЦДГ "Й. Чанкова" на обща стойност 1 

552 000,00 лв. Проектът е от резервния списък с обекти Приложение № А1-1 към 

ИП. Към момента не може да се твърди дали този проект ще бъде реализиран. 
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Проектите от ИП, които са в процес на изпълнение, ще бъдат приключени в съответствие 

с подписания договор за БФП до 2023 година. 

В Инвестиционната програма на Община Димитровград са заложени следните 

индикатори за изпълнение, като по-долу е представено и тяхното изпълнение: 

ТАБЛИЦА 5. ИНДИКАТОРИ. РАМКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНВ.ПРОГРАМА 

Индикатор 
Мерна 

единица 

Междинна 

цел 2018 г. 

Крайна 

цел 

2023 г. 

Изпълнение 

междинна 

цел 2018 г. 

Изпълнение 

крайна цел 

2023 г. 

Понижаване на 

годишното 

потребление на 

първична енергия от 

обществените 

сгради 

kWh/годишно 0 0 0 0 

Незастроени площи, 

създадени или 

рехабилитирани в 

градските райони 

квадратни 

метри 

32518 32518 32518 32518 

Капацитет на 

подпомогнатите 

детски заведения 

или образователна 

инфраструктура 

лица 4736 4736 0 4743 

Рехабилитирани 

жилища в градски 

райони 

жилища 0 0 0 0 

Население, 

ползващо  

подобрените 

социални услуги 

лица 0 260 0 260 се 

очаква да 

бъдат 

постигнати  

Обществени или 

търговски сгради, 

построени или 

обновени в 

градските райони 

квадратни 

метри 

0 4939 0 2384,25 се 

очаква да 

бъдат 

постигнати  

 

Индикатор „Незастроени площи, създадени или рехабилитирани в градските райони“ е 

изпълнен на 100% към 2018 година с изпълнение на проект „Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона и междублокови пространства в централна градска част (бул. 

„България”), гр. Димитровград, Етап 1“. 

Индикатор „Капацитет на подпомогнатите детски заведения или образователна 

инфраструктура“ е изпълнен към 2019 година с изпълнение на проект „Основно 

обновяване на сградния фонд и прилежащите дворове на шест училища в гр. 

Димитровград“. Постигнато е по-високо изпълнение на индикатора с приблизително 

0,15%. 
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Индикатор „Население, ползващо  подобрените социални услуги“ ще бъде изпълнен към 

2023 година с изпълнение на проект „Подобряване на социалната инфраструктура в гр. 

Димитровград“. 

Индикатор „Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските 

райони“ ще бъде изпълнен към 2023 година с изпълнение на проект „Основно 

обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев”, гр. Димитровград“ и проект 

„Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. 

Димитровград“. 

Индивидуалната етапна цел на Община Димитровград за 2018 година, заложена в 

Споразумението за изпълнение на Инвестиционната програма е 3 556 588,84 лева и е 

изпълнена на 100%.  

С изпълнението на проектите ще бъдат постигнати и отчетени всички индикатори в 

Инвестиционната програма на Община Димитровград, в съответствие със заложените 

междинни и крайни цели към 2023 година. 

 

ДРУГИ ИЗТОЧНИЦИ 

Проекти, залегнали в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Димитровград, които са изпълнени и са финансирани и от други оперативни, 

национални, трансгранични програми, републикански бюджет или със собствен 

капитал: 

1. В рамките на проект от ИПГВР „Проект ЗВІ-2.2 Рехабилитация на междублокови 

пространства в жк. "Христо Ботев": 1) между улици "Е. Станев", "Трети март", "П. 

Евтимий" и "Хр. Г. Данов" и 2) между улици "Химик", "Н. Бозвели", "Хр. Ботев" и "Е. 

Станев" е реализирана рехабилитация на 2 междублокови пространства, 

съвместно с ЕКОПАК, като стойността на реализираните дейности възлиза на 

129,8 хил. лв. (изцяло собствени средства) и 37,8 хил. лв. (дарения).  

2. В рамките на проект от ИПГВР „Проект ЗВІ-8.2. Въвеждане на социална услуга в 

ЦНСТ за стари хора с увреждания“ се реализира текущо проект „Нова 

дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап 2 – 

предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на 

деменция гр. Димитровград“, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, 

BG05M9OP001-2.090 - Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с 

увреждания – Етап 2 – предоставяне на новите услуги, стойността на проекта 

възлиза на  271,166 хил. лв. Проектът е с продължителност 15 месеца, считано от 

09/03/2021 г. 

3. В рамките на проект „Проект ЗВІІ-1.1. Ремонт и реконструкция на пешеходна зона 

и междублокови пространства в централна градска част, бул. "България" е 

реализиран проект „Съвместни дейности за възстановяване на 

привлекателността на трансграничната зона”, финансиран по Програма за 

трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020 Приоритетна ос: 

“Устойчив туризъм”, Повишаване на туристическата привлекателност на 

трансграничния район чрез по-добро използване на природното, културното и 

историческото наследство и свързаната с него инфраструктура. Общата стойност 

на проекта възлиза на 481,66 хил. лв. 
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4.  „Проект ЗВІІ-1.9. Реконструкция и преустройство на зеленчуков пазар и 

прилежащите обслужващи зони“ е реализиран на стойност 1 513,17 хил. лв. 

(средства от републиканския бюджет) 

5. За "Проект ЗВІІ-2.4. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: 

1) СС - бул. ""Ст. Стамболов"" №8; 2) СС - ул. ""Хр. Смирненски"" №2; 3)  СС - ул. ""Хр. 

Смирненски"" №4; 4)  СС - ул. ""Хр. Смирненски"" №12; 5) СС - ул. ""Анри Барбюс"" 

№4 ; 6) СС - бул. ""Д. Благоев"" №19;  7) СС -  бул. ""Д. Благоев"" №24; 8) СС - ул. 

""Простор"" №1; 9)СС - ул. ""Простор""№8; 10) СС - ул. ""Простор""№19; 11) СС - ул. 

""Захари Зограф"" №18 и 12) СС - ул. ""Захари Зограф"" №31" са изпълнени мерки за 

ЕЕ на многофамилни жилищни сгради на стойност 11 115,4 хил. лв. (национални 

фондове) 

6. За „Проект ЗВІІ-2.5. Енергийна ефективност на сградата на общинската 

администрация, бул. "Раковски" №15 (вкл. Зала Гроссето и Ритуална зала)“ са 

реализирани дейности за прилагане на мерки за ЕЕ, като 78 хил. лв. са изцяло 

собствени средства за зала Гроссето, а 80 хил. лв. са средства от републиканския 

бюджет за западната стена на ОбА 

7. В рамките на „Проект ЗВІІ-7.5. Информиране на обществеността при изпълнение 

на мерките за опазване на околната среда“ от ИПГВР се осъществява 

"Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез 

подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 

отопление", като 312,33 хил. лева са свързаните разходи с проекта от ИПГВР на 

град Димитровград 

8. „Проект ЗВІІI-1.3.   Реконструкция на мост над река "Марица“ се изпълнява към 

текущия момент на разработване на настоящия финален доклад. Средствата за 

проекта са в размер на 1 885,55 хил. лв. от републиканския бюджет 

9. В рамките на „Проект ЗВІІI-3.2. Енергийна ефективност на многофамилни 

жилищни сгради: СС - бул. "Ст. Стамболов" №9, СС - бул. "Ст. Стамболов" №11, СС - 

ул. "Захари Зограф" № 34, СС - ул. "З. Стоянов" №2“ са реализирани дейности 

свързани с Изготвяне на технически паспорт, конструктивно и енергийно 

обследване; изготвяне на проект за саниране, Изпълнение на предвидените СМР 

и строителен надзор на обща стойност 4 609,6 хил. лв. (национални фондове) 

10. „Проект ЗВІІI-4.1. Ремонт и реконструкция на спортна зала "Младост" и 

рехабилитация на прилежащото околно пространство“ е реализиран със 

средства от републиканския бюджет на стойност 2 734,1 хил. лв. 

11. „Проект ЗВІІI-5.1. Оценка на риска в зоните застрашени от наводняване и мерки за 

превенция от наводнения“ е реализиран на стойност 582,24 хил. лв. в рамките на 

проект „Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в 

трансграничния регион”, финансиран по Програма за трансгранично 

сътрудничество „България – Турция” 2014-2020, Приоритетна ос: "Околна среда"1. 

Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от 

човека бедствия в трансграничния регион 

Общата стойност на проектите, залегнали в Интегрирания план за градско 

възстановяване и развитие на гр. Димитровград, които са изпълнени или са в процес на 

изпълнение, са финансирани и от други оперативни, национални, трансгранични 

програми, републикански бюджет или със собствен капитал възлиза на: 23 830,816 хил. 
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лв.  Данните показват добро представяне на ИПГВР-гр. Димитровград по отношение на 

реализираните проекти от други оперативни, национални, трансгранични програми, 

републикански бюджет или със собствен капитал. Димитровград се отличава от 

наличната тенденция за преобладаваща роля на финансирането от ОПРР. Отчетеният 

напредък представя добрия административен капацитет за подготовка на проектни 

предложения по различни оперативни програми и източници за финансиране. Той 

представлява и доказателство, че ръководството е следвало заложените в ИПГВР-гр. 

Димитровград проекти и максимално използване на наличните инструменти на 

финансиране, осигурили реализацията на част от заложените в ИПГВР проекти. 

Изпълнени/в процес на изпълнение проекти в границите на одобрените зони за 

въздействие от ИПГВР на град Димитровград, които допринасят за постигане на целите 

на плана, както и  общоградски проекти в строителните граници на град Димитровград, 

финансирани от други оперативни, национални, трансгранични програми, 

републикански бюджет или със собствен капитал, които не са били част от проектите в 

ИПГВР: 

ТАБЛИЦА 6. ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ В ГРАНИЦИТЕ НА ОДОБРЕНИТЕ ЗОНИ ЗА 

ВЪЗДЕЙСТВИЕ ОТ ИПГВР НА ГРАД ДИМИТРОВГРАД И ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ, , 

ФИНАНСИРАНИ ОТ ДРУГИ ОПЕРАТИВНИ, НАЦИОНАЛНИ, ТРАНСГРАНИЧНИ ПРОГРАМИ, 

РЕПУБЛИКАНСКИ БЮДЖЕТ ИЛИ СЪС СОБСТВЕН КАПИТАЛ, КОИТО НЕ СА БИЛИ ЧАСТ ОТ 

ПРОЕКТИТЕ В ИПГВР 

No ПРОЕКТ РЕФ. НОМЕР ФИНАНСИРАЩ ОРГАН СУМА В ЛЕВА ПЕРИОД 

1 
Социално включване „Да за 

децата на Димитровград” 

RD09-33/ 

31.05.2011 
Световна банка МТСП 1 115 721,00 лв. 

май 2011 - 

декември 2015 

2 

"DEAR STUDENT - Образование 

за устойчиво човешко 

развитие" 

DCI-

NSAED/2012/287

-936 

Europe Aid 982 273,80 лв. 

декември 

2012- 

декември 2015 

3 

"Обединени трансгранични 

дейности за икономически 

потенциал на Българо-Турския 

регион" 

дог.РД-02-29-

285/23.07.2013; 

ef.2007CBIPO008

-2011-2-053 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество по 

ИПП България-Турция 

585 841,68 лв. 
юли 2013- юли 

2015 

4 
Интегриран план за градско 

възстановяване и развитие II 

BG161PO001/5-

03/2013/010 

ИСУН 

BG161PO001-5.3-

0010-C0001 

ОП „Регионално 

развитие 2007-2013 

г.” 

497 820,00 лв. 
20.12.2013- 

20.08.2015 

5 
"И аз имам семейство" 2 

(Приеми ме 2015) 

BG05М9ОР001-

2.003 -0001-С01 
ОПРЧР 2014-2020 1 353 448,00 лв. 

01/2015-

12/2020 

6 Обществена трапезария 2015 Фонд Социална закрила 27 200,00 лв. 

01/2015-

04/2015; 

10/2015-

12/2015 

7 

Обществена трапезария 2015 –  

партньор Сдружение Клуб 

„Доброшин”, с. Добрич 

Фонд Социална закрила 18 133,00 лв. 

01/2015-

04/2015; 

10/2015-

12/2015 

8 „Нови възможности за грижа” 

2014BG05M9OP0

01-2.2015.001-

C001 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси“ 

2014-2020 

192 622,00 лв. 
март2015-

февруари 2016 

9 
Закриване и рекултивация на 

общинско депо за твърди 

10609/24.08.201

5 
ПУДООС 731 919,00 лв. 

април 2015- 

октомври 2015 
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битови отпадъци на община 

Димитровград 

10 
Приказки за Крепостта и 

Мелпомена 
24-10-М4-137 

Програма БГ08 

Културно наследство 

и съвременни 

изкуства по ФМ на 

ЕИП; EEA Grants 

88 687,00 лв. 
05/2015-

05/2016 

11 "Подкрепа за всички деца" 
BG05M9OP001-

2.004-0013 

ОП Развитие на 

човешките ресурси, 

Услуги за ранно 

детско развитие 

BG05M9OP001-2.004 

337 783,85 лв. 
03.05.2016- 

31.12.2018 

12 

"Съхраняване на културната 

идентичност на Димитровград 

в съвременния европейски 

контекст чрез достъпност  на 

Комплекс-Музей - Библиотека  

и превръщането му в културен 

център" 

Договор №24-

10-МЗ-

36/23.04.2015 

Програма БГ08 

Културно наследство 

и съвременни 

изкуства по ФМ на 

ЕИП; EEA Grants 

868 584,04 лв. 
Май 2015 - 

Октомври 2016 

13 

Изготвяне на инвестиционни 

проекти в община 

Димитровград в подкрепа на 

следващия програмен период 

BG161PO001/5-

02/2012/036 

ОП „Регионално 

развитие 2007-2013” 
549 900,00 лв. 

май  2015- 

януари 2016 

14 

Осигуряване на топъл обяд в 

община Димитровград- 

Оперативна програма за храни 

и/или основно материално 

подпомагане 

  

Фонд за европейско подпомагане на 

най-нуждаещите се 

23 860,00 лв. 
07/2015 -

09/2015 

15 "Да правим бизнес заедно" 
№ 2015-1-HR01-

KA201-013054 

Еразъм +, КА2 

Сътрудничество за 

иновации и обмяна на 

добри практики- 

Стратегическо 

партньорство за 

училищно 

образование 

117 170,00 лв. 
28.09.2015 - 

27.09.2017 

16 

Европейско лице на 

българското село - кметство с 

.Злато Поле, общ. 

Димитровград 

ПУДООС 9 972,22 лв. 2015 

17 

Кът за отдих и детска спортна 

площадка в с. Черногорово, 

общ. Димитровград 

10101/12.05.2015 ПУДООС 9 987,00 лв. 2015 

18 

Озеленяване и 

благоустрояване на зони за 

отдих и изграждане на детски 

кът за игра в двор на ЦДГ №5 в 

с. Горски Извор, общ. 

Димитровград. 

 ПУДООС 5 000,00 лв. 2015 

19 

Почистване на тамарисково 

съобщество, създаване на 

лесопарк с видове характерни 

за крайречни, заливни гори, 

озеленяване на селото и 

изграждане на кът за отдих и 

детска площадка в с. Райнова 

192/12.05.2015 ПУДООС 9 988,87 лв. 2015 

20 

Кът за отдих, детска и спортна 

площадка в с. Голямо Асеново, 

общ. Димитровград 

ПУДООС 9 997,80 лв. 2016 
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21 

ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА 

ПЛОЩАДКА И ЗОНА ЗА ОТДИХ В 

С. ЯБЪЛКОВО  

ПУДООС 9 997,80 лв. 2016 

22 
ОДЗ №2 "ПРИРОДАТА ОКОЛО 

НАС И ВЪТРЕ В НАС"  
ПУДООС 5 000,00 лв. 2016 

23 Обществена трапезария 2016 Фонд Социална закрила 15 463,00 лв. 
01/2016-

04/2016 

24 

Обществена трапезария 2016 –  

партньор Сдружение Клуб 

„Доброшин”, с. Добрич 

Фонд Социална закрила 10 309,00 лв. 
01/2016-

04/2016 

25 
Бюджетна линия 

Димитровград 

BG16RFOP001-

8.001-0009 

ОП Региони в растеж 

2014-2020 
95 594,52 лв. 2016-2023 

26 
Център за интегрирани услуги 

Димитровград 

BG05M9OP001-

2.002-0115-С001; 

Вх. рег. №: 

BG05M9OP001-

2.002-0115 

ОПРЧР 2014-2020, 

BG05M9OP001-2.002 - 

Независим живот  

498 716,16 лв. 
01.02.2016-

30.10.2017 

27 Учи и работи - бъди активен 

BG05M9OP001-

1.002-0138-C01; 

Вх. рег. №: 

BG05M9OP001-

1.002-0138 

ОП Развитие на 

човешките ресурси, 

BG05M9OP001-1.002 - 

Активни  

380 764,31 лв. 
20.07.2016-20. 

01.2018 

28 
Осигуряване на топъл обяд в 

община Димитровград 

Вх. рег. №: 

BG05FMOP001-

3.002-0033 

Оперативна програма 

за храни и/или 

основно материално 

подпомагане 

267 349,00 лв. 
20.07.2016-

04.2017   

29 Smart Medicine – SMART MED Reg. No. 1713 

Програма за 

транснационално 

сътрудничество 

Гърция-България 

2014-2020 

1 782 581,40 лв. 
01.09.2016-

31.12.2021 

30 

Пристрояване, модернизация и 

частична реконструкция на 

съществуващо ОУ "Христо 

Ботев" в УПИ ІІ-270, кв.35 по 

плана на с. Крепост, община 

Димитровград 

241/21.01.2013 

НДЕФ, Фонд 

"Защитени 

територии", 

Национална схема за 

зелени инвестиции 

589 141,94 лв. 09-12.2016 

31 

CHESTNUT- Изработване на 

обстойни стратегически 

планове за устойчив градски 

транспорт /CompreHensive 

Elaboration of STrategic PlaNs 

for susstainable Urban 

Transport / 

реф.№ DTP1-1-

037-3., договор 

МРРБ РД-2-29-

136/31.05.2017 

ЕФВР, Програма за 

транснац. 

сътрудничество 

Дунав 2014-2020, РА3 

"По-добре свързан и 

енергийно отговорен 

Дунавски регион" 

294 184,90 лв. 
12.2016-

05.2019 

32 

Обновяване на дворното 

пространство на Детска 

градина "Осми март" 

РД-09-

33/14.03.2017 

МТСП, Проект 

"Красива България" 

2017 

99 980,00 лв. 
14.03.2017-

31.12.2017 

33 

Разработване на програма за 

качеството на атмосферния 

въздух 

BG16М1ОP002-

5.002-0010 

ОП Околна Среда 

2014-2020 
182 000,00 лв. 

01.06.2017-

30.11.2018 

34 

Благоустрояване на двора на 

Комплекс за Социални услуги 

Димитровград. и оформяне на 

парк на приятелството и сцена 

на мечтите 

ПУДООС 9 993,00 лв. 
06/2017-

11/2017 

35 Център за комплексни услуги 

BG05M9OP001-

2.005 - 0104 -

С01-04.05.2017 

ОП Развитие на 

човешките ресурси, 

BG05M9OP001-2.005 - 

Активно включване 

378 649,16 лв. 
01.07.2017 -

31.12.2018 
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36 

Обновяване и модернизиране 

на оборудване на Домашен 

социален патронаж 

РД-04-

89/07.07.2017 

Фонд Социална 

Закрила 
26 991,00 лв. 

07.07.2017-

31.10.2017 

37 

Озеленяване и възстановяване 

на зона за отдих в гр. 

Меричлери, общ. 

Димитровград 

 ПУДООС 9 964,80 лв. 2017 

38 

Кът за отдих и детска спортна 

площадка в с. Крум, общ. 

Димитровград 

11634/12.06.2017 ПУДООС 9 996,36 лв. 2017 

39 
Растем бодри в с. Бодрово, 

общ. Димитровград 
11658/12.06.2017 ПУДООС 9 722,70 лв. 2017 

40 

Възстановяване, 

облагородяване и 

преозеленяване на централен 

парк  в с. Добрич, общ. 

Димитровград 

ПУДООС 9 722,70 лв. 2017 

41 

Аqua-lity - Application of 

innovative techniques for 

improving drinking water quality 

in urban areas 

Reg. 

No.1820/22.04.2

016 

Програма за 

транснационално 

сътрудничество 

Гърция-България 

2014-2020 

498 729,00 лв. 
01.01.2017-

30.06.2018 

42 

"Превенция и минимизиране 

на рисковете за околната 

среда и визия за иновативни 

способи /PREVENT/" 

project code: 

CB005.1.11.165; 

Reg. CCI No. 

2014TC16I5CB005 

Програма за 

трансгранично 

сътрудничество 

ИНТЕРРЕГ ИПП ТГС 

България-Турция 

2014-2020: ЕС- 

Инструменти за 

предприсъединителн

а помощ и нац. 

съфинансиране от 

България и Турция 

522 843,12 лв. 03.2017- 

43 

„Основен ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност на ДГ No. 4, 

филиал с. Черногорово, с. 

Черногорово, община 

Димитровград“;  

 МТСП, Проект "Красива България" 2018 157 647,00 лв. 
02.2018-

12.2018 

44 

ПУДООС 2018                                                              

1. Кметство с. Сталево 

"Възстановяване на зелени 

площи и изграждане на кът за 

отдих с. Сталево" - 9985,67 лв.                                                  

2. Кметство с. Радиево "Кът за 

отдих, детска и спортна 

площадка с. Радиево" - 9988,87 

лв.         

3. Кметство с. Каснаково 

"Благоустрояване и 

озеленяване на парк с. 

Каснаково" - 9973,68 лв. 

4.ИЗГРАЖДАНЕ НА КЛАСНА 

СТАЯ НА ОТКРИТО В ДВОРА НА 

ОУ ДИМИТЪР НЕДЯЛКОВ 

МАТЕВСКИ, ГР. МЕРИЧЛЕРИ, 

ОБЩ. ДИМИТРОВГРАД. - до 

5000 лв.                

5. ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И 

БЛАГОУСТРОЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА 

 ПУДООС 2018    39 948,22 лв. 2018 
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ОТДИХ И ИЗГРАЖДАНЕ НА 

ДЕТСКИ КЪТ ЗА ИГРА В ДВОРА 

НА ДГ № 4 ФИЛИАЛ С. 

ЧЕРНОГОРОВО, ОБЩ. 

ДИМИТРОВГРАД, ОБЛ. ХАСКОВО 

- до 5000 лв. 

45 

ПУДООС 2019                                                               

1. НАШИЯТ ЧИСТ И КРАСИВ 

ДВОР ОТ ДГ № 1 - 

ДИМИТРОВГРАД            - до 5000 

лв.   

2.МЕЧТИ В ЗЕЛЕНО ОТ ДГ 

„СЛЪНЦЕ“, ГР. ДИМИТРОВГРАД  

- до 5000 лв. 

 ПУДООС 2019  10 000,00 лв. 2019 

46 Дали е смАРТ да си AРТ 
PUB-132-RP19- 

ORG1200-6 

НФК Програма 

"Публики" 2019 
8 000,00 лв. 

01.09.2019-

30.06.2020 

47 

Основен ремонт и внедряване 

на мерки за енергийна 

ефективност в ДГ No 1 филиал 

Ябълково 

РД-09-

35/05.03.2019 

Проект "Красива 

България" мярка М02 

"Подобряване на 

социалната 

инфраструктура" 

220 645,00 лв. 
03.2019-

18.11.2019 

48 
Осигуряване на топъл обяд в 

община Димитровград 

 Вх. рег. №: 

BG05FMOP001-

3.002-0033 

Oперативна програма 

за храни и/или 

основно материално 

подпомагане 

11 400,00 лв. 
01.05.2020-

19.06.2020 

49 
"Звено за патронажна грижа - 

Димитровград" 

БГ05М9ОР001-

2.040-0084-С01 

ОП Развитие на 

човешките ресурси 

Приоритетна ос : 

BG05M9OP001-2 - 

Намаляване на 

бедността и 

насърчаване на 

социалното 

включванеBG05M9OP

001-2.040 - 

Патронажна грижа за 

възрастни хора и 

лица с увреждания – 

Компонент 2 

312 357,16 лв. 
01.09.2019-

02.06.2021 

50 

"Звено за патронажна грижа - 

Димитровград"- Дейност по 

Компонент 3 

БГ05М9ОР001-

2.040-0084-С01 

ОП Развитие на 

човешките ресурси 

Приоритетна ос : 

BG05M9OP001-2 - 

Намаляване на 

бедността и 

насърчаване на 

социалното 

включванеBG05M9OP

001-2.040 - 

Патронажна грижа за 

възрастни хора и 

лица с увреждания – 

Компонент 3 

Предоставяне на 

услуги в домашна 

среда за хора от 

уязвими групи, във 

връзка със спазване 

на мерки срещу 

311 640,00 лв. 
22.04.2020-

02.06.2021 
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пандемията от COVID 

19. 

51 

„Противоречивото наследство 

в европейските градове – 

създаване на европейски 

разказ за оспорвани 

идентичности чрез участието 

на гражданите“ ATRIUM  

615402-CITIZ-1-

2019-2-BG-CITIZ-

NT 

Програма "Европа на 

гражданите" 
290 788,34 лв. 

02.03.2020-

01.03.2022 

52 
"Център за временно 

настаняване - Димитровград" 

БГ05М9ОР001-

2.029-0006 

/28.09.2020 

BG05M9OP001-2.029 - 

„ИНТЕГРИРАНИ 

ДЕЙСТВИЯ ЗА 

УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 

РАЗВИТИЕ” 

100 554,77 лв. 
01.01.2021-

01.07.2022 

53 

„Подобряване качеството на 

атмосферния въздух чрез 

подмяна на отоплителни 

устройства на твърдо гориво с 

други алтернативни форми на 

отопление” 

BG16M1OP002-

5.003-0005-C01 

ОП „Околна среда“ 

2014-2020 
7 555 396,72 лв. 

04.07.2019 – 

04.04.2024 

 

Представените данни показват, че в периода 2015-2020 г. Община Димитровград е 

сключила договори за финансиране за 53 проекта, които са извън идентифицираните 

проекти в рамките на ИПГВР на град Димитровград. Общата стойност на сключените 

договори възлиза на 22 261 980,34 лв. Налице са 7 проекта, които се изпълняват текущо 

към датата на разработване на настоящия финален доклад. Това са проектите:  

- "И аз имам семейство" 2 (Приеми ме 2015), финансиран по ОПРЧР 2014-2020, на 

стойност: 1 353 448 лв., с период на изпълнение: 01/2015-12/2020 

- „Smart Medicine – SMART MED“, финансиран по Програма за транснационално 

сътрудничество INTERREG Гърция-България 2014-2020, на стойност за община 

Димитровград: 1 782 581,40 лв., с период на изпълнение: 01.09.2016-04.09.2021 

- "Звено за патронажна грижа - Димитровград", финансиран по ОП Развитие на 

човешките ресурси Приоритетна ос : BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността 

и насърчаване на социалното включванеBG05M9OP001-2.040 - Патронажна 

грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2, на стойност: 312 

357,16 лв., с период на изпълнение: 01.09.2019-02.06.2021 

- "Звено за патронажна грижа - Димитровград"- Дейност по Компонент 3, 

финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси Приоритетна ос : 

BG05M9OP001-2 - Намаляване на бедността и насърчаване на социалното 

включванеBG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с 

увреждания – Компонент 3 Предоставяне на услуги в домашна среда за хора от 

уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID-19, 

на обща стойност 311 640 лв., с период на изпълнение: 22.04.2020-02.06.2021 

- „Противоречивото наследство в европейските градове – създаване на 

европейски разказ за оспорвани идентичности чрез участието на гражданите“ 

ATRIUM, финансиран по Програма "Европа на гражданите", възлизащ на стойност: 

290 788,34 лв. с период на изпълнение: 02.03.2020-01.03.2022 

- "Център за временно настаняване - Димитровград", финансиран по 

BG05M9OP001-2.029 - „ИНТЕГРИРАНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА УСТОЙЧИВО ГРАДСКО 
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РАЗВИТИЕ”, на обща стойност: 100 554,77 лв., със срок на изпълнение: 01.01.2021-

01.07.2022 

- „Подобряване качеството на атмосферния въздух чрез подмяна на отоплителни 

устройства на твърдо гориво с други алтернативни форми на отопление”, 

финансиран по ОПОС 2014-2020, на обща стойност: 7 555 396,72 лв., със срок на 

изпълнение 59 месеца, считано от 04.07.2019 

Общата стойност на проектите в процес на изпълнение възлиза на 11 706 766,39 лв., 

като част от тези средства са РИС, а друга предстои да бъде платена до приключване 

на съответните проекти. В тази връзка е редно да бъде направено уточнение, че 

голяма част от процедурите по оперативните програми в България и други програми 

бяха стартирани доста след началото на програмен период 2014-2020 г. и съответно 

бенефициентите изпълняват в момента проекти, част от които до края на 2020 г. 

трябваше да бъдат изпълнени. В рамките на периода за изпълнение на проектите до 

2023 г. се отчита и въздействието на COVID-19 у нас, поради което при някои проекти 

изпълнението се забави, при други, напр. проект „SMART_MED“, финансиран по ПТГС 

INTERREG Гърция-България 2014-2020, получиха допълнително финансиране, в 

рамките на което Общината изпълнява дейности, свързани с преодоляване на 

последиците от пандемията и справяне с епидемичната обстановка.  

Разнообразни се източниците на финансиране на проектите, попадащи извън 

идентифицираните в ИПГВР на град Димитровград. Това от една страна демонстрира 

диверсификация на източниците на финансиране и търсене на точния инструмент, 

чрез който да бъдат реализирани проекти и дейности, необходими за местното 

население. От друга страна това гарантира по-добрата ресурсна осигуреност на 

предвидените проекти идеи и дейности.  
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5. АКТУАЛИЗИРАНА МАТРИЦА-БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ В ЗОНИТЕ ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ 
 

ТАБЛИЦА 7. 

Актуализирана матрица-бюджет за проектите в зоните за въздействие, включени в 

ИПГВР - гр. Димитровград 
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ОБЩО ЗА 

ПРОЕКТИТЕ ПО 

ИПГВР:         

132750,00 717958,50 6226,00 0,00 0,00 0,00 12831,75 2081,25 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00  

Зона за 

въздействие І                                                                    

"Зона с 

преобладаващ 

социален 

характер"         

32750,00 26229,75 1423,50 0,00 0,00 0,00 3505,50 896,25 0,00 0,00 0,00 24,69 100,00 13842,05 
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Група проекти ЗВІ-

1.                                                                                                                                                                                                      

"Социална 

инфраструктура"                                                          

7100,00 6028,00 175,75 0,00 0,00 0,00 0,00 896,25 0,00 0,00 0,00 5,35 21,68 5544,31 

Проект ЗВІ-1.1. 

Преустройство и 

реконструкция на  

общинска сграда  

(бивша АТЗ 

болница) в ЦНСТ 

за стари хора и 

ЦНСТ за възрастни 

хора с 

увреждания 

*ОПРР  

Ос5 9а  
ДА     1225,00 1163,75 61,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     552,79 

Проект ЗВІ-1.2. 

Енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради:  

СС - ул. "П. 

Евтимий" №8; СС - 

ул. "С. Врачански" 

№1; СС - ул. "Н. 

Бозвели" №2; СС - 

ул. "Е. Станев" №17; 

СС - ул. "Хр. Ботев" 

№40 и СС - ул. "Г. 

Милев" № 18 

ОПРР  

Ос1 4c 
НЕ     3585,00 2688,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 896,25 0,00 0,00 0,00     4991,52 

Проект ЗВІ-1.3. 

Подобряване на 

енергийната 

ефективност на  

административни 

сгради на 

ОПРР  

Ос1 4c 
НЕ     2290,00 2175,50 114,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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общинска 

администрация: 

Сграда (бивш 

стройрайон) - бул. 

"Трети март" №1 и 

Сграда (ОКДПО) - 

ул. "Владимир 

Поптомов", гр.  

Димитровград 

Група проекти ЗВІ-

2.                                                                                                           

"Градска среда"                                                          

5680,00 5396,00 284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,28 17,34 1825,80 

Проект ЗВІ-2.1. 

Рехабилитация и  

облагородяване 

на  парк "Н. Й. 

Вапцаров" 

ОПРР  

Ос1 6e 
ДА     1605,00 1524,75 80,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІ-2.2 

Рехабилитация на 

междублокови 

пространства в 

жк. "Христо 

Ботев": 1) между 

улици "Е. Станев", 

"Трети март", "П. 

Евтимий" и "Хр. Г. 

Данов" и 2) между 

улици "Химик", "Н. 

Бозвели", "Хр. 

Ботев" и "Е. 

Станев" 

ОПРР  

Ос1 6e 
НЕ     955,00 907,25 47,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     167,60 

Проект ЗВІ-2.3. 

Рехабилитация на 

улична мрежа в 

ОПРР  

Ос1 6e 
НЕ     790,00 750,50 39,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1658,20 
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квартал "Христо 

Ботев" 

Проект ЗВІ-2.4. 

Изграждане на 

нова и 

рехабилитация на 

съществуваща 

улична мрежа кв. 

"Габера" 

ОПРР  

Ос1 6e 
НЕ     2330,00 2213,50 116,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти ЗВІ-

3.                                                               

"Образователна 

инфраструктура"                                                                                                                               

                                                  

3415,00 2584,00 136,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,57 10,43 2481,84 

Проект ЗВІ-3.1. 

Обновяване на 

образователната 

инфраструктура и 

прилежащо 

дворно 

пространство на 

ЕГ "Иван Богоров" 

ОПРР  

Ос1 10a 
не     825,00 783,75 41,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     921,02 

Проект ЗВІ-3.2. 

Обновяване на 

образователната 

инфраструктура и 

прилежащо 

дворно 

пространство на 

ОУ "Алеко 

Константинов" 

ОПРР  

Ос1 10a 
не     745,00 47,5 2,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     703,95 
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Проект ЗВІ-3.3. 

Обновяване на 

образователната 

инфраструктура и 

прилежащо 

дворно 

пространство на 

СОУ "Васил 

Левски" 

ОПРР Ос1 10a не     720,00 684,00 36,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     856,87 

Проект ЗВІ-3.4. 

Обновяване на 

образователната 

инфраструктура и 

прилежащо 

дворно 

пространство на 

детски заведения: 

ЦДГ "Роза", ЦДГ 

"Слънце", ЦДГ 

"Звънче" и ЦДГ "Й. 

Чанкова" 

ОПРР  

Ос1 10a 
НЕ      1125,00 1068,75 56,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти ЗВІ-

4.                                                                                    

"Здравна 

инфраструктура"                                                       

12825,00 12183,75 641,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,66 39,16 1100 

Проект ЗВІ-4.1. 

Обновяване на 

сградата и 

рехабилитация на 

прилежащото 

околно 

пространство на 

МБАЛ "Света 

Екатерина" 

Нац. Здравна 

карта - фонд 

Козлодуй или 

др. донорска 

програма  

не     10930,00 10383,50 546,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1100 
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Проект ЗВІ-4.2. 

Обновяване на 

сградата и 

рехабилитация на 

прилежащото 

околно 

пространство на  

Медицински 

център 1 

Нац. Здравна 

карта - фонд 

Козлодуй или 

др. донорска 

програма  

не     1895,00 1800,25 94,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0 

Група проекти ЗВІ-

5.                                                                                    

"Културна 

инфраструктура"                                 

3730,00 38,00 186,50 0,00 0,00 0,00 3505,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 11,39 3719,10 

Проект ЗВІ-5.1. 

Консервация, 

реставрация и 

експониране на 

НКЦ - Културен 

дом "Химик" и 

прилежащото 

околно 

пространство 

ОПРР  

Ос1 9a 
      1180,00 1121,00 59,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     3719,10 

Група проекти ЗВІ-

6.                                                                                    

"Спортна 

инфраструктура"                                                       

1230,00 0,00 61,50 0,00 0,00 0,00 1168,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 3,76 0,00 

Проект ЗВІ-6.1. 

Подобряване на 

спортната 

инфраструктура в 

Комплекс 

"Раковски" 

ОПРР  

Ос1 9a 
Не      1230,00 0,00 61,50 0,00 0,00 0,00 1168,50 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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Група проекти ЗВІ-

7.                                                                                    

"Техническа 

инфраструктура"                              

1230,00 1833,50 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,93 3,76 0,00 

Проект ЗВІ-7.1. 

Изграждане на 

нова и 

реконструкция на 

съществуваща 

ВиК 

инфраструктура в 

кв. "Габера" 

ОПОС не     1230,00 1833,50 96,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти ЗВІ-

8.                                                                                    

"Други"                                                       

1600,00 1520,00 80,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,21 4,89 271,00 

*Проект ЗВІ-8.1. 

Въвеждане на 

социална услуга в 

ЦНСТ за стари 

хора 

Община 

Димитровград  
НЕ 8 да  250,00 237,50 12,50           

          

0,00 

*Проект ЗВІ-8.2. 

Въвеждане на 

социална услуга в 

ЦНСТ за стари 

хора с 

увреждания 

Община 

Димитровград  
НЕ 8 да  250,00 237,50 12,50           

          

271,00 

Проект ЗВІ-8.3. 

Създаване на 

услуга - общинска 

манипулационна 

за социално 

неосигурени лица 

Община 

Димитровград  
НЕ 8 да  250,00 237,50 12,50           

          

0,00 
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Проект ЗВІ-8.4. 

Въвеждане на 

нови здравни 

услуги - 

отделение за 

инфекциозни 

болести, 

долекуване и 

рехабилитация 

Община 

Димитровград  
НЕ 12 да  250,00 237,50 12,50           

          

0,00 

Проект ЗВІ-8.5. 

Изграждане на 12 

спортни площадки 

за масов спорт в 

зелените площи и 

междублоковите 

пространства  

ОПРР  

Ос1 9a 
НЕ 36 да  600,00 570,00 30,00           

          

0,00 

Зона за 

въздействие ІІ                                                    

  "Зона с публични 

функции с висока 

обществена 

значимост"         

69815,00 667425,75 3323,25 0,00 0,00 0,00 4683,50 1005,00 0,00 0,00 0,00 52,59 100,00 30264,43 

Група проекти 

ЗВІІ-1.                                                                                                                                                                       

"Градска Среда"                                                                                                                                              

36980,00 405897,00 1849,00 0,00 0,00 0,00 1672,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27,86 52,97 12676,10 

Проект ЗВІІ-1.1. 

Ремонт и 

реконструкция на 

пешеходна зона и 

междублокови 

пространства в 

централна 

градска част, бул. 

"България" 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

    

15645,00 14862,75 782,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     5487,66 
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Проект ЗВІІ-1.2. 

Благоустрояване 

и реконструкция 

на парк "Марица", 

предвиждане на 

нови ядра с 

развлекателен и 

спортен характер 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

    

4085,00 3880,75 204,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     3130,00 

Проект ЗВІІ-1.3. 

Благоустрояване 

и реконструкция 

на парк 

"Есперанто" и 

изграждане на 

площадка за 

пейнтбол 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

    

3960,00 376200,00 198,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІ-1.4. 

Рехабилитация на 

междублокови 

пространства: 1) 

между улиците 

"Захари Зограф", 

"Мария Кюри", 

"Капитан Петко 

войвода" и "Цар 

Симеон"; 2) между 

улиците 

"Гроссето", 

"Капитан Петко 

Войвода", "Г.С. 

Раковски" и "Цар 

Симеон" и 3) 

между улиците 

"Гр. Кирков", "Д. 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

    

5540,00 5263,00 277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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Благоев" и "Иван 

Асен II" 

Проект ЗВІІ-1.5. 

Рекострукция на 

ул. "Простор"  

от о.т. 1588 до о.т. 

671 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

    

1520,00 1444,00 76,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІ-1.6. 

Реконструкция на 

улична мрежа, 

тротоарни 

настилки и 

въвеждане на 

енергоспестяващо 

улично 

осветление: 1) бул. 

"Раковски" от 

кръстовището с 

бул. "Ст. 

Стамболов" до 

кръстовището с 

бул. "Д. Благоев"; 

2) ул. "Захари 

Зограф"; 3) ул. 

"Ромен Ролан" и 4) 

ул. "Груди Кирков" 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

    

3485,00 3310,75 174,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     2538,27 

Проект ЗВІІ-1.7. 

Изграждане на 

велоалея от 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

    

700,00 665,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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Спортен комплекс 

"Миньор" до 

"Неохим" 

Проект ЗВІІ-1.8. 

Изграждане на 

видеонаблюдение 

на трите кръгови 

кръстовища по 

бул. "Д. Благоев"; 

на ул. "Груди 

Кирков" и бул. 

"Раковски" и 

кръстовище на ул. 

"Иван Вазов" и 

бул. "Раковски" 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

    

285,00 270,75 14,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     7,00 

Проект ЗВІІ-1.9. 

Реконструкция и 

преустройство на 

зеленчуков пазар 

и прилежащите 

обслужващи зони 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

    

1760,00 0,00 88,00 0,00 0,00 0,00 1672,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1513,17 

Група проекти 

ЗВІІ-2.                                                                                                                           

"Социална 

инфраструктура"                                                                                                                                  

9100,00 241992,00 287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1005,00 0,00 0,00 0,00 6,85 13,03 11900,17 

Проект ЗВІІ-2.1. 

Преустройство и 

реконструкция на 

сграда (бивше 

общежитие на 

ТИХ) в дневен 

център за хора с 

увреждания; 

рехабилитация и 

*ОПРР  

Ос5 9а ID1 
РП 

    

1030,00 978,50 51,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     626,77 



 

Стр. | 43  

 

вертикална 

планировка на 

околното 

пространство и 

подобряване на 

достъпа;  

Проект ЗВІІ-2.2. 

Преустройство на 

СУПЦ в ЦНСТ за 

възрастни хора с 

умствена 

изостаналост 

*ОПРР  

Ос5 9а  
не 

    

1110,00 1054,50 55,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІ-2.3. 

Ремонт на 

защитено жилище 

за лица с 

умствена 

изостаналост 

*ОПРР  

Ос5 9а 

не 

    

1120,00 1064,00 56,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІ-2.4. 

Енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради: 

1) СС - бул. "Ст. 

Стамболов" №8; 2) 

СС - ул. "Хр. 

Смирненски" №2; 

3)  СС - ул. "Хр. 

Смирненски" №4; 

4)  СС - ул. "Хр. 

Смирненски" №12; 

5) СС - ул. "Анри 

Барбюс" №4 ; 

ОПРР  

Ос1 4c 
не 

    

3350,00 2345,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1005,00 0,00 0,00 0,00     11115,40 
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6) СС - бул. "Д. 

Благоев" №19;  7) 

СС -  бул. "Д. 

Благоев" №24; 8) 

СС - ул. "Простор" 

№1; 9)СС - ул. 

"Простор"№8;  

10) СС - ул. 

"Простор"№19; 11) 

СС - ул. "Захари 

Зограф" №18 и 12) 

СС - ул. "Захари 

Зограф" №31 

Проект ЗВІІ-2.5. 

Енергийна 

ефективност на 

сградата на 

общинската 

администрация, 

бул. "Раковски" 

№15 (вкл. Зала 

Гроссето и 

Ритуална зала) 

ОПРР  

Ос1 4c 

не 

    

2490,00 236550,00 124,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     158,00 

Група проекти 

ЗВІІ-3.                                                                                                                                                                       

"Образователна 

инфраструктура"                                                                                                                                                    

9730,00 9243,50 486,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,33 13,94 2921,38 

Проект ЗВІІ-3.1. 

Обновяване на 

образователната 

инфрастуктура и 

прилежащото 

околно 

ОПРР  

Ос1 10a 
не 

    

1080,00 1026,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1049,92 
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пространство на 

ПМГ "Иван Вазов" 

Проект ЗВІІ-3.2. 

Обновяване на 

образователната 

инфрастуктура и 

прилежащото 

околно 

пространство на 

СОУ "Л. Каравелов" 

ОПРР  

Ос1 10a 

не 

    

1080,00 1026,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     907,09 

Проект ЗВІІ-3.3. 

Обновяване на 

образователната 

инфрастуктура и 

прилежащото 

околно 

пространство на 

ОУ "П. Славейков" 

ОПРР  

Ос1 10a 
не 

    

1080,00 1026,00 54,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     964,37 

Проект ЗВІІ-3.4. 

Обновяване на 

образователната 

инфрастуктура и 

прилежащото 

околно 

пространство на: 

1) ОДЗ "Райна 

Княгиня"; 2) ОДЗ 

"8 Март"; 3) ОДЗ 

"Пролет"; 4) ОДЗ 

"Радост" и 5) ОДЗ 

"Приказка" 

ОПРР  

Ос1 10a 
не 

    

3280,00 3116,00 164,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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Проект ЗВІІ-3.5. 

Ремонт, 

реконструкция и 

обновление на 

сграда общинска 

собственост на 

бул. "Г.С.Раковски" 

№18 за 

адаптиране в 

"Общински център 

за култура и 

изкуства" 

ОПРР  

Ос1 9a 
РП 

    

3210,00 3049,50 160,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти 

ЗВІІ-4.                                                                                                                                                                       

"Културна 

инфраструктура"                                                                                                                                                    

3735,00 3548,25 186,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,81 5,35 2454,45 

Проект ЗВІІ-4.1. 

Основно 

обновяване на 

Общински 

драматичен 

театър "Апостол 

Карамитев" 

ОПРР  

Ос1 9a 
РП 

    

1460,00 1387,00 73,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     2454,45 

Проект ЗВІІ-4.2. 

Реконструкция и 

преустройство на 

сграда общинска 

собственост на 

бивш 

Междуучилищен 

център "Къща на 

изкуствата", вкл. 

прилежащи 

площи и 

ОПРР  

Ос1 9a 
РП 

    

1750,00 1662,50 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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осигуряване на 

достъпност 

Проект ЗВІІ-4.3. 

Изграждане и 

оборудване на 

туристически, 

информационен и 

културен център 

ОПРР  

Ос1 9a 

не 

    

525,00 498,75 26,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти 

ЗВІІ-5.                                                                                                                                                                       

"Спортна 

инфраструктура"                                                                                                                                                    

3170,00 0,00 158,50 0,00 0,00 0,00 3011,50 0,00 0,00 0,00 0,00 2,39 4,54 0,00 

Проект ЗВІІ-5.1. 

Основен ремонт 

на спортен 

комплекс 

"Миньор" 

ОПРР  

Ос1 9a 
не 

    

1610,00 0,00 80,50 0,00 0,00 0,00 1529,50 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІ-5.2. 

Изграждане на 

закрит плувен 

басейн в района 

на парк "Марица" 

ОПРР  

Ос1 9a 
не 

    

1560,00 0,00 78,00 0,00 0,00 0,00 1482,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти 

ЗВІІ-6.                                                                                                                                                                       

"Техническа 

инфраструктура"                                                                                                                                                    

4300,00 4085,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3,24 6,16 0,00 

Проект ЗВІІ-6.1. 

Ремонт на 

канализационна 

мрежа и подмяна 

на уличен 

ОПОС ТП 

    

4300,00 4085,00 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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водопровод в 

централна 

градска част 

Група проекти 

ЗВІІ-7.                                                                                                                                                                       

"Опазване на 

околната среда"                                                                                                                                                    

1700,00 1615,00 85,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,28 2,44 312,33 

Проект ЗВІІ-7.1. 

Инсталиране на 

автоматична 

метеорологична 

станция 

ОПОС 

6iv  
не 9 да 300,00 285,00 15,00                 

    

0,00 

Проект ЗВІІ-7.2. 

Доставка на 

мобилна 

лаборатория за 

интегрирано 

управление и 

мониторинг на 

качеството на 

въздуха 

ОПОС 

6iv  
не 9 да 300,00 285,00 15,00                 

    

0,00 

Проект ЗВІІ-7.3. 

Поддържане на 

автоматизирана 

система за 

информиране на 

населението за 

качеството на 

атмосферния 

въздух, включена 

в Националната 

автоматизирана 

система за 

екологичен 

ОПОС 

6iv  
не 9 да 500,00 475,00 25,00                 

    

0,00 
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мониторинг 

НАСЕМ 

Проект ЗВІІ-7.4. 

Инвентаризация и 

паспортизация на 

зелени площи, 

пешеходни алеи и 

паркинги в 

жилищните 

територии с цел 

възстановяване и 

поддържане 

ОПОС 

6iv  
не 9 да 300,00 285,00 15,00                 

    

0,00 

Проект ЗВІІ-7.5. 

Информиране на 

обществеността 

при изпълнение 

на мерките за 

опазване на 

околната среда 

ОПОС 

6iv  
не 9 да 300,00 285,00 15,00                 

    

312,33 

Група проекти 

ЗВІІ-8.                                                                                                                                                                       

"Други"                                                                                                                                            

  

      

1100,00 1045,00 55,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,83 1,58 0,00 

Проект ЗВІІ-8.1. 

Организиране на 

иновативни 

културни събития 

ТГС  не 9 да 600,00 570,00 30,00                 

    

0,00 

Проект ЗВІІ-8.2.  

Изграждане на 12 

спортни площадки 

за масов спорт в 

ОПРР  

Ос 1 9а 
не 18 да 500,00 475,00 25,00           

          

0,00 
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зелените площи и 

междублоковите 

пространства  

Зона за 

въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал 

за икономическо 

развитие"         

30185,00 24303,00 1479,25 0,00 0,00 0,00 4642,75 180,00 0,00 0,00 0,00 22,74 100,00 9811,49 

Група проекти 

ЗВІІІ-1  

 "Градска среда"         

6215,00 5904,25 310,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,68 20,59 1885,55 

Проект ЗВІІI-1.1. 

Изграждане на 

нова и 

рехабилитация на 

съществуваща 

улична мрежа в 

района на 

промишлените 

терени на юг от  

кв. "Марийно" (ул. 

"Строител") 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

  

  2215,00 2104,25 110,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІI-1.2.   

Рехабилитация  на 

уличната мрежа и 

изграждане на 

паркинги в района 

на промишлените 

терени на юг от 

кв.  "Марийно" (ул. 

"Янтра") 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

  

  1215,00 1154,25 60,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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Проект ЗВІІI-1.3.   

Реконструкция на 

мост над река 

"Марица" 

ОПРР  

Ос1 6е 
РП 

  

  2315,00 2199,25 115,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     1885,55 

Проект ЗВІІI-1.4. 

Рехабилитация на 

междублокови 

пространства в 

жк. "Каменец" 

ОПРР  

Ос1 6е 

не 

  

  470,00 446,50 23,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти 

ЗВІІІ-2  

"Техническа 

инфраструктура"         

9070,00 8616,50 453,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,83 30,05 0,00 

Проект ЗВІІI-2.1. 

Изграждане на 

ВиК мрежи и 

съоръжения на 

територията на 

промишлените 

терени на юг от 

кв. "Марийно" 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

  

  670,00 636,50 33,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІI-2.2. 

Изграждане на ЕЛ 

мрежи и 

съоръжения на 

територията на 

промишлените 

терени на юг  от 

кв. "Марийно" 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

  

  1350,00 1282,50 67,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІI-2.3. 

Газификация на 

територията на 

промишлените 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

  

  1300,00 1235,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 
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терени на юг от 

кв. "Марийно" 

Проект ЗВІІI-2.4. 

Изграждане на 

общинска канална 

мрежа за 

ползване от 

всички оператори, 

притежаващи 

права за доставка 

на ТК услуги на 

територията на 

промишлените 

терени на юг от 

кв. "Марийно" 

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

  

  1300,00 1235,00 65,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Проект ЗВІІI-2.5. 

Изграждане на 

отводнителни 

канали и 

водоприемни 

съоръжения, 

предписани в 

мерките за 

превенция в 

зоните, 

застрашени от 

наводняване  

ОПРР  

Ос1 6е 
не 

  

  5750,00 5462,50 287,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     0,00 

Група проекти 

ЗВІІІ-3  

"Социална 

инфраструктура"         

3855,00 3662,25 192,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,90 12,77 4624,58 

Проект ЗВІІI-3.1. 

Комплекс за 

социални услуги в 

*ОПРР  

Ос5 9а  

РП 

за 

кухня   

  1875,00 1781,25 93,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     14,98 
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Бивша Марбас 

болница 

Проект ЗВІІI-3.2. 

Енергийна 

ефективност на 

многофамилни 

жилищни сгради: 

СС - бул. "Ст. 

Стамболов" №9, СС 

- бул. "Ст. 

Стамболов" №11, 

СС - ул. "Захари 

Зограф" № 34, СС - 

ул. "З. Стоянов" №2 

ОПРР  

Ос1 4c 
не 

  

  1980,00 1881,00 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00     4609,60 

Група проекти 

ЗВІІІ-4  

"Спортна 

инфраструктура"         

4445,00 0,00 222,25 0,00 0,00 0,00 4222,75 0,00 0,00 0,00 0,00 3,35 14,73 2734,10 

Проект ЗВІІI-4.1. 

Ремонт и 

реконструкция на 

спортна зала 

"Младост" и 

рехабилитация на 

прилежащото 

околно 

пространство 

ОПРР  

Ос1 9a 
РП 

  

  2350,00 0,00 117,50 0,00 0,00 0,00 2232,50 0,00 0,00 0,00 0,00     2734,10 

Проект ЗВІІI-4.2. 

Ремонт и 

реконструкция на 

зала за борба 

"Еньо Вълчев" и 

рехабилитация на 

ОПРР  

Ос1 9a 
РП 

  

  2095,00 0,00 104,75 0,00 0,00 0,00 1990,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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прилежащото 

околно 

пространство 

Група проекти 

ЗВІІІ-5 

"Други"         

6600,00 6120,00 300,00 0,00 0,00 0,00 420,00 180,00 0,00 0,00 0,00 4,97 21,87 582,24 

Проект ЗВІІI-5.1. 

Оценка на риска в 

зоните 

застрашени от 

наводняване и 

мерки за 

превенция от 

наводнения 

ТГС    24 да 5000,00 4750,00 250,00           

          

582,24 

Проект ЗВІІI-5.2. 

Изграждане на 12 

площадки за 

масов спорт в 

зелените площи и 

междублоковите 

пространства  

ОПРР  

Ос1 9a 
  24 да 600,00 420,00         420 180,00 

          

0,00 

Проект ЗВІІI-5.3. 

Ефективно 

третиране на 

отпадъците; 

екоиновации 

ОПОС 6iv   24 да 1000,00 950,00 50,00           

          

0,00 

ОБЩО ЗА 

ПРОЕКТИТЕ ПО 

ИПГВР:         

132750,00 

                       
55032,95 
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6. ОТЧИТАНЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ИМ СТОЙНОСТИ КЪМ КРАЯ НА 

ПЕРИОДА 
При определянето на система от индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението 

на ИПГВР на гр. Димитровград, експертният екип е отчел следните важни особености: 

 Дефинирани три вида индикатори в Методическите насоки за разработване и 

прилагане на ИПГВР: 

- Индикатори за резултат (Продукт): измерват настъпилите положителни 

изменения в градската среда, които се отличават с пряк принос за 

повишаване качеството на живот; 

- Индикатори за ресурси: измерват използваните ресурси в процеса на 

реализиране на ИПГВР, при което се отчита синергичен ефект; 

- Индикатори за въздействие: отчитат въздействието върху развитието на 

територията. 

 Възможност за реално отчитане на реализирания напредък: 

С цел отчитане на реалния напредък, постигнат по определените индикатори, 

настъпилите промени се сравняват с базова стойност, отчетена преди стартиране 

изпълнението на ИПГВР.  

 Информационна осигуреност: 

Един от ключовите моменти при определянето на индикатори за наблюдение и оценка 

е отчитане степента на тяхната информационна осигуреност /възможност за реално 

отчитане на постигнатия напредък или липсата на напредък/.  

Когато даден резултат не е възможно да бъде пряко измерен поради прекомерни 

разходи, сложност или други фактори, в конкретната ситуация ще се ползват 

заместващи индикатори, адекватни на съответната мярка. 

В табл. 6 е представено изпълнението на заложените в ИПГВР на град Димитровград 

индикатори за резултат, индикатори за ресурси и индикатори за въздействие. 

Отчитането на заложените индикатори отчита много висок среден процент на 

изпълнение, а в някои индикатори е налице и висок процент на преизпълнение. Това 

демонстрира добре очертаната рамка и набелязани проекти, която е следвана и 

изпълнявани в рамките на действие на ИПГВР. Едва за 4 от заложените индикатори 

степента на изпълнение е под 50 %. 9 са индикаторите, които са изпълнение над 100 %. 

При 6 от тях е налице преизпълнение, което демонстрира изключително добро и 

задоволително постигане на заложените цели и проекти. През разглеждания период 

не са налице индикатори, в които няма отчетени стойности, което потвърждава тезата 

за добре разработената матрица с проекти към ИПГВР и изпълнението ѝ, съобразно 

стратегическите цели, индикатори и постановки, залегнали при разработването ѝ. 

4 743 са лицата, които са преки и ежедневни ползватели на образователната 

инфраструктура, като част от Индикатор 1., от които 200 са представители от 

маргинализираните групи, включително роми, ползващи модернизираната 

образователна инфраструктура.  
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Налице е преизпълнение по отношение на прилагането на мерки за енергийна 

ефективност. Чрез Националната програма за енергийна ефективност в 

многофамилните жилищни сгради Община Димитровград е допринесла за 1 839 

домакинства, които след извършените СМР и приложени мерки за ЕЕ са преминали  по-

горен клас на енергопотребление. В допълнение на това в процеса на изпълнение на 

проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез 

подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на 

отопление“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ 1800 домакинства са 

одобрени и ще заменят стационарни индивидуални и многофамилни битови горивни 

устройства на дърва и въглища с екологични алтернативни устройства, които 

използват като гориво природен газ, електричество или пелети, което ще допринесе 

към индикатора за „Брой домакинства, преминали в по-горен клас на 

енергопотребление“. Извън количественото отчитане на заложените индикатори 

реализираните проекти в града ще допринесат значително за годишно намаляване на 

емисиите на парникови газове. Географската и климатична характеристика на района 

определят съществуващи неблагоприятни метеорологични условия по отношение 

възможности за дифузия или друго развитие на самопречистващите процеси в 

атмосферния въздух. Значителната честота на тихото време означава задържане на 

емитираните замърсители в границите на района. Това е предпоставка за отлагане на 

прах и съдържащите се в него токсични компоненти, най-вече в общинския център. 

Чрез предприетите мерки концентрациите на фини прахови частици (ФПЧ10) 

значително ще намалят при включването на 1800 домакинства към екологични 

отоплителни решения за дома. В допълнение газопреносната мрежа в гр. 

Димитровград се разширява сред битовите абонати и комунални потребители, което 

също допринася за по-доброто състояние на КАВ. По отношение на индикатор 

„Обществени или търговски сгради, построени или обновени в градските райони“ е 

възприет подхода за отчитане му на база брой сгради. В тази връзка изпълнението 

показва 8 обновени/построени обществени или търговски сгради, а именно:  

Зеленчуков пазар в гр. Димитровград; Спортна зала „Младост”; сградата на бившата 

АТЗ болница във връзка с изпълнение на проект за „Център за настаняване от семеен 

тип на възрастни хора с деменция“; Център за временно настаняване във връзка с 

„Преустройство на бивше общежитие на химически техникум “Проф. д-р Асен 

Златаров” в Център за временно настаняване, находящ се в УПИ I, кв. 129 по плана на 

гр. Димитровград Община Димитровград;  сградата на Общински драматичен театър 

„Апостол Карамитев” (текущо изпълняван проект); сградата на Културен дом "Химик" 

във връзка с проект „Реставрация и ремонт на Културен дом  "Химик", включително 

прилежащи площи, гр. Димитровград“ (текущо изпълняван проект); сградата Марбас 

болница и околното пространство; сградата на МБАЛ "Света Екатерина". При 

отчитането на индикатор за резултат „Градско развитие: Рехабилитирани жилища в 

градските райони“ се възприема подхода за отчитане на бр. домакинства, като броят 

им възлиза на 1 839. За населението, ползващо подобрени социални услуги се отчитат 

350 потребители (от които 100 са представители от маргинализирани групи, 

включително роми), които обхваща социалните услуги, свързани с проекти от ИПГВР - 

АТЗ болница; Център за временно настаняване;  Дневни центрове. Община 

Димитровград организира предоставянето на социални услуги сред населението, а 

именно: Дневен център за деца с увреждания, домашен социален патронаж, Дневен 

център за пълнолетни лица с увреждания, Защитено жилище, Клубове "Трета възраст", 
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обществена трапезария, Приемна грижа, Център за настаняване от семеен тип за 

пълнолетни лица с умствена изостаналост, Център за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания, Център за обществена подкрепа, Социално предприятие, Център 

за настаняване „дъга”, Кризисен център при домашно насилие и трафик.  

Отчитането на индикатора за средна цена на кв. м на недвижимите имоти в зоните за 

въздействие на ИПГВР демонстрира достигане до заложената прогнозна стойност – 

1000 лв./м2. Във връзка с индикатор „Площ на рехабилитираните и новоизградени 

зелени площи“ към настоящия момент на разработване на финалния доклад се отчитат 

12 560 кв. м. тревни площи, включени в изпълнението на проект „Съвместни дейности 

за възстановяване на привлекателността на трансграничната зона”, финансиран по 

Програма за трансгранично сътрудничество „България – Турция” 2014-2020 

Приоритетна ос: “Устойчив туризъм”, както и проект „Ремонт и реконструкция на 

пешеходна зона в централна градска част (бул. „България”) – І ви етап, гр. 

Димитровград“.  

Следваща група индикатори, които са обект на анализ са „индикатори за ресурси“, като 

се отчита висок процент на изпълнение по отношение на брой на обществените сгради 

с подобрен достъп за лица с увреждания. 7 са обществените сгради с подобрен достъп, 

а именно: Спортна зала „Младост”; сградата на бившата АТЗ болница; бивше 

общежитие на химически техникум “Проф. д-р Асен Златаров” за нуждите на Център за 

временно настаняване; сградата на Общински драматичен театър „Апостол 

Карамитев” (текущо изпълняван проект); сградата на Културен дом "Химик" (текущо 

изпълняван проект); сградата Марбас болница и околното пространство; сградата на 

МБАЛ "Света Екатерина". В тази група попада и напредъкът, свързан с увеличаване на 

броя на новосъздадените работни места в зоната с потенциал за икономическо 

развитие (отчетена стойност: 100 бр.). 

В групата „индикатори за въздействие“ изпълнението на ИПГВР демонстрира среден 

процент на изпълнение на заложените целеви стойности в размер на 122,25 %. Налице 

е преизпълнение в групата, като броят на издадени строителни разрешения на година 

достига до 140 – 2 пъти над заложената целева стойност. Отчетената информация по-

горе по отношение на КАВ допринася за отчитането на индикаторите „Намаляване на 

емисиите на парникови газове: Очаквано годишно намаляване на емисиите на 

парникови газове“ и „Понижаване на годишното потребление на първична енергия от 

обществените сгради“, където съгласно данните от ОбА Димитровград е налице 

съответно 84,1% и 104,9% изпълнение, като данните са взети от Годишните отчети за 

изпълнението на програмите за енергийна ефективност, съгл. чл. 12 от ЗЕЕ. 

Като цяло може да се направи извод, че степента на постигане на целевите стойности 

на индикаторите към края на периода е изключително висока в някои от групите. 

Забелязва се, че няма индикатор, който да не е с постигната стойност. Общият среден 

процент показва 86,5 % изпълнение на заложената рамка с индикатори за резултат, 

ресурси и въздействие.  Налице е преизпълнение при 6 индикатора, 3 са индикаторите, 

които са изпълнение на 100 %, 6 от индикаторите са изпълнение в интервала 50 % - 100 

%, а едва за 4 от заложените индикатори степента на изпълнение е под 50 %. 

 



 

Стр. | 58  

 

ТАБЛИЦА 8. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИНДИКАТОРИТЕ НА ИПГВР НА ГР. ДИМИТРОВГРАД 

No ИНДИКАТОР МЯРКА 
БАЗОВА 

СТОЙНОСТ 

ЦЕЛЕВА 

СТОЙНОСТ 
ИЗПЪЛНЕНИЕ 

СТЕПЕН НА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Индикатори за резултат (Продукт): 

1 

Капацитет на 

подпомогнатата 

инфраструктура, 

предназначена за 

грижи за децата или 

образование 

брой лица 5 000 6 800 4 743 69,8% 

2 

Представители от 

маргинализираните 

групи, включително 

роми, ползващи 

модернизираната 

образователна 

инфраструктура 

брой лица 400 950 200 21,1% 

3 

Енергийна 

ефективност: Брой 

домакинства, 

преминали в по-горен 

клас на 

енергопотребление 

Домакинства 250 1 500 1 839 122,6% 

4 

Обща дължина на 

нови или подобрени 

линии на обществения 

транспорт 

километри 0 8 9 106,3% 

5 

Рехабилитация на 

земята: Обща площ на 

рехабилитираната 

земя 

хектари 0 8 4 50,0% 

6 

Градско развитие: 

Незастроени площи, 

създадени или 

рехабилитирани в 

градските райони 

кв. м 5 000 18 000 36 377 202,1% 

7 

‐ Градско развитие: 

Обществени или 

търговски сгради, 

построени или 

обновени в градските 

райони 

кв. м 6 14 8 57,1% 

8 

Градско развитие: 

Рехабилитирани 

жилища в градските 

райони 

кв. м 300 1 400 1 839 131,4% 

9 

Население, ползващо 

подобрени социални 

услуги 

вкл. Жилища 900 3 000 350 11,7% 

10 

Представители от 

маргинализирани 

групи, включително 

роми, които се 

ползват от 

модернизирана 

социална 

инфраструктура 

брой лица 300 1 000 100 10,0% 
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11 

Брой на 

икономическите 

субекти, 

локализирани в 

„зоната с потенциал 

за икономическо 

развитие” 

брой 0 10 10 100,0% 

12 

Средна цена на кв. м 

на недвижимите 

имоти в зоните за 

въздействие на ИПГВР 

лева на м² 700 1 000 1 000 100,0% 

13 

Площ на 

рехабилитираните и 

новоизградени зелени 

площи 

кв. м 10 000 15 000 12 560 83,7% 

Индикатори за ресурси 

14 

Брой на обществените 

сгради с подобрен 

достъп за лица с 

увреждания 

брой 5 10 7 70,0% 

15 

Брой новосъздадени 

работни места в 

зоната с потенциал за 

икономическо 

развитие 

брой 0 250 100 40,0% 

Индикатори за въздействие 

16 

Енергийна 

ефективност: 

Понижаване на 

годишното 

потребление на 

първична енергия от 

обществените сгради 

kWh/година 25 000 000 22 000 000 18 500 000 84,1% 

17 

Намаляване на 

емисиите на 

парникови газове: 

Очаквано годишно 

намаляване на 

емисиите на 

парникови газове 

тонове CO2 

екв. 
286 000 256 400 269 000 104,9% 

18 

Относителен дял на 

населението на града, 

положително 

засегнато от 

реализираните 

проекти в ИПГВР 

% 0 50 50 100,0% 

19 

Нарастване на 

инвестициите в града 

посредством 

стартирането на нови 

строежи 

брой 

издадени 

строителни 

разрешения 

на година 

50 70 140 200,0% 
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7. ПРЕГЛЕД НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ПЛАНА КАТО ЦЯЛО И ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТЕПЕНТА НА 

ПОСТИГАНЕ НА СТРАТЕГИЯТА, ПРИОРИТЕТИТЕ И ЦЕЛИТЕ НА 

ПЛАНА 
Настоящият раздел представя преглед, анализ и оценка на резултатите от 

изпълнението на ИПГВР, оценка на степента на постигане на съответните цели и 

оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси за реализация на 

проектите в него. 

Напредък във финансовото изпълнение на ИПГВР на гр. Димитровград за периода 

2014-2020 г. в края на периода на реализация 

Анализът и оценката се базират на данни, предоставени от общинска администрация - 

Димитровград, както и на публично достъпната информация в Информационната 

система за Управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН). Тук е 

направено обобщено представяне на програмата за реализация на ИПГВР на гр. 

Димитровград за периода 2014-2020 г., като финансовата информация е 

систематизирана и представена по зони за въздействие. 

ТАБЛИЦА 9. ОБОБЩЕНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИПГВР – 

ДИМИТРОВГРАД, В ЛВ. 

Зона за въздействие 
Общо за зона за 

въздействие (лв.) 
Дял 

Зона за въздействие І                                                                    

"Зона с преобладаващ социален характер" 

32 750 000,00 24,69 

Зона за въздействие ІІ                                                    

 "Зона с публични функции с висока обществена 

значимост" 

69 815 000,00 52,63 

Зона за въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал за икономическо развитие" 

30 085 000,00 22,68 

ОБЩ БЮДЖЕТ ЗА ПРОЕКТИТЕ (ИПГВР) 132 650 000,00 100% 

 

Както се вижда от таблицата, 52% от средствата в Програмата за реализация на ИПГВР 

е предвидено да се разходват за инвестиции в Зоната с публични функции с висока 

обществена значимост (ЗВII). С приблизително еднакъв дял са предвидените 

инвестиции в ИПГВР за реализация в Зоната с преобладаващ социален характер (ЗВI) и 

в Зоната с потенциал за икономическо развитие (ЗВІІI), съответно приблизително 25% 

и 23%. 

Общият размер на всички проекти и дейности, включени в ИПГВР на гр. Димитровград 

132 750 000,00 лв. Задълбочен преглед и анализ на финансовото изпълнение на 

Програмата за реализация на ИПГВР на град Димитровград показва, че към края на 
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периода за изпълнение, за всички групи проекти от трите зони за въздействие, са 

реализирани разходи в размер на 53 917 970,00 лв. Сумата представлява малко повече 

от 40% от бюджета на Програмата за реализация на ИПГВР. 

ТАБЛИЦА 10. ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Зона за въздействие 

Общо за зона за 

въздействие 

(лв.) 

Отчетена 

стойност (лв.) 

Финансово 

изпълнение 

(%) 

Зона за въздействие І                                                                    

"Зона с преобладаващ социален 

характер" 

32 750 000,00 13 842 050,00 42,27 

Зона за въздействие ІІ                                                    

 "Зона с публични функции с висока 

обществена значимост" 

69 815 000,00 30 264 430,00 43,35 

Зона за въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал за 

икономическо развитие" 

30 185 000,00 9 811 490,00 32,50 

ОБЩО 132 750 000,00 53 917 970,00 40,62 

 

С най-добър финансов резултат като процентно съотношение е постигнат в две зони: 

- Зона за въздействие ІІ "Зона с публични функции с висока обществена значимост", 

където 43,35% от целия план за зоната е успешно реализиран.  

- Зона за въздействие І "Зона с преобладаващ социален характер", където 42,27% от 

целия план за зоната е успешно реализиран. 

На последно място по реализиране на бюджетираните средства са проектите от Зона 

за въздействие ІІI "Зона с потенциал за икономическо развитие". За тяхното 

реализиране са разходвани средства в размер на приблизително 10 милиона лева, 

което представлява над 30% от предвидените ресурси. 

Напредък в техническото изпълнение на ИПГВР на гр. Димитровград за периода 

2014-2020 г. в края на периода на реализация 

При създаването на Програмата за реализация на ИПГВР – Димитровград са заложени 

общо 69 проекта. От тях в ЗВII – Зона с публични функции с висока обществена 

значимост и ЗВI – Зона с преобладаващ социален характер са включени на-голям брой 

проекти, съответно 32 и 21, следвани от ЗВIII – Зона с потенциал за икономическо 

развитие с 16 заложени проекта. Извършеният технически анализ на всички проекти за 

периода 2014-2020 г. отчита реализацията на общо 26 проекта. Тези 37,68% техническо 

изпълнение показват добро планиране и много добри темпове на реализация на 

значителни по размер проекти за Община Димитровград. Подробното техническо 

изпълнение на ИПГВР – Димитровград е посочено в таблица "Техническо изпълнение 

на ИПГВР към края на периода за реализация" по-долу. 
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Проектите, включени в Проекта на ИПГВР на град Димитровград, са разпределени по 

зони, както следва: 

1. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ І „ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“ НА 

СТОЙНОСТ 32 750 000,00 ЛВ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ: 

Група проекти "Социална инфраструктура" 

1. Преустройство и реконструкция на общинска сграда  (бивша АТЗ болница) в 

ЦНСТ за стари хора и ЦНСТ за възрастни хора с увреждания 

2. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: СС - ул. "П. Евтимий" 

№8; СС - ул. "С. Врачански" №1; СС - ул. "Н. Бозвели" №2; СС - ул. "Е. Станев" №17; СС 

- ул. "Хр. Ботев" №40 и СС - ул. "Г. Милев" № 18 

3. Подобряване на енергийна ефективност на административни сгради: Сграда 

(бивш стройрайон) - бул. "Трети март" №1 и Сграда (ОКДПО) - ул. "Владимир 

Поптомов" за обществени и административни нужди на Община Димитровград 

Група проекти "Градска среда" 

1. Рехабилитация и облагородяване на  парк "Н. Й. Вапцаров" 

2. Рехабилитация на междублокови пространства в жк. "Христо Ботев": 1) между 

улици "Е. Станев", "Трети март", "П. Евтимий" и "Хр. Г. Данов" и 2) между улици 

"Химик", "Н. Бозвели", "Хр. Ботев" и "Е. Станев" 

3. Рехабилитация на улична мрежа в квартал "Христо Ботев" 

4. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща улична мрежа кв. 

"Габера" 

Група проекти "Образователна инфраструктура" 

1. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на ЕГ "Иван Богоров" 

2. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на ОУ "Алеко Константинов" 

3. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на СОУ "Васил Левски" 

4. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на детски заведения: ЦДГ "Роза", ЦДГ "Слънце", ЦДГ "Звънче" и ЦДГ 

"Й. Чанкова" 

Група проекти "Здравна инфраструктура" 

1. Обновяване на сградата и рехабилитация на прилежащото околно 

пространство на МБАЛ "Света Екатерина" 

2. Обновяване на сградата и рехабилитация на прилежащото околно 

пространство на  Медицински център 1 

Група проекти "Културна инфраструктура" 

1. Консервация, реставрация и експониране на НКЦ - Културен дом "Химик" и 

прилежащото околно пространство 

Група проекти "Спортна инфраструктура" 

1. Подобряване на спортната инфраструктура в Комплекс "Раковски" 

Група проекти "Техническа инфраструктура" 
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1. Изграждане на нова и реконструкция на съществуваща ВиК инфраструктура в 

кв. "Габера" 

Група проекти "Други" 

1. Въвеждане на социална услуга в ЦНСТ за стари хора 

2. Въвеждане на социална услуга в ЦНСТ за стари хора с увреждания 

3. Създаване на услуга - общинска манипулационна за социално неосигурени 

лица 

4. Въвеждане на нови здравни услуги - отделение за инфекциозни болести, 

долекуване и рехабилитация 

5. Изграждане на 12 спортни площадки за масов спорт в зелените площи и 

междублоковите пространства 

 

2. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ІІ „ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ“ НА СТОЙНОСТ 69 815 000,00 ЛВ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ 

ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ: 

Група проекти "Градска среда" 

1. Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в 

централна градска част, бул. "България" 

2. Благоустрояване и реконструкция на парк "Марица", предвиждане на нови ядра 

с развлекателен и спортен характер 

3. Благоустрояване и реконструкция на парк "Есперанто" и изграждане на 

площадка за пейнтбол 

4. Рехабилитация на междублокови пространства: 1) между улиците "Захари 

Зограф", "Мария Кюри", "Капитан Петко войвода" и "Цар Симеон"; 2) между 

улиците "Гроссето", "Капитан Петко Войвода", "Г.С. Раковски" и "Цар Симеон" и 3) 

между улиците "Гр. Кирков", "Д. Благоев" и "Иван Асен II" 

5. Реконструкция на ул. "Простор" от о.т. 1588 до о.т. 671 

6. Реконструкция на улична мрежа, тротоарни настилки и въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление: 1) бул. "Раковски" от кръстовището с бул. 

"Ст. Стамболов" до кръстовището с бул. "Д. Благоев"; 2) ул. "Захари Зограф"; 3) ул. 

"Ромен Ролан" и 4) ул. "Груди Кирков" 

7. Изграждане на велоалея от Спортен комплекс "Миньор" до "Неохим" 

8. Изграждане на видеонаблюдение на трите кръгови кръстовища по бул. "Д. 

Благоев"; на ул. "Груди Кирков" и бул. "Раковски" и кръстовище на ул. "Иван 

Вазов" и бул. "Раковски" 

9. Реконструкция и преустройство на зеленчуков пазар и прилежащите 

обслужващи зони 

Група проекти "Социална инфраструктура" 

1. Преустройство и реконструкция на сграда (бивше общежитие на ТИХ) в дневен 

център за хора с увреждания; рехабилитация и вертикална планировка на 

околното пространство и подобряване на достъпа 

2. Преустройство на СУПЦ в ЦНСТ за възрастни хора с умствена изостаналост 

3. Ремонт на защитено жилище за лица с умствена изостаналост 
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4. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: 1) СС - бул. "Ст. 

Стамболов" №8; 2) СС - ул. "Хр. Смирненски" №2; 3)  СС - ул. "Хр. Смирненски" №4; 

4)  СС - ул. "Хр. Смирненски" №12; 5) СС - ул. "Анри Барбюс" №4 ; 6) СС - бул. "Д. 

Благоев" №19;  7) СС -  бул. "Д. Благоев" №24; 8) СС - ул. "Простор" №1; 9)СС - ул. 

"Простор"№8; 10) СС - ул. "Простор"№19; 11) СС - ул. "Захари Зограф" №18 и 12) СС - 

ул. "Захари Зограф" №31 

5. Енергийна ефективност на сградата на общинската администрация, бул. 

"Раковски" №15 (вкл. Зала Гроссето и Ритуална зала) 

Група проекти "Образователна инфраструктура" 

1. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на ПМГ "Иван Вазов" 

2. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на СОУ "Л. Каравелов" 

3. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на ОУ "П. Славейков" 

4. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на: 1) ОДЗ "Райна Княгиня"; 2) ОДЗ "8 Март"; 3) ОДЗ "Пролет"; 4) ОДЗ 

"Радост" и 5) ОДЗ "Приказка" 

5. Ремонт, реконструкция и обновление на сграда общинска собственост на бул. 

"Г. С. Раковски" №18 за адаптиране в "Общински център за култура и изкуства" 

Група проекти "Културна инфраструктура" 

1. Основно обновяване на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" 

2. Реконструкция и преустройство на сграда общинска собственост на бивш 

Междуучилищен център "Къща на изкуствата", вкл. прилежащи площи и 

осигуряване на достъпност 

3. Изграждане и оборудване на туристически, информационен и културен център 

Група проекти "Спортна инфраструктура" 

1. Основен ремонт на спортен комплекс "Миньор" 

2. Изграждане на закрит плувен басейн в района на парк "Марица" 

Група проекти "Техническа инфраструктура" 

1. Ремонт на канализационна мрежа и подмяна на уличен водопровод в централна 

градска част 

Група проекти "Опазване на околната среда" 

1. Инсталиране на автоматична метеорологична станция 

2. Доставка на мобилна лаборатория за интегрирано управление и мониторинг на 

качеството на въздуха 

3. Поддържане на автоматизирана система за информиране на населението за 

качеството на атмосферния въздух, включена в Националната автоматизирана 

система за екологичен мониторинг НАСЕМ 

4. Инвентаризация и паспортизация на зелени площи, пешеходни алеи и паркинги 

в жилищните територии с цел възстановяване и поддържане 

5. Информиране на обществеността при изпълнение на мерките за опазване на 

околната среда 

Група проекти "Други" 
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1. Организиране на иновативни културни събития 

2. Изграждане на 12 спортни площадки за масов спорт в зелените площи и 

междублоковите пространства 

3. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ІІІ „ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ НА 

СТОЙНОСТ 30 185 000,00 ЛВ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ: 

Група проекти "Градска среда" 

1. Изграждане на нова и рехабилитация на съществуваща улична мрежа в района 

на промишлените терени на юг от  кв. "Марийно" (ул. "Строител") 

2. Рехабилитация  на уличната мрежа и изграждане на паркинги в района на 

промишлените терени на юг от кв.  "Марийно" (ул. "Янтра") 

3. Реконструкция на мост над река "Марица" 

4. Рехабилитация на междублокови пространства в жк. "Каменец" 

Група проекти "Техническа инфраструктура" 

1. Изграждане на ВиК мрежи и съоръжения на територията на промишлените 

терени на юг от кв. "Марийно" 

2. Изграждане на ЕЛ мрежи и съоръжения на територията на промишлените 

терени на юг  от кв. "Марийно" 

3. Газификация на територията на промишлените терени на юг от кв. "Марийно" 

4. Изграждане на общинска канална мрежа за ползване от всички оператори, 

притежаващи права за доставка на ТК услуги на територията на промишлените 

терени на юг от кв. "Марийно" 

5. Изграждане на отводнителни канали и водоприемни съоръжения, предписани 

в мерките за превенция в зоните, застрашени от наводняване 

Група проекти "Социална инфраструктура" 

1. Комплекс за социални услуги в Бивша Марбас болница 

2. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: СС - бул. "Ст. 

Стамболов" №9, СС - бул. "Ст. Стамболов" №11, СС - ул. "Захари Зограф" № 34, СС - 

ул. "З. Стоянов" №2 

Група проекти "Спортна инфраструктура" 

1. Ремонт и реконструкция на спортна зала "Младост" и рехабилитация на 

прилежащото околно пространство 

2. Ремонт и реконструкция на зала за борба "Еньо Вълчев" и рехабилитация на 

прилежащото околно пространство 

Група проекти "Други" 

1. Оценка на риска в зоните застрашени от наводняване и мерки за превенция от 

наводнения 

2. Изграждане на 12 площадки за масов спорт в зелените площи и 

междублоковите пространства 

3. Ефективно третиране на отпадъците; екоиновации. 

 

Изпълнените проекти от ИПГВР на град Димитровград, разпределени по зони, са както 

следва: 



 

Стр. | 66  

 

1. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ І „ЗОНА С ПРЕОБЛАДАВАЩ СОЦИАЛЕН ХАРАКТЕР“ НА 

СТОЙНОСТ 13 842 050,00 ЛВ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ: 

Група проекти "Социална инфраструктура" 

1. Преустройство и реконструкция на общинска сграда  (бивша АТЗ болница) в 

ЦНСТ за стари хора и ЦНСТ за възрастни хора с увреждания 

2. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: СС - ул. "П. Евтимий" 

№8; СС - ул. "С. Врачански" №1; СС - ул. "Н. Бозвели" №2; СС - ул. "Е. Станев" №17; СС 

- ул. "Хр. Ботев" №40 и СС - ул. "Г. Милев" № 18 

Група проекти "Градска среда" 

1. Рехабилитация на междублокови пространства в жк. "Христо Ботев": 1) между 

улици "Е. Станев", "Трети март", "П. Евтимий" и "Хр. Г. Данов" и 2) между улици 

"Химик", "Н. Бозвели", "Хр. Ботев" и "Е. Станев" 

2. Рехабилитация на улична мрежа в квартал "Христо Ботев" 

Група проекти "Образователна инфраструктура" 

1. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на ЕГ "Иван Богоров" 

2. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на ОУ "Алеко Константинов" 

3. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо дворно 

пространство на СОУ "Васил Левски" 

Група проекти "Културна инфраструктура" 

1. Консервация, реставрация и експониране на НКЦ - Културен дом "Химик" и 

прилежащото околно пространство 

Група проекти "Други" 

1. Въвеждане на социална услуга в ЦНСТ за стари хора с увреждания 

 

2. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ІІ „ЗОНА С ПУБЛИЧНИ ФУНКЦИИ С ВИСОКА ОБЩЕСТВЕНА 

ЗНАЧИМОСТ“ НА СТОЙНОСТ 30 264 430,00 ЛВ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ 

ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ: 

Група проекти "Градска среда" 

1. Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови пространства в 

централна градска част, бул. "България" 

2. Благоустрояване и реконструкция на парк "Марица", предвиждане на нови ядра 

с развлекателен и спортен характер 

3. Реконструкция на улична мрежа, тротоарни настилки и въвеждане на 

енергоспестяващо улично осветление: 1) бул. "Раковски" от кръстовището с бул. 

"Ст. Стамболов" до кръстовището с бул. "Д. Благоев"; 2) ул. "Захари Зограф"; 3) ул. 

"Ромен Ролан" и 4) ул. "Груди Кирков" 

4. Изграждане на видеонаблюдение на трите кръгови кръстовища по бул. "Д. 

Благоев"; на ул. "Груди Кирков" и бул. "Раковски" и кръстовище на ул. "Иван 

Вазов" и бул. "Раковски" 



 

Стр. | 67  

 

5. Реконструкция и преустройство на зеленчуков пазар и прилежащите 

обслужващи зони 

Група проекти "Социална инфраструктура" 

1. Преустройство и реконструкция на сграда (бивше общежитие на ТИХ) в дневен 

център за хора с увреждания; рехабилитация и вертикална планировка на 

околното пространство и подобряване на достъпа 

2. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: 1) СС - бул. "Ст. 

Стамболов" №8; 2) СС - ул. "Хр. Смирненски" №2; 3)  СС - ул. "Хр. Смирненски" №4; 

4)  СС - ул. "Хр. Смирненски" №12; 5) СС - ул. "Анри Барбюс" №4 ; 6) СС - бул. "Д. 

Благоев" №19;  7) СС -  бул. "Д. Благоев" №24; 8) СС - ул. "Простор" №1; 9)СС - ул. 

"Простор"№8; 10) СС - ул. "Простор"№19; 11) СС - ул. "Захари Зограф" №18 и 12) СС - 

ул. "Захари Зограф" №31 

3. Енергийна ефективност на сградата на общинската администрация, бул. 

"Раковски" №15 (вкл. Зала Гроссето и Ритуална зала) 

Група проекти "Образователна инфраструктура" 

1. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на ПМГ "Иван Вазов" 

2. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на СОУ "Л. Каравелов" 

3. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащото околно 

пространство на ОУ "П. Славейков" 

Група проекти "Културна инфраструктура" 

1. Основно обновяване на Общински драматичен театър "Апостол Карамитев" 

Група проекти "Опазване на околната среда" 

1. Информиране на обществеността при изпълнение на мерките за опазване на 

околната среда 

3. ЗОНА ЗА ВЪЗДЕЙСТВИЕ ІІІ „ЗОНА С ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ“ НА 

СТОЙНОСТ 9 811 490,00 ЛВ. ВКЛЮЧВА СЛЕДНИТЕ ОБЕКТИ/ПРОЕКТИ: 

Група проекти "Градска среда" 

1. Реконструкция на мост над река "Марица" 

Група проекти "Социална инфраструктура" 

1. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: СС - бул. "Ст. 

Стамболов" №9, СС - бул. "Ст. Стамболов" №11, СС - ул. "Захари Зограф" № 34, СС - 

ул. "З. Стоянов" №2 

Група проекти "Спортна инфраструктура" 

1. Ремонт и реконструкция на спортна зала "Младост" и рехабилитация на 

прилежащото околно пространство 

Група проекти "Други" 

1. Оценка на риска в зоните застрашени от наводняване и мерки за превенция от 

наводнения. 
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ТАБЛИЦА 11. ТЕХНИЧЕСКО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИПГВР КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ЗА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Зона за въздействие 
Брой заложени 

проекти 

Брой 

реализирани 

проекти 

Техническо 

изпълнение 

(%) 

Зона за въздействие І                                                                    

"Зона с преобладаващ социален 

характер" 

21 9 42,86 

Зона за въздействие ІІ                                                    

 "Зона с публични функции с 

висока обществена значимост" 

32 13 40,63 

Зона за въздействие ІІI                                                     

"Зона с потенциал за 

икономическо развитие" 

16 4 25 

ОБЩО 69 26 37,68 

 

Най-добър резултат като реализация на проекти в процентно съотношение към 

заложените проекти в съответната зона постига ЗВ І "Зона с преобладаващ социален 

характер" - 42,86 % или 9 реализирани проекта от 21 планирани. Тук по-значимите 

проекти са:   

- "Проект ЗВІ-1.1. Преустройство и реконструкция на общинска сграда  (бивша АТЗ 

болница) в ЦНСТ за стари хора и ЦНСТ за възрастни хора с увреждания" 

- "Проект ЗВІ-1.2. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради:  

- СС - ул. ""П. Евтимий"" №8; СС - ул. ""С. Врачански"" №1; СС - ул. ""Н. Бозвели"" №2; 

СС - ул. ""Е. Станев"" №17; СС - ул. ""Хр. Ботев"" №40 и СС - ул. ""Г. Милев"" № 18" 

- Проект ЗВІ-2.3. Рехабилитация на улична мрежа в квартал "Христо Ботев" 

- Проект ЗВІ-3.1. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо 

дворно пространство на ЕГ "Иван Богоров" 

- Проект ЗВІ-3.2. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо 

дворно пространство на ОУ "Алеко Константинов" 

- Проект ЗВІ-3.3. Обновяване на образователната инфраструктура и прилежащо 

дворно пространство на СОУ "Васил Левски" 

- Проект ЗВІ-5.1. Консервация, реставрация и експониране на НКЦ - Културен дом 

"Химик" и прилежащото околно пространство (в текущо изпълнение) 

ЗВ ІІ "Зона с публични функции с висока обществена значимост" с малко над 2 % 

разлика от Зона I, а именно с техническо изпълнение, изразено в отн. стойност - 40,63 

% или изпълнени 13 проекта от 32 проекта. В рамките на ЗВ II са изпълнени най-много 

проекти от трите идентифицирани зони за въздействия в ИПГВР на град Димитровград. 

По отношение на реализираните инвестиции в рамките на зоната най-сериозно се 

отличават:  

- Проект ЗВІІ-1.1. Ремонт и реконструкция на пешеходна зона и междублокови 

пространства в централна градска част, бул. "България" 
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- Проект ЗВІІ-1.2. Благоустрояване и реконструкция на парк "Марица", 

предвиждане на нови ядра с развлекателен и спортен характер (в текущо 

изпълнение) 

- "Проект ЗВІІ-1.6. Реконструкция на улична мрежа, тротоарни настилки и 

въвеждане на енергоспестяващо улично осветление: 1) бул. ""Раковски"" от 

кръстовището с бул. ""Ст. Стамболов"" до кръстовището с бул. ""Д. Благоев""; 2) 

ул. ""Захари Зограф""; 3) ул. ""Ромен Ролан"" и 4) ул. ""Груди Кирков"" 

- Проект ЗВІІ-1.9. Реконструкция и преустройство на зеленчуков пазар и 

прилежащите обслужващи зони 

- "Проект ЗВІІ-2.4. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: 1) 

СС - бул. ""Ст. Стамболов"" №8; 2) СС - ул. ""Хр. Смирненски"" №2; 3)  СС - ул. ""Хр. 

Смирненски"" №4; 4)  СС - ул. ""Хр. Смирненски"" №12; 5) СС - ул. ""Анри Барбюс"" 

№4 ; 6) СС - бул. ""Д. Благоев"" №19;  7) СС -  бул. ""Д. Благоев"" №24; 8) СС - ул. 

""Простор"" №1; 9)СС - ул. ""Простор""№8;  10) СС - ул. ""Простор""№19; 11) СС - ул. 

""Захари Зограф"" №18 и 12) СС - ул. ""Захари Зограф"" №31" 

- Проект ЗВІІ-3.1. Обновяване на образователната инфраструктура и 

прилежащото околно пространство на ПМГ "Иван Вазов" 

- Проект ЗВІІ-3.2. Обновяване на образователната инфраструктура и 

прилежащото околно пространство на СОУ "Л. Каравелов" 

- Проект ЗВІІ-3.3. Обновяване на образователната инфраструктура и 

прилежащото околно пространство на ОУ "П. Славейков" 

- Проект ЗВІІ-4.1. Основно обновяване на Общински драматичен театър "Апостол 

Карамитев" (в текущо изпълнение) 

На последно място е зона III с относителен дял на техническото изпълнение към 

заложените индикативни проекти – 25 % или 4 реализирани проекта от 16 заложени в 

ИПГВР. Важни изпълнени или в процес на изпълнение са проектите:  

- Проект ЗВІІI-1.3.   Реконструкция на мост над река "Марица"  

- Проект ЗВІІI-3.2. Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради: СС 

- бул. "Ст. Стамболов" №9, СС - бул. "Ст. Стамболов" №11, СС - ул. "Захари Зограф" 

№ 34, СС - ул. "З. Стоянов" №2 

- Проект ЗВІІI-4.1. Ремонт и реконструкция на спортна зала "Младост" и 

рехабилитация на прилежащото околно пространство 

Може да бъде направен извод, че в най-голяма степен е постигната СТРАТЕГИЧЕСКА 

ЦЕЛ 1: Повишаване качеството на живот в град Димитровград чрез подобряване 

състоянието на различните видове инфраструктура и повишаване сигурността на 

населението, предвид факта, че основната част от реализираните проекти от страна на 

Община Димитровград – тези включени в Инвестиционната ѝ програма, финансирана 

по Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие" на ОПРР 2014-2020, 

както и останалите проекти от ИПГВР, част от индикативния списък на проектите и 

дейностите са концентрирани основно в територията на дефинираната зона с 

публични функции с висока обществена значимост и зоната с преобладаващ социален 

характер и адресират всички приоритети и съответстващи специфични цели на тази 

стратегическа цел: 
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1. Подобряване на количествените и качествени параметрите на техническата 

инфраструктура; 

2. Развитие на социалната сфера и качеството на предлаганите социални услуги в град 

Димитровград; 

3. Повишаване качеството на живот в град Димитровград, чрез подобряване 

състоянието на околната среда; 

4. Повишаване качеството на живот в град Димитровград, чрез подобряване 

състоянието на околната среда 

Като сравнително по-малка спрямо Стратегическа цел 1 може да бъде определена 

степента на постигане на Стратегическа цел 2 „Развитие на конкурентоспособна 

икономика, повишаване на стандарта на живот в града“.  

В резултат на направения цялостен анализ на техническото и финансово изпълнение 

на проектите и обектите, заложени в ИПГВР на гр. Димитровград, може да се направи 

обективно заключение, че е налице видим напредък в изпълнението на поставените 

цели за реализацията на стратегията за възстановяване и развитие на гр. 

Димитровград. Това от своя страна допринася за постигането в максимална степен на 

желаната визия за развитие на града. 

 

8. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИДЕНТИФИЦИРАНИ ПРОБЛЕМНИ ОБЛАСТИ 

И ОГРАНИЧИТЕЛИ НА РАЗВИТИЕТО НА МЕСТНО НИВО, 

ПОПРЕЧИЛИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ИПГВР 
В процеса на изпълнение на ИПГВР не са идентифицирани проблеми област, 

ограничили или забавили изпълнението на ИПГВР на град Димитровград. Налице са 

били забавяния, но те не са повлияли върху цялостното изпълнение на ИПГВР и 

съответните проекти. Идентифицираните забавяния са регламентирани съгл. 

законодателството, а именно: забавяния и спирания поради метеорологични 

ограничения, пандемията от COVID-19 и др. 

Като възможни ограничения и проблемни области при изпълнението на проектите и 

дейностите, заложени в ИПГВР, могат да бъдат определени следните:  

- липса на подходящи възможности за финансиране и донори, чрез които да 

бъдат реализирани проектите и дейностите, включени в индикативни списък в 

ИПГВР – гр. Димитровград 

- недостиг на общински средства за изпълнение на включените в ИПГВР проекти 

и дейности 

- недостатъчни средства за изпълнение на индикативните основни проекти 

С оглед на динамичната среда в процеса на изпълнение на ИПГВР и настъпилите 

променени в социално-икономическите характеристики в града и общината е налице 

изпълнение на различни проекти, попадащи извън списъка с индикативни проекти и 

дейности, включени в ИПГВР- гр. Димитровград. В тази връзка една част от проектите 

включени в ИПГВР са изпълнени или са в процес на изпълнение, а друга не са 

изпълнени, но цялостното изпълнение на ИПГВР-гр. Димитровград е допълнено с 
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реализацията на други проекти в периода 2014-2020, които не са били първоначално 

включени в интегрирания план за възстановяване и развитие. 

9. ОСНОВНИ ИЗВОДИ И ПРЕПОРЪКИ ЗА СЛЕДВАЩИЯ ПЕРИОД 
 

 ИПГВР-гр. Димитровград постига синергичен ефект от координираното 

изпълнение на различни местни секторни политики и инвестиции на 

териториално ниво, така че цялостното решение надхвърля добавената 

стойност, която би се получила ако тези политики и инвестиции биха били 

изпълнени по отделно.  

 Стратегическата рамка, заедно с главната цел и визията са пълни, обхватни и 

адекватни на нуждите на градската среда в съответните зони. 

 Изпълнението на ИПГВР като цяло е постигнало добро и задоволително ниво, 

имайки предвид различни и многокомпонентни фактори, влияещи върху 

коректното и навременно изпълнение. 

 Степента на постигане на целевите стойности на индикаторите към края на 

периода е висока.  

 Не е налице индикатор, при който да не е с постигната стойност.  

 Общият среден процент показва 86,5 % изпълнение на заложената рамка с 

индикатори за резултат, ресурси и въздействие.  

 Налице е преизпълнение при 6 индикатора, 3 са индикаторите, които са 

изпълнение на 100 %, 6 от индикаторите са изпълнение в интервала 50 % - 100 

%, а едва за 4 от заложените индикатори степента на изпълнение е под 50 %. 

 Изпълнението на допълнителни проекти, които не са били включени на етап 

разработване на ИПГВР демонстрира активните действия на Община 

Димитровград за реализиране на проекти, инвестиции и дейности, допълващи 

по най-добър начин планираните дейности и проекти в рамките на 

Индикативния списък с проекти, включени в ИПГВР-гр. Димитровград. 

 Общата стойност на средствата в изпълнената ИП, финансирана по ОПРР е в 

размер на 11 110 283,51 лв.  

 Общата стойност на изпълнените проекти, попадащи в индикативния списък на 

проектите и дейностите, включени в ИПГВР-гр. Димитровград е в размер на 

55 032 950 лв. 

 Общата стойност на изпълнените/ в процес на изпълнение проекти в границите 

на одобрените зони за въздействие от ИПГВР на град Димитровград, които 

допринасят за постигане на целите на плана, както и  общоградски проекти в 

строителните граници на град Димитровград, финансирани от други 

оперативни, национални, трансгранични програми, републикански бюджет или 

със собствен капитал, които не са били част от проектите в ИПГВР е в размер на 

22 261 980,34 лв. 

 С оглед по-доброто представяне в областта на финансовото осигуряване и 

планиране на проектите в периода 2021-2027 е необходимо да се потърсят и 

други форми на финансиране, вкл. различни от донорските програми, чрез 

които да бъде допълнен използвания инструментариум, съставен от 

безвъзмездно финансиране по Оперативни програми. В тази връзка 

прилагането на ПЧП, кредитиране и използване на финансови инструменти в 

комбинация с осигуреното финансиране по оперативните програми е добър 
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вариант, който ще осигури дългосрочност и реалистичност в процеса на 

планиране на работата на ОбА в областта на интегрираното развитие. 

 За следващия период Община Димитровград трябва да се ангажира по-добре и 

да приеме всеобхватните стратегически документи за планиране като основа, 

върху която да бъдат идентифицирани най-жизненоважните и устойчиви 

проекти за територията на града и общината. 

 При разработването на документите за социално-икономическо и 

териториално развитие трябва да се търсят и вложат допълнителни усилия от 

страна на Община Димитровград за насърчаване на гражданското участие, вкл. 

с възможност за включване в процеса на планиране, изпълнение и мониторинг 

на предложенията на заинтересованите страни. 

 Наблюдавайки процеса по разработване и изпълнение на ИПГВР в България 

прави впечатление, че се залага основно на подобни решения във връзка с 

прилагането на подхода за интегрирано градско развитие – напр. обновяване 

на централна градска част, прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради, както и в административни, вкл. и обновяване 

на образователна, социална и др. Заедно с това се отчита факта, че процесът на 

програмиране и планиране у нас до голяма степен се свързва с това какви 

възможности на финансиране има към момента на разработване на ИПГВР. В 

тази връзка в следващия период трябва да се търсят иновативни решения и 

нови подходи, с които характеристиките на отделните зони в Димитровград да 

се превърнат в силна страна  и предимство за местното население. 

 Планирането на интегрираното градско развитие изисква реалистично 

планиране на финансовите параметри на стратегическия документ. В тази 

връзка настоящия доклад препоръчва определяне на реалистични финансови 

ресурси и концентрация върху ключови и устойчиви проекти и дейности, като 

по този начин планираните проекти за следващия период ще отговаря на 

реалните финансови възможности.  

 Необходимо за следващия период е включването на проекти, които са 

взаимосвързани, изграждайки интегритет и по-добра секторна, териториална 

и стратегическа интеграция.  
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ 

 
 

 

БФП Безвъзмездна финансова помощ 

ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 

ДЦСХ Дневен център за стари хора 

ЕЕ Енергийна ефективност 

ЕС Европейски съюз 

ЕФВР Европейски фонд за възстановяване и развитие 

ЕФРР Европейски фонд за регионално развитие 

ЗВ Зона за въздействие 

ЗОП Закон за обществените поръчки 

ИП Инвестиционна програма 

ИПГВР Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

ИПП Инструмент за предприсъединителна помощ 

ИСУН 
Информационната система за управление и наблюдение на 

средствата от ЕС в България 

КАВ Качество на атмосферния въздух 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МРРБ Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НДЕФ Национален Доверителен Екофонд 

НФК Национален фонд „Култура“ 

ОбА Общинска администрация 

ОбС Общински съвет 

ОПРЧР Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ОПОС Оперативна програма „Околна среда“ 

ОПРР Оперативна програма „Региони в растеж“ 

ОУ Орган за управление 

ПТГС Програма за трансгранично сътрудничество 

ПУДООС 
Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда 

ПЧП Публично-частно партньорство 

РИС Реално изплатени средства 

ТГС Трансгранично сътрудничество 

УО Управляващ орган 

ФПЧ10 Фини прахови частици 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

 

 


