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СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА

ВНВ

Вътрешна норма на възвращаемост

ВОМР

Водено от общностите местно развитие

ДДС

Данък добавена стойност

ДМА

Дълготрайни материални активи

ЕИП

Европейско икономическо пространство

ЕС

Европейски съюз

ЕСИФ

Европейски структурни и инвестиционни фондове

КП

Ключов потенциал

НПО

Неправителствена организация

НСИ

Национален статистически институт

НСОРБ

Националното сдружение на общините в Република България

ОПДУ

Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.

ПВУ

План за възстановяване и устойчивост

ПО

Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.

ПОС

Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.

ПР

Връзки с обществеността

ПРЧР

Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г

ПЧИ

Преки чуждестранни инвестиции

СПРЗСР

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони 2021 –
2027 г.

ТМП

Транснационални и междурегионални програми (напр. INTERREG Europe
2021-2027, Interreg Danube programme и др.)

ФМ на
ЕИП

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 –
2021 г.

3
Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие
чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури
и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро
Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за
начина, по който се използва съдържащата се в него информация.

Проект № BGLD-1.002-0001
„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021

ВЪВЕДЕНИЕ
Настоящата стратегия за ефективно местно развитие е разработена в рамките на
проект №BGLD-1.002-0001 „Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”,
финансиран по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено
включване на уязвими групи” на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ЕИП) 2014 – 2021 г. Възложител е Националното сдружение на общините в
Република България (НСОРБ), бенефициент по проекта. Стратегията беше разработена с
активното участие на ръководството и служителите на Община Димитровград.
Стратегията е един от стратегическите документи на община Димитровград,
включващи също Плана за интегрирано регионално развитие за периода 2021-2027,
стратегии за ВОМР и други секторни и териториални стратегии и планови документи.
Демокрацията с останалите стратегически документи се осъществява чрез фокуса на
настоящата стратегия върху ефективно оползотворяване на най-силните сравнителни
предимства и ресурси на целевата територия. Стратегията и бизнес планът са част
планирането и подготовката на конкретни проекти за последващо финансиране по
планирана процедура за финансиране на проекти по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство.
Времевият хоризонт на стратегията обхваща периода 2021 – 2027 г., включително,
съвпадащ с Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз. Териториалният
обхват на стратегията покрива територията на град Меричлери и прилежащото землище,
селата Длъгнево и Великан, както и квартал Черноконево на град Димитровград (община
Димитровград).
Стратегията съдържа следните основни части:
• Част I: Анализ на социално-икономическото състояние, нуждите и потенциалите
за развитие на съответната територия
• Част II: Цели и приоритети за развитие за периода 2021 – 2027 г.
• Част III: Дейности. План за изпълнение на дейностите за постигане на целите и
приоритетите, в т.ч. финансов план
• Част ІV: Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението Част V: Бизнес
план за реализация на предоставената от Общината идейна концепция
Документът е подготвен от ДЗЗД „ЕВРО БУЛ ПРО“, съставено от 3 юридически
лица: „Бул Про Консултинг“ ЕООД, „Евроконсултантс България С.А.” АД и
„Проинфраконсулт“ ЕООД в периода март – септември 2021 г.
Разработването на стратегията беше базирано на следните основни методически
подходи за събиране на информация:
• Извършване на анализ на документи – идейната концепция, представена от
Община Димитровград, информацията за добри общински практики, свързани с
развитието на малките населени места от България и Норвегия, предоставена от
НСОРБ, Общинския план за развитие (2014 – 2020 г.) и Плана за интегрирано
развитие на Община Димитровград и др.
• Провеждане на анкетни проучвания в целевата територия на базата на
структурирани въпросници, насочени към заинтересованите страни, в т.ч. от
публичния, стопанския и неправителствения сектор. Целта беше получаване на
допълнителна информация за специфичните характеристики на населените
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•
•
•

места, чрез което се финализираха данните и се идентифицираха основните
процеси, които протичат на територията на община Димитровград и обуславят
нейния специфичен потенциал за развитие
Провеждане на фокус групи с представители на местната власт, бизнеса,
неправителствени организации (НПО) и гражданското общество в община
Димитровград
Провеждане на интервютата с представители на бизнеса, НПО и гражданското
общество и общинските администрации
Използване на он-лайн инструментариум за консултиране и получаване на
мнение от ангажираните и заинтересовани лица

Събраната първична и вторична информация чрез горните методи беше подложена
на количествен и качествен анализ.
Крайният вариант на стратегията беше представен по време на партньорска среща,
проведена в гр. Димитровград на 03.09.2021 г., в която участваха най-широк кръг
заинтересовани лица (представители на общинското ръководство, неправителствени
организации, бизнес, териториални структури на централната власт, граждани и други). На
база на изразените мнения и коментари по време на срещата, стратегията беше
финализирана.
Настоящата стратегия представя план за оползотворяване на потенциала на целевата
територия (град Меричлери и прилежащото землище, селата Длъгнево и Великан, както и
квартал Черноконево на град Димитровград) – природен, културен, туристически,
социален, икономически, географски и наличната техническа инфраструктура, като
задачата й е създаването на рамка за преодоляване на социално-икономически
предизвикателства и за постигане на икономически растеж чрез подпомагането на местния
бизнес и чрез създаването на нови работни места. Логиката на интегрираното планиране и
управление на територията се основава, от една страна, на наличния потенциал на
територията, а от друга, е в съответствие с очакванията, желанията на местната общност,
изразени чрез формулирането и прилагането на стратегическа, планова и управленска
рамка, конкретизирана в установяването и експлоатацията на територията. Участието на
местната общност, неправителствените организации, гражданското общество и бизнеса
през целия период на работата по подготовката на стратегията позволи изграждането на
силни партньорства между общинското ръководство и всички групи заинтересовани
страни, което е в основата на успешната последваща реализация на стратегията.
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1. ЧАСТ I. АНАЛИЗ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКОТО СЪСТОЯНИЕ, НУЖДИТЕ И
ПОТЕНЦИАЛИТЕ ЗА РАЗВИТИЕ
Представяният в настоящата част анализ в синтезиран вид отразява спецификата на
съответната територия предвид концепцията й за развитие.
1.1. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЕРИТОРИЯТА
Община Димитровград се намира в Централна Южна България като
административно е част от област Хасково и Южен централен район за планиране на
страната, граничейки с общини от две други области – Пловдив и Стара Загора. Съответно,
общините обграждащи община Димитровград са Първомай (на запад), Чирпан и Опан (на
север), Симеоновград (на изток), Хасково и Минерални бани (на юг). Общината е
разположена в близост до две държавни граници – с Гърция и с Турция, като разстоянието
до ГКПП-Свиленград е около 80 км.
Общата площ на община Димитровград е 567,6 кв. км или близо 10% от територията
на област Хасково и около 0,5% от територията на страната. Населените места са общо 27,
обхващайки 2 града (Димитровград и Меричлери) и 25 села, разположени равномерно по
територията на общината.
Град Димитровград е освен общински център, но също и пространствен център на
територията. Град Меричлери е с площ 46.22 кв. км. като отстои на 15 км. от общинския
център в посока северозапад, на 20 км. югоизточно от гр. Чирпан и на 30 км. от областния
град Хасково. Другите две населени места от целевата територия – Длъгнево и Великан
отстоят на 4 км. от Меричлери. с. Длъгнево и с. Великан. В последните години с. Великан
се оформя като една от целогодишно обитваните вилни зони на общинския център. В
непосредствена близост до населеното място (на 6 км.) е един от кварталите на гр.
Димитровград – „Черноконево”, който също попада в целевата територия на сратегията.
Територията на общината е разположена в източните части на Горнотракийската
низина и крайните северни части на Хасковската хълмиста област, предопределяйки терена
като равнинен и слабо хълмист с преобладаваща надморска височина между 100 и 250 m.
Това дефинира и следните природно-географски особености на община Димитровград:
• Климатът е преходно-континентален до средиземноморски, с мека и къса зима,
сухо и горещо лято, като средната годишна температура е по-висока от средната
за страната. Годишното количество на валежите е недостатъчно, а
разпределението им - неравномерно през годината.
• Почвите основно са черноземи-смолници и канелено-горските, като се срещат
също и най-плодородните ливадно-алувиални почви.
• Водните ресурси се характеризират с голямо разнообразие, като основно място
сред тях заема р. Марица със своите притоци – реките Каялийка, Банска,
Меричлерска, Мартинка с Арап дере. Нейното значение в контекста на малкото
количество валежи, характерни за общината, е още по-голямо. Подземните води
в общината се използват основно за питейно-битово и промишлено
водоснабдяване.
• Ценен природен ресурс е минералният извор „Соленци” (историческото име на
Меричлерската минерална вода), чиито води са трети в света и втори в Европа
по минерализация, с
богато съдържание на микроелементи, което
благоприятства лечението и профилактиката на редица лечебни показания и
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•
•

влияе благоприятно върху много често срещани заболявания (чернодробножлъчни, стомашно-чревни, заболявания на обмяната на веществата и др.).
Сондажите са с експлоатационен дебит 30 л/сек и температура на водата
+35,4°С.
Горските територии формират около 72 977 дка или 12,9% от територията на
общината. Територията на община Димитровград попада в обхвата на 8
защитени зони по НАТУРА 2000.
Земните пластове в община Димитровград са богати най-вече на варовик,
лигнитни въглища и глина. Добиват се също инертни и кариерни материали.
Повечето от мините са с преустановен добив, но продължава процеса на
експлоатация (и разширение) на находищата от варовик, както и на находищата
на инертни материали.

1.2. СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА
През наблюдавания период 2015-2019 г., броят на нефинансовите предприятия в
община Димитровград отбелязва плавна и стабилна тенденция към нарастване – съответно
от 2 541 през 2015 г. до 2 672 бр. през 2019 г. Въпреки това, броят на заетите лица намалява
с 6,8% от 12 383 през 2015 г. до 11 537 през 2019 г.
Фигура 1. Динамика на броя на нефинансовите предприятия в община Димитровград,
2015 – 2019 г. (брой)
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Източник: Национален статистически институт
Произведената продукция бележи известни колебания през периода 2015-2019 г.,
регистрирайки почти еднакви стойности в началната и последната от наблюдаваните
години.
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Таблица 1. Основни показатели на нефинансовите предприятия в община
Димитровград, 2015 – 2019 г.
Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

Произведена продукция, хил. лв.

776 694

677 192

683 400

736 272

774 117

Приходи от дейността, хил. лв.

1 170 563

1 088 684

1 075 878

1 132 643

1 213 730

Нетни приходи от продажби, хил. лв.

1 084 018

1 023 953

1 009 414

1 049 822

1 147 061

Разходи за дейността, хил. лв.

1 096 310

999 808

994 705

1 066 877

1 150 123

Заети лица, брой

12 383

12 233

12 057

11 909

11 537

Разходи за възнаграждения, хил. лв.

83 632

88 647

91 455

99 007

101 956

Източник: Национален статистически институт
С най-голям дял в общинската икономика са микропредприятията с до 9 заети лица
– 93,8%, като именно при тази група предприятия се регистрира увеличението в броя на
предприятията в периода 2015-2019 г. Малките предприятия с между 10 и 49 заети лица
имат дял от 5,1%, като броят им бележи слабо намаление през наблюдавания период. В
противовес, броят на средните и големите предприятия нараства, достигайки съответно 27
и 3 броя през 2019 г.
Микропредприятията допринасят за 40,9% от работните места в общината, но
генерират незначителна част от приходите от дейността в общината. Нещо повече, тази
стойност постоянно намалява през периода, като за 2019 г. НСИ дори не предоставя данни,
което означава, че нивото на показателя е твърде ниско. Съответно, средните и големите
предприятия осигуряват 35,6% от заетостта и 56,9% от разходите за възнаграждения за 2019
г., формирайки гръбнака на общинската икономика.
Фигура 2. Преки чуждестранни инвестиции в община Димитровград, 2015 – 2018 г.,
хил. евро
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Източник: Национален статистически институт
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Община Димитровград е на едно от първите места в България по обем на преките
чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Показателят отбелязва сериозен скок през 2016 г. спрямо
предходната (ръст от 500%), а стойността му се запазва относително стабилен в периода до
2019 г. Фирмите с чуждестранно участие са в отраслите промишленост, търговия и услуги.
Общината е предпочетена от един от най-големите доставчици на автомобилни компоненти
в света „Язаки“, както и от турската компания за производство на осветителни тела за
автомобили „Са-ба“. Концернът „Щрабаг“ стартира нова инвестиция в Димитровград, като
изгражда модерна асфалтова база, която ще обслужва цяла Южна България. Липсват
инвестиции във високотехнологичните производства.
Индустриалният сектор има водеща роля в икономиката на общината, а най-силно
застъпени са химическата промишленост, енергетиката, производството на строителни
материали, шивашката, кожено-галантерийната и хранително-вкусовата промишленост.
Тези отрасли формират около 80% от общинската икономика, като преобладават МСП.
Техният брой през 2019 г. е 482, които осигуряват работа на 41,3% от заетите лица в
общината.
Основен представител на химическата промишленост е „Неохим” АД, чиято основна
дейност е производство и търговия на минерални торове, неорганични и органични
химически продукти. „ЗКИ-Волта“ ООД заема челно място сред производителите в
българската каучукова индустрия. Енергетиката е представена от ТЕЦ „Марица 3” АД с
проектна мощност 120 MW и парокотелна инсталация с обща топлинна мощност 84 GJ/h
(20 Гкал/час). Централата е разположена в източната промишлена зона на Димитровград
върху обща територия от 1 314 дка. „Вулкан Цимент” АД е най-старата изградена мощност
за производство на цимент в България.
Таблица 2. Основни показатели на нефинансовите предприятия в сектор
„Индустрия“ в община Димитровград, 2015 – 2019 г.
Показатели
Брой предприятия
Произведена продукция, хил. лв.
Приходи от дейността, хил. лв.

2015

2016

2017

2018

2019

481

488

488

477

482*

565 771*

461 139*

440 068

455 106

476 938*

591 318

488 805*

473 410

501 152

498 974*

Нетни приходи от продажби, хил. лв.

548 726*

465 044*

446 430*

469 368*

482 343*

Разходи за дейността, хил. лв.

554 221*

439 889

439 606

495 635*

497 314*

Заети лица, брой

5 736*

5 473*

5 181*

5 050*

4 772*

Разходи за възнаграждения, хил. лв.

46 066*

49 178*

49 412*

52 740*

51 553*

Източник: Национален статистически институт
*Част от данните по анализираните показатели за периода 2015-2019 г. са
конфиденциални и не се предоставят от НСИ, съответно в данните от таблицата има
малко (и статистически незначимо) отклонение
В секторите на текстилната, трикотажна и шивашката промишленост преобладават
малките и средни предприятия, а някои от тях са утвърдени в цялата страна фирми.
Произвежда се основно дамска конфекция, спално бельо и други трикотажни изделия.
Развито е също и производство на кожени изделия, най-вече на куфари, чанти и други
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изделия за пътуване. В общината е добре представена и развита хранително-вкусовата
промишленост, по-конкретно производството на хляб и сладкарски изделия,
млекопреработване и месопреработване.
Голямо значение за развитието на общината и на областта като цяло има намиращият
се в Димитровград пазар за промишлена продукция, който е един от най-големите пазари
на Балканския полуостров.
Секторът на селското, горското и рибното стопанство има по-малък принос
към общинската икономика. Въпреки това, то е добре развито, най-вече благодарение на
отличните почвено-климатични условия, условия за напояване и наследените традиции в
този сектор. Съответно, в него функционират 110 предприятия (4,1% от всички
предприятия в община Димитровград), които произвеждат 16,1% от продукцията в
общината и осигуряват заетост за 6,1% от заетите лица.
Таблица 3. Основни показатели на нефинансовите предприятия в сектор „Селско,
горско и рибно стопанство“ в община Димитровград, 2015 – 2019 г.
Показатели
Брой предприятия
Произведена продукция, хил. лв.
Приходи от дейността, хил. лв.

2015

2016

2017

2018

2019

112

113

107

105

110

80 819

76 999

89 372

113 280

124 745

102 674

111 098

115 590

139 452

155 062

Нетни приходи от продажби, хил. лв.

73 718

83 062

87 601

102 246

124 295

Разходи за дейността, хил. лв.

91 088

98 676

96 911

109 846

129 642

677

701

728

733

698

4 900

5 294

5 708

6 648

6 749

Заети лица, брой
Разходи за възнаграждения, хил. лв.

Източник: Национален статистически институт
Доминиращо в общината е отглеждането на зърнени култури (пшеница, ечемик,
царевица,
слънчоглед).
Общината
заема
водещо
място
в
областта
в
зеленчукопроизводството и отглеждането на трайни насаждения овошки (череши, ябълки,
сини сливи, праскови, кайсии, малини, арония) и лозя (десертни и винени), функционират
и няколко стопанства за производство и преработка на гъби.
Животновъдството в община Димитровград е представено предимно от дребни
животновъдни ферми за отглеждане на говеда, биволи, овце, кози, свине и птици.
Основната част от селскостопанската продукция се реализира в района - както
директни продажби на крайни потребители, така и доставки към други преработващи
предприятия в Хасково, Стара Загора, Харманли и др. В сектора на услугите
функционират най-голям дял от предприятията (2 075 или 77,7%) и генерират най-голяма
заетост – всяко второ заето лицe работи в този сектор. Същевременно, тези предприятия
формират малък дял от производството – едва 22,2%. В него водеща роля имат търговията
и ремонтът на автомобили и мотоциклети, както и транспортът и складирането. С
потенциал за развитие са хотелиерството и ресторантьорството. Последният е представен
слабо в местната икономика, но има потенциал за развитие, на база приоритетите за местно
развитие и културно-историческото наследство, в т.ч. наличието на природни ресурси (в
т.ч. извор „Соленци“) и съхранените народни традиции.
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Таблица 4. Основни показатели на нефинансовите предприятия в сектор „Услуги“ в
община Димитровград, 2015 – 2019 г.
Показатели
Брой предприятия
Произведена продукция, хил. лв.
Приходи от дейността, хил. лв.

2015

2016

2017

2018

2019

1 948

2 035

2 057

2 085

2 075

128 631*

137 524*

153 960

167 886

172 009*

476 571

487 427*

486 878

492 039

500 422

Нетни приходи от продажби, хил. лв.

459 656*

474 528*

474 350*

477 781*

486 994*

Разходи за дейността, хил. лв.

439 024*

461 243

458 188

452 019*

472 263*

5 735

5 855*

5 998

5 903*

5 904

25 902*

27 575*

30 099*

32 645*

35 129*

Заети лица, брой
Разходи за възнаграждения, хил. лв.

Източник: Национален статистически институт
*Част от данните по анализираните показатели за периода 2015-2019 г. са
конфиденциални и не се предоставят от НСИ, съответно в данните от таблицата има
малко (и статистически незначимо) отклонение
Коренно различно е състоянието на икономиката в Меричлери. Въпреки близостта
си до общинския център и средищното му местоположение, в кметството почти липсват
предприятия, а съществуващите генерират много малко работни места и имат незначителен
икономически принос. В Меричлери функционират две предприятия от текстилната и
шивашката промишленост, мандра и едно строително предприятие.
Сходно е състоянието и на сектора на услугите. Той също е слабо развит, като
преобладават предприятията за търговия, транспорт и услуги (5 предприятия).
Регистрирани са и две заведения за обществено хранене.
На територията на Меричлери има две земеделски кооперации, регистрирани са и
няколко частни земеделски стопани, които се занимават с обработване на земя и
животновъдство. По-голямата част от обработваемата земя е засята с житни култури, а от
скоро има и лавандулови полета.
1.3. РАЗВИТИЕ НА СОЦИАЛНАТА СФЕРА И ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ
Населението на община Димитровград за 2019 г. е 46 284 души като близо 75%
живеят в градовете Димитровград и Меричлери. Характерно за населението в общината,
както и в цялата страна, е тенденцията към непрекъснато намаляване. В община
Димитровград този процес е силно изразен – намаляването на населението в периода 2014
– 2019 г. е със 7,1% като намалява както градското, така и селското население. Това
рефлектира и върху гъстотата на населението, която логично намалява през наблюдавания
период (от 85,5 души/кв. км през 2015 г. до 81,5 души/кв.км. през 2019 г.), но показателят
остава сравнително висок в община Димитровград, спрямо средното за областта (40,5
души/кв.км.) и за страната (62,6 души/кв. км).
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Фигура 3. Динамика на населението в община Димитровград, 2015 – 2019 г. (брой)
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Източник: Национален статистически институт
Намаляването на населението се дължи от една страна на отрицателния естествен
прираст, достигащ -12,8‰ през 2019 г., което е значително по-високо от средното за
страната (-6,7‰) и за област Хасково (-8,7‰). Това се дължи основно на високото равнище
на смъртност и ниското равнище на раждаемост, които се регистрират в периода 2015-2019
г. Друга причина е отрицателният механичен прираст (-8,9 ‰ за 2019 г.), който също е повисок от средното за страната (-0,3‰).
Фигура 4. Динамика на основни демографски показатели в община Димитровград,
2014 – 2019 г.
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Източник: Национален статистически институт
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Разпределението на населението по пол показва превес на жените, които през 2019
г. достигат дял от 51,8% от общото население. Тази пропорция бележи слаба промяна през
наблюдавания период. По отношение на възрастовото разпределение на населението,
намаление (като брой население) се отбелязва във всички възрастови групи, като се запазва
неблагоприятната възрастова структура, при която делът на населението в над
трудоспособна възраст (30,1%) значително надвишава дела на лицата в под трудоспособна
възраст (13,9%). Нещо повече, най-голямо намаление се наблюдава при населението в
трудоспособна възраст (10,5%).
Общият брой на заетите лица в община Димитровград през 2019 г. е 11 537 души
като показателят намалява плавно през периода 2015-2019 г. с общо 6,8%. През 2019 г.
половината работни места се осигуряват от сектора на услугите (51,2%), а други 41,4% - от
сектора на услугите. Секторът на селското и горското стопанство има слаб принос към
заетостта в общината.
Безработните лица през 2019 г. са 1 065 души, от които делът на безработните лица
до 29 г. включително е 12,9%, а на продължително безработните (с регистрация повече от
една година) – 9,6%. Важно е да се отбележи, че коефициентът на безработица намалява
през наблюдавания период - от 9,5% през 2015 г. до 4,8% през 2019 г., което е по-добро от
средното за страната (5,93%) и за област Хасково (6,12%). По такъв начин общината се
нарежда на второ място по този показател, изпреварена само от община Хасково.
Фигура 5. Динамика на коефициентите на икономическа активност, заетост и
равнище на безработица в община Димитровград, 2015 – 2019 г.
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Източник: Национален статистически институт

От жителите на Меричлери, 691 са жени и 759 са мъже, като близо половината от
населението е от ромски произход. Лицата в надтрудоспособна възраст са около 400 души,
а лицата до 18 години - 350. Лицата в трудоспособна възраст са 700. Към края на 2019 г., 62
лица са регистрирани като безработни в Бюро по труда към Агенцията по заетостта в гр.
Димитровград, но реалният общ брой на безработните лица в Меричлери е доста по-висок
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- над 200. Част от тях не са регистрирани като безработни, а други търсят временно или
сезонно препитание извън страната.
Образователната мрежа в община Димитровград отговаря на реалните
потребности на населението от образователни услуги, както като брой заведения, но също
и като териториално разпределение, така че да се осигури достъп до образование на всички
деца и ученици. Съответно, тя включва 7 детски градини, 13 училища и 2 обслужващи звена
- Център за подкрепа за личностно развитие–Народна астрономическа обсерватория и
планетариум „Джордано Бруно” и общинското предприятие „Детски и младежки център“,
предоставящ възможности и извънкласни форми за забавление и учене, неформално и
гражданско образование.
В град Меричлери има едно училище, което е средищно и обхваща ученици и от
селата Великан и Длъгнево, осигурявайки обучение от първи до седми клас. Материалната
база на училището периодично се обновява и модернизира. В града има също обособена
целодневна група за деца от 3 до 6 г. с капацитет от 69 деца, присъединена към една от
детските градини в гр. Димитровград.
Здравеопазването на територията на общината се осигурява от основно от
многопрофилната болница в общинския център (със 125 легла за болнична помощ,
обособени в 7 основни отделения) и два медицински центъра. Спешната помощ се
осигурява от филиал на ЦСМП-Хасково, разположен в град Димитровград. Доболничната
медицинска помощ се осъществява от 38 общопрактикуващи лекари, разпределени в 29
индивидуални и две групови практики. Стоматологичната първична помощ се осъществява
от 39 индивидуални практики на лекари по дентална медицина.
Осигуреността на населението с болнични легла в края на 2018 г. е 264 на 100 000
души и 270 през 2019 г. Стойността на този показател през 2018 г. за България и за област
Хасково е съответно 756 и 491, което показва, че жителите на община Димитровград имат
по-ограничен достъп до здравни услуги.
В община Димитровград функционират центрове с различна социална
насоченост, в т.ч. дневни центрове за деца и възрасни с увреждания, защитени жилища и
центрове за настаняване от семеен тип, в т.ч. за лица с увреждания и умствена изостаналост,
център за обществена подкрепа. Функционират също:
• Център за ранна интервенция на уврежданията
• Консултативен център за социална рехабилитация и интеграция в помощ и
подкрепа на пострадали от насилие лица
• Кризисен център
В допълнение, осигурява се приемна грижа и социални услуги като „Личен
асистент“, „Домашен помощник“, „Домашен социален патронаж“. За съжаление, нуждата
от тези услуги нараства, тъй като се увеличава броя на лицата с увреждания, както и на
лицата, които получават социални помощи. В община Димитровград работят двама здравни
медиатори - един за кв. Изток и един за кварталите Марийно, Вулкан и Черноконево и гр.
Меричлери.
Обликът на културния живот в община Димитровград се определя от наличието
на многобройни и разнообразни по вид културни институции - театър, библиотека, музеи,
художествена галерия, читалища, храмове и др. Дейност осъществяват 26 народни
читалища (11 в общинския център и 15 в другите населени места в общината, в т.ч. Народно
читалище „Просвета-1896“ в град Меричлери), които играят съществена роля в
поддържането на богатия културен календар на общината – от местни културни инициативи
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до мащабни и вече утвърдени национални и регионални събори, празници и чествания. Към
читалищата функционират певчески и танцови самодейни състави, както и библиотеки,
които са снабдени с компютри и интернет връзка.
Библиотеката в народно читалище „Просвета-1896” в град Меричлери има фонд от
16 000 книги с обособени читалня и заемна за възрастни и деца. Има изграден
информационен център по програма Глобални библиотеки – България и предоставя
безплатни интернет услуги.
1.4. ИНФРАСТРУКТУРНО РАЗВИТИЕ, СВЪРЗАНОСТ И ДОСТЪПНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА
Равнинният релеф и средищното местоположение на общината благоприятстват
развиването на транспортната мрежа на община Димитровград. На територията й се
пресичат два Европейски транспортни коридори - №IX и №X, чрез които се осъществява
основната връзка със страната. Трафикът на хора и товари през общината допълнително се
улеснява и стимулира със завършването на автомагистрала „Марица“ (A1) като основен
маршрут за движението в посока Пловдив - ГКПП „Капитан Андреево“ и като част от
Европейски транспортен коридор №IV. В допълнение, няколко републикански пътя
пресичат територията на общината (Е-80, Е-85, 111-663, 111-506), а републикански път I-5
осигурява бърза и удобна връзка на общината с областния център Хасково.
Общинската пътна мрежа е общо 108,7 км, които в преобладаващата си част са в
незадоволително състояние на трасетата и пътните съоръжения, като повече от половината
от трасета се нуждаят от ремонт.
Железопътната инфраструктура е важна за транспортното обслужване и свързаност
на община Димитровград с други общински и областни центрове. От първостепенна
важност за общината е ІV главна жп линия Русе-Горна Оряховица-Стара ЗагораДимитровград-Подкова. Основните железопътни гари са две – гара Димитровград и гара
Димитровград-Север. В града е разположен транспортен терминал, работещ по
направление Европа – Близкия изток.
Услугите по водоснабдяване обхващат цялото население на общината с обща
дължина на водопроводната мрежа 604 км., а водоизточниците са изцяло подземни, които
покриват нуждите на населението без да се въвежда режим на водоснабдяване. Въпреки
това, регистрират се високи загуби на вода, заради остарелите съоръжения. В град
Димитровград е изградена пречиствателна станция за питейни води, което се налага заради
установеното замърсяване с манган, амоняк, нитрити, сероводород.
Обща дължина на канализационна мрежа в общината е 105 км, обхващайки 71,59%
от населението към 2019 г. По-голямата част от канализационната система на общинския
център е смесена, като отвежда отпадъчните води до новата ПСОВ, а нивото на покритие с
услуги по отвеждане и по пречистване на отпадъчни води е 63,55%.
Към настоящия момент, цялото население на община Димитровград е обхванато от
организирано сметосъбиране и сметоизвозване. Близо 97% от тях се предават за
предварително третиране в регионалната система за управление на отпадъците, намираща
се на територията на община Хасково, но обслужваща също и общините Димитровград и
Минерални бани. Предстои изграждане на общинска площадка в град Димитровград за
безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч.
едрогабаритни отпадъци и други разделно събрани отпадъци.
Енергийната система на община Димитровград е напълно съвременна и изцяло
задоволява нуждите на населението и промишлеността от електрическа енергия.
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Географското положение и климатичните особености създават благоприятни предпоставки
за широко използване на възобновяеми енергийни източници. До общинския център са
изградени отклонения от южния клон на националната газопреносна мрежа. Съответно,
редица общински и обществени сгради са газифицирани, включително индустриалната зона
на град Димитровград, а постепенно се увеличава и дела на битовите потребители.
Телекомуникационната инфраструктура на общината е добре развита чрез достъп до
бърз и надежден интернет и добро покритие на всички мобилни оператори в страната като
са изградени точки за достъп и има пряка свързаност към международни оптични
магистрали.
Транспортната достъпност на град Меричлери е много добра. Основно
ремонтираният през 2019 г. републикански път III-663 осигурява свързаността на
населеното място с два общински центъра – Димитровград и Чирпан, като осигурява на
жителите на Меричлери достъп до две автомагистрали – „Тракия” (на 22 км) и „Марица”
(на 17 км). През града преминава и жп линия, осигуряваща транспортната му свързаност
със Стара Загора (на 50 км) и Бургас (на 200 км). В населеното място функционират
железопътна гара и спирка.
1.5. КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКО НАСЛЕДСТВО И ПРИРОДНИ РЕСУРСИ
Паметникът с най-голяма историческа стойност на територията на община
Димитровград е тракийското светилище на нимфите и Афродита край с. Каснаково,
включващ останки от култови постройки, римска вила, амфитеатър и архитектурно
оформени три извора с басейни разположени върху елипса, датиращи от период от II-IV
век. Сериозни усилия се влагат за превръщането на обекта в регионална туристическа
атракция и за целта се реализират редица проекти.
Други паметници с туристически потенциал са също:
• Местността „Хасара“, с. Сталево, свързана с една от най-значимите победи във
Втората българска държава - на цар Иван Асен II над Теодор Комнин (битката
при Клокотница). На възвишението, от което се смята, че цар Иван Асен II е
наблюдавал битката, сега е изградена църквата „Свети Четиридесет мъченици“.
• Крепостта „Блесна" в местността Калето – една от най-известните крепости през
Средновековието, важен духовен и военен център от времето на византийското
владичество XI – XIII век. Днес на мястото е изграден параклисът „Св. Мина“,
където се съхранява икона на мъченика, за която се вярва, че притежава целебна
сила.
Самият град Димитровград е вписан като недвижима културна ценност от
национално значение в специализираните регистри на Министерството на културата. За
своеобразен паметник на културата е обявена централната градска част, включваща общо
11 жилищни блока, както и сградите на бившата банка „Хеброс“, на хотел „Москва“ и на
Драматичния театър „Апостол Карамитев“. Защитен занапред ще бъде и архитектурният
ансамбъл от постройки, обхващащ бившето кино „Медеа“, архитектурния ансамбъл в
района на бившето кино „Химик“, околните жилищни блокове и общежитието на
„Неохим“, като емблема на строителството в България в първите години след края на
Втората световна война.
В допълнение, водонапорната кула е един от символите на град Димитровград.
Изградена е през 1873 г. след пускането в експлоатация на Барон Хиршовата железница,
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което я превръща в една от най-старите културно-исторически забележителности на
територията на града. Обмисля се превръщането й в туристически информационен център.
Важна част от културно-историческото наследство са следните храмове от XIX век:
• Православен храм ,,Свети Димитър Мироточиви” (1884 г.) - най-старата
постройка в град Димитровград, обявена за художествен паметник на културата
• Параклис ,,Свети Атанасий” (1897 г.)
• Православен храм ,,Свети Георги Победоносец” (1897 г.), художествен
паметник на културата
Други паметници с голяма историческа стойност на територията на общината са
още:
•

•
•

•

Църквите „Св. Димитър” в кв. Раковски и „Св. Георги” в кв. Черноконево; „Св.
Георги”– с. Горски извор; „Св. Константин и Елена” – с. Крепост; „Св. Георги”
- с. Бодрово, „Св. Иван Рилски” – с. Добрич; „Св. Георги” – с. Брод; „Св. Пророк
Илия” – с. М. Асеново; „Рождество Богородично” – с. Голямо Асеново и
манастир „Успение на Св. Богородица” край с. Добрич
Паметник на Апостол Карамитев, намиращ се в близост до сградата на
Общинския драматичен театър „Апостол Карамитев”
,,Голямата маса и стол” и ,,Голямата пейка”, които имат внушителни размери височината на масата е два метра и половина, с ширина на плота три на шест
метра; столът е с височина от три метра и тежи 600 килограма, пейката е дълга
шест метра при близо два метра и половина височина
„Сърцето на влюбените”, разположено на входа на парк ,,Марица” с височина от
над два метра

Своеобразна забележителност е също Неделния пазар Димитровград, възникнал
още след Освобождението. Днес пазарът обхваща площ от около 75 декара, което го
превръща в най-големия открит пазар в страната, а също и на Балканския полуостров.
Събитието е емблематично за града и се посещава от хора от цялата страна.
Коренната растителност, която в миналото е заемала влажни местообитания, е била
представена от смесени гори с преобладаване на полски бряст, полски, дръжкоцветен дъб и
др. На по-сухи местообитания са били формирани смесени гори с преобладаване на благун
(Quercus frainetto), граница и виргилиев дъб. От тези гори са запазени участъци на
сравнително малки площи. За опазване на съхраненото, както на някои застрашени от
изчезване животински видове, които се срещат (напр. дъждовник, голяма крастава жаба,
златка, белка, невестулка и др.), територии от общината попадат в 8 зони по Натура 2000
(Река Мартинка, Банска река, Злато поле, Марица – Първомай, Меричлерска река, Река
Каялийка, Река Марица, Родопи-Средни), както и са определени 3 защитени местности
(„Злато поле”, „Нощувка на малък корморан” и „Пропадналото блато”).
Община Димитровград поддържа изключително богат културен календар, който за
2020 г. включва 81 събития. По-значимите сред тях включват:
• Възстановки и изпълнение на народни обичаи и традиции - Богоявление, Сирни
заговезни, Баба Марта, Лазаровден, Цветница, Великден, Коледа и др.
• Народни събори, като напр. фолклорен събор „Заедно на Гергьовден” - с. Горски
Извор; Регионален празник „Гергьовден – традиции и обичаи” - с. Бодрово;
Национален събор на земята и плодородието - с. Голямо Асеново; Национален
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•

•

•
•

фолклорен събор „Читалището – храм на българския дух” - с. Крепост;
Национален фолклорен празник „Тракийски жътварски събор“ - с. Странско;
Национален тракийски фолклорен събор „По стъпките на Пресвета Богородица”
- с. Добрич; фолклорен празник на плодородието и изложба „Даровете на
природата” - с. Крум; Регионален събор „Ден на Независимостта“ - гр.
Меричлери; традиционен събор „Архангеловден” – преглед на автентичната
народна носия - с. Радиево и др.
Отбелязване на официални празници (3 март, 24 май, 6 септември, 22 септември)
и исторически годишнини (обесването на Васил Левски, регионален празник
„Битката при Клокотница 1230 г.“ - с. Сталево; „Черноконево - малкият Батак" –
отбелязване на годишнина от клането - кв. Черноконево, гр. Димитровград и др.)
Прояви свързани с изкуствата и спорта като напр. литературни празници „Добро
утро, град” - гр. Димитровград; концерт на „Лятна академия по изкуствата” - гр.
Димитровград; „С песните на Георги Горелски” – песенен конкурс - с. Длъгнево;
Национален воден поход по река Марица - с. Райново и др.
Национална библиотечна седмица, която се организира по специална програма
в общинската библиотека и в читалищните библиотеки във всички населени
места в общината
Кулинарни прояви - Кулинарен празник „Коледна трапеза" - гр. Димитровград;
Празник на туршийката и лакардийката - с. Длъгнево; Регионален празник „Ден
на тиквата” - с. Долно Белево и с. Горски Извор; Регионален готварски събор с. Райново и др.

Ценен природен ресурс е минералният извор „Соленци” - историческото име на
Меричлерската минерална вода, което произтича от нейния соленикав вкус и образуването
на минерални соли при естествено изпарение.
Първите химически анализи на минералната вода Меричлери са от края на 19 век. Те
разкрили поразително сходство с прочутата минерална вода в Карлови Вари (Карлсбад) и
някои други минерални води в Судетската област на Чехия и Германия, а на международно
изложение в Лондон през 1907 г., проба от минералната вода получава златен медал.
Нещо повече, водата е трета в света и втора в Европа по минерализация, тъй като
има от 10 до 45 пъти по-високо от тях съдържание на разтворени вещества, а именно
натриев бикарбонат (сода), натриев сулфат (глауберова сол) и в по-малка степен натриев
хлорид (готварска сол). Освен това, водата е богата на силиций, литий, калий, калций,
флуор, фосфор, желязо и други важни за организма химически елементи, благодарение на
което притежава редица лечебни показания. Дозираната и предписаната от специалисти
Меричлерска минерална вода оказва лечебен и профилактичен ефект при следните
заболявания и състояния: стомашни заболявания: язвена болест на стомаха и
дванадесетопръстника, усложнения след язвени операции на стомаха, нарушения на
стомашната секреция и киселинност (ацидоза); чревни заболявания: хронични колити и
ентерити; болести на жлъчката и жлъчопроводните пътища: хронични възпаления на
жлъчния мехури жлъчните пътища, жлъчно-каменна болест, последствия от опериране на
жлъчката; хронични заболявания на черния дроб: функционални нарушения, първоначална
(лека) цироза без ацидоза, последствия от жълтеница; хронични заболявания на
подстомашната жлеза (панкреаса): хроничен панкреат, обменни заболявания главно
захарна болест (без възпалителни съдови и нервни усложнения), подагра и затлъстяване;
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странични заболявания: заболявания на пикочните пътища, пикочокаменна болест, пиелит
и цистопиелит.
Сондажите са с експлоатационен дебит 30 л/сек и температура на водата +35,4°С.
Макар че в момента водата не се експлоатира, в миналото от лугата на водата се произвежда
популярната в миналото паста за зъби „Мери”, а водата се е бутилирала за вътрешния и
външния пазар. В допълнение, с минералната вода е захранван минералния басейн
„Соленци” – комплекс от басейн с олимпийски размери, прилежаща сграда със заведение
за хранене и прилежаща територия с обща площ 12,5 декара. В последните 5 години обектът
не функционира и се нуждае от основен ремонт и обновяване.
В близост до комплекса, на общински терен, се намира стадион с 400 места за
зрители, подходящ за различни културни и спортни мероприятия. Състоянието му в
момента налага основен ремонт и обновяване.
В Меричлери са налице редица други неоползотворени ресурси за развитие на
местен културен туризъм. Преди н.е., в землището на днешния град Меричлери е имало
тракийско, а по-късно и римско селище. В тях е кипял организиран стопански и
политически живот, за което говорят останките от тракийско светилище на
възвишението „Св. Георги”. В местността „Разоксан”, при параклиса „Св. Спас”, са
намерени монети от тракийския цар Котис, както и от Филип Македонски и Александър
Велики. Открити са различни тракийски съдове, сечива и обредни предмети, както и
бронзова статуетка на бога Зевс от ІІІ век преди н.е.. Някои историци предполагат, че
наблизо до гр. Меричлери е бил римския град Пазар Пизос, основан от императорите
Септимий Север Партенак, Домна Юлия и нейния син Марк Аврелий Антоний. За
потвърждение служи намерената мраморна плоча, в която има данни за основаването на
римското селище. В местността „Разоксан” и „Св. Георги” са намерени останки от римски
стени и римски мост, украсен с лъвски глави, който се намира по пътя за местността
„Големите чуки”. В непосредствена близост до Меричлери са разкрити останки от римски
некропол. До минералния извор са открити барелефи на св. Павел и апостол Крас, датиращи
от 1350 г. Тук е имало и параклис, унищожен от турците през 1353 г. Те се намират в близост
до римския мост от ІІ век.
В миналото, до извора, е функционирал балнеосанаториум , в който са се лекували
хора от цялата страна. В горичката, до извор „Соленци”, има останки от параклис „Свети
Спас”, построен през 1850 г. Над главния каптаж е била красивата вила за гости и
беседка, покрита с малки разноцветни стъкла, построени за цар Фердинанд I.
(читалищният архив разполага със снимков материал за вилата и беседката). Всички
изброени обекти и артефакти се нуждаят от реставрация и консервация.
Църковният храм на Меричлери „Св. Николай Чудотворец” е построен през 1859 г.,
като е един от най-големите и най-старите в област Хасково. В двора му още личат останки
от основите на първото килийно училище в селището.
Потенциал за икономическо развитие на района има също възстановяването на
традиционните занаяти съответно производството на традиционни занаятчийски изделия,
базирани на местни суровини, в т.ч.:
• Голямата валцова мелница, която е в добро състояние и може да се трансформира
в атракция за гостите на града
• Голямата фурна за хляб, с пещи на дървени въглища, като сградата и
съоръженията са в добро състояние. Възстановяването й ще даде възможност на
гостите на Меричлери да приготвят и опитат на място хляб и тестени изделия,
изпечени в пещ на дървени въглища
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•
•

Дарак за вълна, който може да се оформи като атракцион и място за създаване и
предлагане на произведения на приложното изкуство, с основен материал жива
вълна
Местни цехове за производство на различни традиционни продукти (напр. катък
от овче мляко), в т.ч. биологични земеделски и животински продукти

Съществуват и условия за спортен риболов в намиращия се в близост до града
общински язовир. Обособен е също и частен мини зоо кът, където могат да се видят много
видове екзотични животни – пауни, фазани, гълъби, много видове водоплаващи птици,
гъски, токачки и др.
Основен двигател за културния живот на кметството е народното читалище
„Просвета-1896”, а основните събития включват:
• Регионален празник на минералната вода „Пръски от извора” - провежда се
ежегодно на Спасовден
• Регионален събор „Ден на Независимостта“
• Регионален фестивал на руската поезия, песен и танц „Руска душа”
Отново с усилията на читалищните активисти, е уредена музейна експозиция в
сградата на читалището, а експонатите разказват за историята, бита и традициите на
миналите поколения на Меричлери. Библиотеката в читалището има фонд от 16 000 книги
с обособени читалня и заемна за възрастни и деца. Има изграден информационен и
предоставя безплатни интернет услуги.
1.6. РЕЗУЛТАТИ ОТ ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ
Във връзка с разработването на настоящата стратегия за ефективно местно
икономическо развитие на Община Димитровград, бяха проведени следните теренни
проучвания:
• Встъпителна среща за обсъждане на подготвителните дейности във връзка с
разработване на стратегия за ефективно местно развитие на община
Димитровград
• Последваща среща с екипа на Община Димитровград за обсъждане на
проектните идеи, заложени в концепцията на общината и оценка на потенциала
им за активизиране на местното икономическо развитие
• Провеждане на фокус група с жителите и заинтересованите страни от община
Димитровград за обсъждане на идеята за изграждане и развитие на спортноразвлекателен (възстановителен) комплекс в гр. Меричлери на база на
минералната вода от извор „Соленци”, който да бъде надграден до парк за спорт,
отдих и рекреация – басейн с минерална вода, фитнес на открито, тенис кортове,
игрално поле за баскетбол и волейбол и трибуни със 160 места
• Провеждане на анкетно проучване за изследване мнението на жителите и
заинтересованите страни от община Димитровград в процеса на подготовка на
Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г.
Встъпителната среща беше проведена на 07.04.2021 г. през платформата Zoom, с
участието на експерти от страна на НСОРБ, Община Димитровград и Изпълнителя ДЗЗД
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„Евро Бул Про“. На срещата, освен въпроси от технически характер като представяне на
екипите и на графика на работа, се обсъди обхвата на предмета на интервенцията по
представената от община Димитровград концепция за местно икономическо развитие.
Съответно, бяха обсъдени основните социално-икономически проблеми на целевата
територия, а също и териториалния обхват на стратегията (Меричлери, селата Длъгнево и
Великан, както и квартал Черноконево на град Димитровград), тематична насоченост,
приоритети, очаквания, местен капитал.
Последваща среща с екипа на Община Димитровград за обсъждане на различни
аспекти на концепцията на общината беше проведена на 10.06.2021 г. Бяха посетени град
Меричлери и басейнът, за да се прецени състоянието на съществуващата инфраструктура
към настоящия момент.
Фокус групата със заинтересованите страни от община Димитровград за обсъждане
на идеята за създаване на спортно-развлекателен (възстановителен) комплекс в гр.
Меричлери на база на минералната вода от извор „Соленци” беше проведена на 10.06.2021
г. в сградата на народното читалище „Просвета-1896” с участието на 7 души – експерти от
общинската администрация, в т.ч. кмета на кметство Меричлери, както и представители на
читалището, като се открояват следните основни заключения:
• Изразена категорична подкрепа към идеята на Общинска администрация
Димитровград за изграждане на спортно-развлекателен (възстановителен)
комплекс в гр. Меричлери на база на минералната вода от извор „Соленци”
• Потвърден интерес от страна на кметство Меричлери и читалището в града да
участват като партньори в проекта
• Утвърди се необходимостта от реализацията на редица допълнителни дейности,
а именно създаването на спортно-развлекателен парк, за насърчаване на
местното икономическо развитие, съответно:
- Ремонт на намиращия се в близост до басейн „Соленци” стадион с около 400
места
- Оформяне в парковия комплекс на места за къмпингуване и пикник на
открито
- Реставрация на параклис „Свети Спас”, построен през 1850 година
- Разработване и оформяне на еко пътеки
- Консервация и реставрация на археологическите находки в района, създаване
на експозиция на открито в спортно-развлекателния комплекс
- Изграждане на туристически-информационен център
- Възстановяване на старата чешма, от която всеки ще може да си налива
лечебна минерална вода
- Ремонтиране на системата за водоснабдяване на басейна от минералния извор
и инфраструктурата до него
- Възстановяване на традиционните занаяти – голямата валцова мелница,
голямата фурна за хляб, частния мини зоо кът, дарака за вълна, производство
на местни храни (напр. катък от овче мляко) и др.
- Организиране на еко инициативи, спортни и културни събития,
популяризиращи местните дадености, бит и култура, напр. фолклорния
празник „Пръски от извора“, организиран от местното читалище „Просвета“.
Анкетното проучване за установяване на мнението на жителите и заинтересованите
страни от община Димитровград в процеса на подготовка на Стратегия за ефективно местно
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развитие 2021-2027 г. беше проведено в периода 11.05.2021 – 21.06.2021 г. За целта, беше
разработена анкетна карта с 24 въпроса – комбинация от открити и закрити въпроси
(представена е като приложение на настоящия документ). Първата част на анкетната карта
(от Въпрос 1 до Въпрос 12) включва въпроси относно местното социално-икономическо
развитие като цяло, докато останалите въпроси са директно насочени към проучване
мнението на респондентите относно насърчаване развитието на туризма в общината и поконкретно в целевата територия – Меричлери, селата Длъгнево и Великан, както и квартал
Черноконево на град Димитровград.
Анкетната карта беше разпространена сред представителите на заинтересованите
страни от реализацията на Стратегията за местно икономическо развитие на Община
Димитровград. Получени са 60 попълнени анкетни карти и на база на техните отговори се
правят следните изводи:
• Идентифицирани са елементите на SWOT анализа на Стратегията за местно
икономическо развитие на община Димитровград, представени в т. 1.7 от
настоящия документ
•

Приоритетните сектори за местно икономическо развитие са:
- Социални услуги и развитие на човешките ресурси (в т.ч. здравеопазване,
образование)
- Култура, спорт и развлечения
- Търговия и преработваща промишленост

•

Основните неизползвани ресурси на общината, които изискват подпомагане за
подобряване на социално-икономическото й развитие включват:
- Привличане на външни инвеститори
- Развитие на човешките ресурси
- Подобряване на имиджа на общината като привлекателно място за живот
- Създаване на нови бизнеси
- Развитие на земеделието и животновъдството

•

Дефинирани са основните потенциали и ресурси на целевата територия, а
именно ресурси за развитие на алтернативни форми на туризъм - изворът
„Соленци“, културно-историческото наследство на района, запазена природа без
наличие на индустриални замърсители, съхранени традиции и занаяти

•

Сред конкретните мерки/проекти/дейности, които Община Димитровград
трябва да реализира, се открояват следните:
- Развитие на съществуващите предприятия в общината и привличане на
инвеститори за осигуряване на нови работни места
- Реализиране на пазара на труда на завършващите средно образование лица в
различни сектори, чрез предоставяне на възможност за стаж и работа
- Организиране и провеждане на различни мероприятия, в т.ч. за изкуство, на
занаятите, танцови и др.
- Конкретно за целевата територия, като ключов обект се идентифицира
минералният извор „Соленци“ и неговото разработване
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•

Ресурсите с най-голям туристически потенциал в община Димитровград са
културно-историческите ресурси, събитийния календар и Неделният пазар,
съществуващите галерии и музеи, а също и съхранените фолклор, традиции,
занаяти и възможностите за спорт. Съответно, с най-големи перспективи за
развитие в общината са културно-историческият, спортно-приключенският и
селският туризъм. С най-голям потенциал за Меричлери е отново изворът
„Соленци“ – на база специфичните характеристики на водата и традициите в
нейното използване с лечебна цел

•

Към настоящия момент, община Димитровград не се възприема в достатъчна
степен от външните туристи като привлекателна туристическа дестинация, като
сред причините за това се открояват недостатъчната реклама в интернет на
възможностите за туризъм и отдих, както и недостатъчна туристическата база
като количество (брой места за настаняване и брой легла) и качество на
туристическото настаняване. Това в особена степен се отнася за град Меричлери
– в него липсват места за настаняване и туристически атракции, има само две
заведения за хранене

•

В контекста на рекламата на община Димитровград като туристическа
дестинация, са откроени следните визуални символи и думи/изрази, които найдобре представят общината:
- Визуален символ – местна архитектурна забележителност и най-вече
Водната кула
- Думи и изрази – млад и модерен, жизнен / пълен с енергия, „зелен“ и „чист“,
спокоен град

1.7. SWOT-АНАЛИЗ И ОЦЕНКА НА РЕСУРСНИЯ ПОТЕНЦИАЛ
Целта на настоящия SWOT анализ (анализ на силните и слабите страни,
възможностите и заплахите) е да идентифицира кои стратегически възможности най-добре
адресират силните e и слабите страни на общината. Той включва извършването на:
• Анализ на вътрешната среда – силни и слаби страни (фокус върху собствените
ресурси)
• Анализ на външната среда – възможности и заплахи (фокус върху външната
среда)
Таблица 5. SWOT анализ на целевата територия – Меричлери и прилежащото
землище, селата Длъгнево и Великан, квартал „Черноконево” (гр. Димитровград) община Димитровград
Силни страни
1. Благоприятно географско положение
2. Отлична транспортна достъпност
3. Извор „Соленци“

Слаби страни
1. Влошена демографска структура
2. Недостиг на квалифицирани кадри за
нуждите на местната икономика
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Силни страни

Слаби страни

4. Ресурси за развитие на алтернативни
форми на туризъм
5. Традиции в селското стопанство

3. Недобро състояние на част от
инфраструктурата
4. Недостатъчно места за туристическо
настаняване и хранене, както и
недостатъчно туристически атракции
5. Ниска покупателна способност на
местното население

Възможности
1. Развитие на интегрирани туристически
продукти
2. Достъп до национални и европейски
програми за финансиране на политики
за местно развитие
3. Реализиране на интегрирани
териториални инвестиции
4. Развитие на трансгранични
партньорства
5. Привличане на инвеститори

Заплахи
1. Негативни демографски и социални
тенденции на национално и регионално
ниво
2. Намаляване на покупателната
способност на населението
3. Влошаване на икономическата
обстановка в страната и на световните
пазари
4. Липса на финансиране за важни местни
проекти
5. Възникване на природни бедствия в
резултат изменението на климата

В резултат на извършения SWOT анализ и анализа на ключовия потенциал могат да
се направят следните изводи, които впоследствие са трансформирани в стратегически цели
и приоритети за развитие:
• Налице е потенциал за развитие на алтернативни форми на туризъм - културноисторически, спортно-приключенски и селски туризъм
В резултат от направените изводи, като най-значителни предимства и ресурси,
които имат потенциал да стимулират развитието на територията, се очертават следните
области, подредени по важност съгласно резултатите от документалния анализ и теренните
проучвания:

КЛЮЧОВ ПОТЕНЦИАЛ:
РАЗВИТИЕ НА АЛТЕРНАТИВЕН ТУРИЗЪМ НА ОСНОВАТА НА
КЛЮЧОВИЯ РЕСУРС НА ЦЕЛЕВАТА ТЕРИТОРИЯ –
МИНЕРАЛНАТА ВОДА ОТ ИЗВОР „СОЛЕНЦИ“

За целите на стратегическото планиране в настоящия документ, гореописаните
ресурси и сектори се дефинират като „ключов потенциал“ (КП).
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2. ЧАСТ II. ЦЕЛИ И ПРИОРИТЕТИ ЗА РАЗВИТИЕ НА КЛЮЧОВИЯ ЗА ПЕРИОДА 2021 – 2027
Г.

В тази част на документа са представени стратегическите цели, както и
приоритетите, насочени към развитието на целевата територия – град Меричлери и
прилежащото землище, селата Длъгнево и Великан, както и квартал Черноконево на град
Димитровград.
Фигура 6. Местоположение на целевата територия (град Меричлери в община
Димитровград)

Източник: Google maps
В тази част на документа са представени стратегическите цели, както и
приоритетите, насочени към развитието на територията на община Димитровград. Целите
отразяват дефинирания в Част I. Анализ на социално-икономическото състояние,
нуждите и потенциалите за развитие „ключов потенциал“ (КП) за развитие и са
насочени към решаването на конкретните проблеми на територията.
Приоритетите произтичат логически от изводите в аналитичната част на документа,
като са фокусирани върху конкурентните предимства и надграждат върху установените
възможности. Всеки един от приоритетите е свързан със съответната стратегическа цел и
представлява по-краткосрочна и конкретна цел, която води до постигането на по-общата
стратегическата цел.
Стратегическите цели на настоящия документ, базирани на дефинирания ключов
потенциал на територията, са следните:
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2.1. ПЪРВА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ: СЪЗДАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Развитието на алтернативен спортно-развлекателен туризъм на територията на гр.
Меричлери зависи от изграждането на местни инфраструктурни обекти, за които има
потенциал на базата на минералната вода от извор „Соленци“. Следователно, в рамките на
настоящата стратегическа цел фокусът ще бъде поставен основно върху изпълнението на
строително-монтажни и възстановителни работи върху вече съществуващи обекти.
Междувременно и след тяхното пускане в експлоатация, вниманието ще бъде насочено към
реализацията на набор от дейности по маркетинг и реклама на туристическата дестинация
Меричлери за създаване на положителен имидж и за промоция на новосъздадените
възможности за туристите – както за местните, така и за тези от други държави.
Основният очакван резултат от изпълнението на първата стратегическа цел е
разнообразяване възможностите за заетост чрез развитие на туризма и свързаните с него
услуги на територията на Меричлери и община Димитровград като цяло.Това ще допринесе
за развитието на местния туризъм, както и за предлагането на широк набор от услуги,
обслужващи увеличения туристопоток.
Стратегическата цел ще бъде постигната чрез реализацията на следните 3
приоритета, насочени към оползотворяването на потенциала за развитие на територията:
• Първи приоритет: Изграждане на физическа инфраструктура за развитие на
спортно-възстановителния туризъм
• Втори приоритет: Опазване и развитие на природното и културното наследство
на територията
• Трети приоритет: Повишаване на привлекателността на региона за туристите
2.1.1. Първи приоритет: Изграждане на физическа инфраструктура за развитие
на спортно-възстановителния туризъм
Реализацията на първия приоритет е изцяло зависима от наличието на минералната
вода от извор „Соленци“. Тя е със соленикав вкус, което определя и наименованието му.
Това се дължи на образуването на минерални соли при естествено изпарение, каквито са
покривали терена около естествения извор. В състава на водата се откриват натриев
бикарбонат (сода), натриев сулфат (глауберова сол) и в по-малка степен – натриев хлорид
(готварска сол). Освен тях, водата е богата на силиций, литий, калий, калций, флуор,
фосфор, желязо и други важни за организма химически елементи.
Първите химически анализи на минералната вода от Меричлери са правени в края на
19 век, като разкриват сходство с прочутата минерална вода в Карлови Вари (град в Западна
Чехия) и с някои други минерални води в Судетската област на Чехия и Германия.
В дълбочината на извора, при първичното находище (вместилище), температурата
на водата е около 45-60оС, като на повърхността излиза при температура от около 25оС.
Дълги години минералната вода от извора е била ползвана от местното население и
от гостите на град Меричлери за пиене при проблеми със стомашно-чревния тракт. При
правилна дозировка тя се е използвала и за лечение и профилактика на широк кръг
храносмилателни, еднокринно-обменни и други заболявания.
Водата от лековития минерален извор на Меричлери „Соленци“ до преди няколко
години се е използвала в съчетание с неминерална вода за пълнене на басейна в гр.
Меричлери. Поколения меричлерци, български и чуждестранни гости на града са
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прекарвали летните месеци покрай меричлерския басейн, наслаждавайки се едновременно
на жарките слънчеви лъчи и на лековитите свойства на водата.
С решение №20 от 31.01.2011 г. на Министъра на околната среда и водите,
находището на минерална вода в Меричлери е предоставено безвъзмездно, за срок от 25
години, за управление и ползване от община Димитровград.
Основните мерки, които ще бъдат реализирани в рамките на първия приоритет, са
следните:
• Изграждане на спортно-развлекателен комплекс „Соленци” в гр.
Меричлери
До 2016 г., находище „Соленци” се е давало за водоползване на частни лица, които
са стопанисвали и минералния басейн с олимпийски размери, намиращ се в близост,
захранван с вода от находището. През последните 5 години басейнът не функционира и това
е довело до неговото разрушаване. Целта на настоящата мярка е постепенно възстановяване
на басейна и трансформирането му в спортно-развлекателен комплекс „Соленци”,
предоставящ широка гама от възможности за спорт на открито – басейн с минерална вода,
фитнес, тенис кортове, игрално поле за баскетбол и волейбол и трибуни със 160 места.
Фигура 7. Състояние на басейна край град Меричлери – преди и сега

Източник: www.merichleri.bg (преди) и собствени снимки (сега)
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В перспектива, предвид наличието на топла минерална вода, може да се постави и
подвижен покрив, така че басейнът да може да се експлоатира и през студените месеци на
годината.
След изграждането на комплекса той ще осигурява възможност и за провеждане на
регионални културни празници, състезания и т.н., както и ще може да се използва като
спортно-възстановителна и тренировъчна база от различни професионални отбори. От
услугите на комплекса ще могат да се възползват както жителите на общината и областта,
така и жителите на съседните общини или туристи.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Извършване на конструктивни обследваня на водопровода, довеждащ
минерална вода от каптирания извор до района на басейна, както и на
извеждащия тръбопровод
− Извършване на актуално лабораторно изследване на физико-химичните
характеристики на водата за определяне на нейните свойства
− Техническо проектиране на басейна и съпътстващите сгради (вкл. вертикална
планировка)
− Извършване на оценка на съответствието на проекта със съществените
изисквания към строежите
− Извършване на екологична оценка
− Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажните работи и за
доставката на оборудване (напр. чадъри, шезлонги, плувни принадлежности
и т.н.)
− Изпълнение на строително-монтажните работи (вкл. авторски и строителен
надзор) и доставка на оборудването
− Пускане на спортно-развлекателния комплекс в експлоатация
•

Възстановяване на старата чешма

Целта на настоящата мярка е осигуряването на достъп на гражданите до лечебната
вода от минерален извор „Соленци“. Дозираната и предписаната от медицински
специалисти Меричлерска минерална вода оказва лечебен и профилактичен ефект при
следните заболявания и състояния:
− Стомашни заболявания: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника,
усложнения след язвени операции на стомаха, нарушения на стомашната
секреция и киселинност (ацидоза)
− Чревни заболявания: хронични колити и ентерити
− Болести на жлъчката и жлъчопроводните пътища: хронични възпаления на
жлъчния мехури жлъчните пътища, жлъчно-каменна болест, последствия от
опериране на жлъчката
− Хронични заболявания на черния дроб: функционални нарушения,
първоначална (лека) цироза без ацидоза, последствия от жълтеница
− Хронични заболявания на подстомашната жлеза (панкреаса): хроничен
панкреат, обменни заболявания главно захарна болест (без възпалителни
съдови и нервни усложнения), подагра и затлъстяване
− Странични заболявания: заболявания на пикочните пътища, пикочокаменна
болест, пиелит и цистопиелит
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Дейностите за реализация на мярката включват:
− Извършване на актуално лабораторно изследване на физико-химичните
характеристики на водата за определяне на нейните свойства (виж също
горната мярка)
− Подготовка на технически проект за възстановяване на чешмата
− Избор на изпълнител и извършване на строително монтажни работи за
възстановяване на старата чешма
− Разработване на рецептури за дозирано ползване на минералната вода за
профилактика и/или лечение на заболявания
− Извършване на контрол върху водоползването
•

Възстановяване на намиращия се в близост до басейн „Соленци” стадион

Третият обект, предвиден за възстановяване в рамките на настоящия приоритет е
стадион (вкл. прилежащите съблекални), разполагащ с капацитет от около 400 места,
намиращ се на около 1 км от бъдещия спортно-развлекателен комплекс „Соленци”, който
се нуждае от основен ремонт и обновяване. Стадионът разполага със съоръжение с
дренажни тръби за отичане на отпадъчната и дъждовна вода.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Анализ на състоянието на стадиона и подготовка на технически проект за
неговото възстановяване
− Извършване на оценка на съответствието на проекта със съществените
изисквания към строежите
− Извършване на екологична оценка (при необходимост)
− Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажните работи и за
доставката на спортно оборудване
− Изпълнение на строително-монтажните работи (вкл. авторски и строителен
надзор) и доставка на спортното оборудване
След възстановяването на стадиона той ще може да се използва за спортни
занимания и за провеждането на местни и регионални културни събития. В съчетание с
останалите 2 обекта (вж. предходните 2 мерки) ще е наличен комплекс от съоръжения в
района на гр. Меричлери, предлагащ на туристите, посетителите и представителите на
спортните клубове богати възможности за отдих, тренировъчна дейност и активна почивка.
2.1.2. Втори приоритет: Опазване и развитие на природното и културното
наследство на територията
Увеличеният поток от туристи на територията на град Меричлери, които ще ползват
новосъздадените възможности за спортно-възстановителен туризъм (вж. първия
приоритет), представлява отлична възможност посетителите да бъдат задържани за подълъг период от време на територията на общината за запознаване с местното природно и
културно наследство. В резултат, ще бъде насърчена местната икономическа активност и
предоставянето на услуги, свързани с настаняване, хранене и развлечения.
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Основните мерки, които ще бъдат реализирани в рамките на втория приоритет, са
следните:
• Реставрация на параклиса „Свети Спас”
Параклисът е построен през 1850 г., като се намира се в близост до извор „Соленци”,
част от зоната за отдих и рекреация. В момента се намира в лошо състояние.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Изследване и анализ на информация за архитектурата на първоначално
изградения параклис
− Подготовка на технически проект за неговото възстановяване
− Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажните работи
− Изпълнение на строително-монтажните работи (вкл. авторски и строителен
надзор)
− Пускане на обекта в експлоятация
•

Разработване и оформяне на еко пътеки от спортно-развлекателния парк
към културните обекти и природните дадености на района

В района на Меричлери, водейки началото си от парка, в който се намира спортноразвлекателния комплекс, има редица възможности за обособяване на еко пътеки, водещи
до културни обекти и природни дадености. В рамките на настоящата мярка те ще бъдат
обособени и пуснати в експлоатация.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Идентифициране на възможностите за създаване на еко пътеки – маршрути,
разстояния и целеви обекти на посещенията
− Обособяване на еко пътеките, вкл. тяхното облагородяване
− Маркиране на екопътеките
•

Консервация и реставрация на археологическите находки в района на гр.
Меричлери

Преди новата ера, в землището на днешния град Меричлери е имало тракийско, а покъсно и римско селище. В тях е кипял организиран стопански и политически живот, за което
говорят останките от тракийско светилище на възвишението „Св. Георги”. В местността
„Разоксан”, при параклиса „Св. Спас”, са намерени монети от тракийския цар Котис, както
и от Филип Македонски и Александър Велики. Открити са различни тракийски съдове,
сечива и обредни предмети, както и бронзова статуетка на бога Зевс от ІІІ век преди н.е..
Някои историци предполагат, че близо до гр. Меричлери е бил римският град Пазар Пизос,
основан от императорите Септимий Север Партенак, Домна Юлия и нейния син Марк
Аврелий Антоний. За потвърждение служи намерена мраморна плоча, в която има данни за
основаването на римското селище.
В местността „Разоксан” и „Св. Георги” са намерени останки от римски стени и
римски мост, украсен с лъвски глави, който се намира по пътя за местността „Големите
чуки”. Край Меричлери са разкрити останки от римски некропол. До минералния извор са
открити са барелефи на св. Павел и апостол Крас, датиращи от 1350 година. Тук е имало и
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параклис, унищожен от турците през 1353 г. Те се намират в близост до римския мост от ІІ
век.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Обобщаване на данните за откритото археологическо наследство в района на
гр. Меричлери и обособяване на туристически маршрути, които да бъдат
посещавани от туристите
− Експониране и социализация на археологическите останки, вкл. консервация
там, където е възможно, за осигуряване на по-лесния им достъп
•

Изграждане на туристически-информационен център

За по-ефективното обслужване на туристите и за подобряване на предоставяните им
туристически услуги, се предвижда изграждането на туристически-информационен център
(ТИЦ) в гр. Меричлери, който ще предоставя информация за всички възможности за
почивка и туризъм на територията и в околностите на града и на община Димитровград. В
допълнение, персоналът на ТИЦ ще има задачата да извършва координационна дейност
между местните туристически оператори и ще има роля в изграждането на капацитет сред
тях за предоставянето на по-качествени услуги с висока добавена стойност.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Определяне на място за туристическия-информационен център
− Подготовка на технически проект за неговото изграждане и технически
спецификации за оборудването му
− Избор на изпълнители за извършване на строително-монтажните работи и за
доставката на оборудването
− Изпълнение на строително-монтажните работи (вкл. авторски и строителен
надзор) и доставка на оборудването
− Избор и назначаване на персонал за работа в туристическия-информационен
център
− Повишаване на подготовката и квалификацията на персонала за
предоставянето на информация на туристите и за работа с местните
туристически оператори
2.1.3. Трети приоритет: Повишаване на привлекателността на региона за
туристите
Предвидените в предходните два приоритета мерки и дейности за създаване на нова
инфраструктура, обслужваща туристическото предлагане, изисква и активна работа за
тяхното популяризиране сред потенциалните нови туристи, които ще посетят гр.
Меричлери и община Димитровград. Това е и основната цел на настоящия приоритет.
Имайки предвид, че Меричлери се намира съвсем близо до автомагистрала „Марица“, това
гарантира бърз и удобен транспортен достъп от множество изходящи дестинации и
агломерации, които се намират на около час – час и половина път с автомобил от новите
туристически обекти.
Един бърз преглед на най-близките големи градове, центрове на общини, показва, че
целевата група туристи, живеещи в радиус от около 100 км от Меричлери надхвърля
400 000 души.
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Фигура 8. Агломерации в близост до гр. Меричлери, на чиито жители може да бъдат
предложени местни туристически продукти

В допълнение, важно е да се отбележи, че целогодишно съвсем близо до гр.
Меричлери минава постоянен поток от над 1 милион турски граждани, които през
автомагистрала „Марица“ влизат в Турция и след това се връщат обратно към техните
дестинации в Западна Европа. Въпреки че по време на пандемията от Ковид-19 тези
пътувания намаляха, тенденцията е транспортните потоци да възстановят предкризисните
си равнища през 2021 г. и особено през 2022 г. Следователно, е важно те също да бъдат
обхванати от дейностите за популяризиране на региона като атрактивна туристическа
дестинация.
Таблица 6. Посещения на турски граждани в България (брой), 2018 – 2020 г.
Година

Общо

По месеци
I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

2020 г.

1 039 721

120 736

95 757

62 461

31 086

40 294

71 613

121 667

135 552

105 538

94 336

83 118

77 563

2019 г.

1 628 231

98 412

81 094

93 550

107 125

99 044

140 764

212 276

290 422

157 581

125 827

109 559

112 577

2018 г.

1 534 809

103 786

79 695

92 364

100 844

101 380

122 251

211 017

277 078

157 619

106 835

87 554

94 386

Източник: Национален статистически институт
Основните мерки, които ще бъдат реализирани в рамките на третия приоритет, са
следните:
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•

Разработване на интегрирани регионални туристически продукти и
маршрути
Реализацията на мярката има за цел активното създаване и развитие на
туристическите продукти, които Меричлери може да предложи в две направления:
− Спортно-развлекателен и възстановителен туризъм
− Културно-исторически туризъм
Нейната задача е разработването на интегриран регионален туристически продукт
обхващащ туристически забележителности и атракции в радиус от 30 км от гр.
Меричлери, вкл. в община Чирпан. Например, обекти в община Чирпан, които може да
бъдат включени в туристическото предлагане, са следните:
− На 15 км от Меричлери се намира най-старият манастир в Европа „Свети
Атанасий” – край село Златна ливада
− На 20 км от Меричлери се намира къща музей „П. Яворов” и исторически
музей на град Чирпан
− Ценителите на виното могат да отскочат до прочутите винарни, отстоящи на
десетина минути път от гр. Меричлери – „Трендафилоф”, „Мидалидаре” и
„Павлович“, където могат да опитат собствени марки вина и да се запознаят с
технологията на тяхното производство
На 15 км от Меричлери се намира музей „Пеньо Пенев”, историческия музей,
галериите и красивите паркове на гр. Димитровград. За почитателите на пазаруването, тук
се намира и най-големият в България пазар на открито.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Разработване на маршрути за туристи с различни предпочитания за всеки
един от двата вида туризъм (или комбинация от тях). Всеки един от тези
турове трябва да има конкретна продължителност (напр. 2 часа, 4 часа и т.н.,
вкл. да има дву- и три-дневни). Програмата на туровете трябва да е съобразена
със сезона, да е разпределена по часове, като взема предвид и времето за
пътуване между отделните обекти, да посочва местата, които са от
туристически интерес с тяхно кратко представяне и да посочва места за
хранене и настаняване (в зависимост от времетраенето на маршрута)
− Осъществяване на контакти с населените места/съответните обекти и техния
персонал, заедно с тяхната подготовка за посещения, вкл. информирането им
за разработените продукти и очакваната посещаемост
− Разработване на интегрирани туристически продукти и маршрути съвместно
с други общини и туристически комплекси в Южна Централна България (найвече с община Чирпан), особено през летния сезон и ранната есен (напр.
създаване на спортни турове, обиколка на басейните и т.н.)
•

Маркетинг на възможностите за спортно-възстановителен туризъм

За активното популяризиране на новосъздадените възможности за туризъм в района
на гр. Меричлери следва да бъде проведена активна маркетингова кампания сред целевите
групи, за да може те активно да ги използват.
Дейностите за реализация на мярката включват:
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− Разработване на страница в интернет на спортно-развлекателен комплекс
„Соленци” в гр. Меричлери
− Изработка и разпространение на рекламно-информационни печатни и
електронни материали
− Разработване и провеждане на интернет кампания (в т.ч. в социални мрежи)
Чрез увеличения туристопоток в региона осезателно ще се подобрят условията за
живот на хората в работоспособна възраст поради увеличените и разнообразените
възможности за заетост, а за производителите и търговците – поради увеличаването на
покупките на техните стоки.
2.2.

ВТОРА

СТРАТЕГИЧЕСКА
ЦЕЛ:
ТРАДИЦИОННИТЕ МЕСТНИ ЗАНАЯТИ

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ

И

РАЗВИТИЕ
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През Възраждането (от края на 18-ти век до Освобождението на България от
Османско робство през 1878 г.) агломерацията Хасково – Димитровград (градът е създаден
през 1947 г. върху основата на три селища – Раковски, Марийно и Черноконево) е била
център на занаятчийска и търговска дейност. Под влияние на широкия пазар се развиват
множество занаяти: кожарство, куюмджийство (производство на златни изделия),
обущарство, абаджийство (изработка на дебел вълнен плат), кюркчийство (кожухарство),
ножарство, бакърджийство, сарачество (производство на седла). Оформят се цели
занаятчийски и търговски улици, където се настаняват над 200 работилници и кантори.
Занаятчиите, обединени в еснафи, се налагат като водачи на обществения и просветен
живот, изявяват се и като дарители.
Понастоящем, поради пазарните условия, редица народни художествени занаяти на
практика са изчезнали, най-вече под влияние на развитието на икономиката и отпадането
на необходимостта от определени стоки и услуги. Други група занаяти обаче все още се
поддържат от местните занаятчии, като художествено плетиво (вкл. шивачество, тъкачество
и везбарство), грънчарство, художествена обработка на дърво и дърворезба, както и
изработването на изделия от ковано желязо.
По данни на Хасковската занаятчийска камара, в която членуват и занаятчиите от
община Димитровград, към края на 2020 г. общият брой на регистрираните занаятчии в
организацията е 501, разделени както следва:
− Народни художествени занаяти: 54 души
− Други занаяти: 447 души
Сред “другите” занаяти най-популярни са тапицерството, фризьорството,
обущарството, ключарството, часовникарството, шивашките услуги, покривните работи
(редене на керемиди, поставяне на улуци, изграждане на комини и др.) и каменоделството.
Изработваните от местните производители продукти, както и услугите им основно се
реализират на регионалния пазар, където са над 90% от потребителите – местните жители,
български и чуждестранни туристи, посещаващи региона. Продуктите на народните
художествени занаяти се реализират в местната търговска мрежа и в местата за настаняване
в областта (основно хотели, къщи за гости и почивни станции). Около 8% от продуктите се
изнасят и в чужбина, най-вече художествени произведения с висока добавена стойност.
Град Димитровград е известен с традиционния си „Панаир на занаятите“, където
възможности да представят творбите си имат всички желаещи занаятчии и търговци. В
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зависимост от организаторите, е имало случаи самият базар да бъде тематичен и представя
основно даден вид занаят – дърворезбарство, етнографски изложби, кожарство,
грънчарство и т.н.
Следователно, в общината, вкл. в Меричлери все още са запазени основите,
предпоставящи възстановяването и развитието на занаятчийската дейност, която е в
основата на реализацията на настоящата стратегическа цел. Тя ще бъде постигната чрез
реализацията на следните приоритети:
• Първи приоритет: Възстановяване на местни атракции
• Втори приоритет: Развитие на традиционните местни занаяти
2.2.1. Първи приоритет: Възстановяване на местни атракции
За възобновяването на традиционните местни занаяти, основна необходимост е
реновацията на местата, където в миналото се е практикувала занаятчийската дейност. Чрез
тяхното възстановяване ще може на практика да бъдат създадени условията за работа, които
в момента липсват. Такива има няколко обекта, като настоящият приоритет ще се фокусира
върху най-важните от тях.
Основните мерки, които ще бъдат реализирани в рамките на първия приоритет, са
следните:
• Възстановяване на голямата валцова мелница
Мелницата е сравнително добре запазена и в момента, като след подходящ ремонт
би могла да се използва като атракция за гостите на града и за демонстрация на конкретните
работи, извършвани в нея в миналото.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Подготовка на технически проект за възстановяване на мелницата
− Избор на изпълнител и извършване на строително-монтажни работи за
възстановяване на мелницата
− Доставка на оборудване за работата на мелницата
− Пускане в експлоатация на мелницата
•

Възстановяване на голямата фурна за хляб

Фурната разполага с пещи на дървени въглища. Сградата и съоръженията са в добро
състояние и днес. Гостите на Меричлери могат да приготвят и опитат на място хляб и
тестени изделия, изпечени в пещ на дървени въглища. За повишаване на атрактивността на
обекта се необходими ограничени строително-ремонтни дейности.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Извършване на ремонтно-възстановителни работи по фурната
− Обновяване на част от оборудването
•

Възстановяване на местния дарак за вълна

След неговото възстановяване, даракът за вълна може да бъде оформен като
атракцион и място за създаване и предлагане на произведения на приложното изкуство, с
основен материал жива вълна.
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Дейностите за реализация на мярката включват:
− Подготовка на технически проект за възстановяване на дарака за вълна
− Избор на изпълнител и извършване на строително-монтажни работи за
възстановяване на дарака за вълна
− Доставка на оборудване за работата на дарака за вълна
− Пускане в експлоатация на дарака за вълна
2.2.2. Втори приоритет: Развитие на традиционните местни занаяти
Развитието на местните занаяти в района на Меричлери и по-общо – в община
Димитровград обхваща набор от мерки за повишаването на капацитета на работещите в
тази сфера, за прилагането на нови подходи за производството и реализацията на
традиционни продукти.
Целта на приоритета е подпомагане възстановяването на традиционните местни
занаяти и привличането на млади хора за обучение и производство на традиционни
занаятчийски изделия, базирани на местни суровини. Също така, подобряване на равния
достъп до възможностите за учене през целия живот за всички възрастови групи във
формален, неформален и неофициален вид, осъвременяване на познанията, уменията и
компетенциите на работната ръка, както и насърчаване на гъвкави процеси на учене,
включително чрез професионална ориентация и валидиране на придобитите компетенции
Основните мерки, които ще бъдат реализирани в рамките на втория приоритет, са
следните:
•

Насърчаване на професионалното образование и обучение

Съгласно Закона за занаятите, „занаят е производството на изделия или
предоставянето на услуги, посочени в списък на занаятите съгласно приложение №1 на
закона, по занаятчийски начин“. Според последната промяна в закона, занаятите са
определени на 57 на брой, като 22 от тях са „народни художествени занаяти“, а останалите
попадат в категорията „други“, като включват най-разнообразни професии.
За да практикуват самостоятелно занаят, лицата трябва да са или калфа, или майстор.
Те трябва да имат ІІ-ра или ІІІ-та степен степен на професионална квалификация, придобита
за съответния занаят от професионална гимназия, от друго обучение, от висше училище,
плюс съответните години стаж.
За да стане калфа, а впоследствие – майстор, всяко лице следва да започне като
чирак, покривайки набор от изисквания. Задължително трябва да има навършени 16 г.,
както и да учи във вечерно училище или задочно/дистанционно във висше училище.
Тяхното обучение продължава от 3 до 4 години при:
− Майстор, по сключен договор (в договора е включено и правото на
възнаграждение)
− Предприятие, организирано по занаятчийски начин
− Националното сдружение “Задруга на майсторите на народни художествени
занаяти”
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В края на обучението се полага калфенски изпит пред комисия. Горното показва, че
процесът на получаването на правото самостоятелно да се упражнява занаят (от чирак до
майстор) отнема много време и усилия, като нерядко възнаграждението не е адекватно на
положения труд. Това обезсърчава много от младите хора да се занимават с тази дейност.
Затова, е необходима подкрепа, особено в сферата на професионалното образование и
обучение, както и предоставяне на допълнителна мотивация за извършването на
занаятчийска дейност.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Идентифициране на ученици, обучаващи се в професионалните гимназии или
в средните училища на общината, които проявяват интерес за професионална
реализация в сферата на занаятчийството
− Предоставяне на подкрепа от ментори, които може да ги обучат да се
занимават със занаятчийство и да усвоят тънкостите на професията
− Осигуряване на практически възможности за производство и предлагане на
занаятчийски изделия от обучаемите лица като начин за повишаване на
тяхната мотивация
•

Развитие на дизайна на занаятчийските изделия

Водещите съвременни занаятчии в Европа произвеждат както традиционни
продукти, така и изделия с нов (новаторски) дизайн и висока добавена стойност, като по
този начин отговарят на съвременните потребителски тенденции (напр. бижута, изделия от
благородни метали и др.). Връзката между дизайнери и занаятчии е ключ към бъдещето на
изработката, тъй като насърчава дизайнерите да търсят вдъхновение в занаятчийските
техники, а занаятчиите – да прилагат своите умения в нови идеи. Вече занаятът се приема
по-скоро не толкова като умение за възпроизвеждане на предмети, създавани в миналото, а
начин за насърчаване на умението, таланта и креативността, които се реализират чрез
изработването на изящни предмети на ръка.
В този смисъл, все още в сферата на занаятчийското производство в България твърде
малък брой практикуващи професията използват съвременни дизайни за изделията си, с
което значително изостават от нуждите на потребителите – техни потенциални клиенти.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Идентифициране на занаятчиите в района, които произвеждат потребителски
стоки и анализ на използваните от тях дизайни
− Работа между специалисти по дизайн и занаятчиите за подобряването на
дизайна на техните изделия, на опаковките на продуктите, етикетирането им
и за прилагането на други съвременни методи за подобряване на визуалното
представяне на изделията
•

Маркетинг на занаятчийските продукти

Поради по-малкия размер на производството и ограничения финансов капацитет
(главно семеен бизнес), занаятчиите се затрудняват в придобиването на нови технологии,
инвестирането в пазарни проучвания и разработването на нови продукти. В резултат на
това, масовото производство, главно от по-евтини дестинации, се пласира лесно в
магазините за сувенири в близост до туристическите атракции, което носи малко полза за
местния бизнес и обществото. Основното предимство на местните занаятчии е, че правят
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ръчно изработени изделия с високо качество, базирани на традиционните производствени
методи с естествени материали и отразяващи националните традиции. Това обаче е слабо
оценено от масовия турист, който предпочита по-евтините продукти (висококачествените
продукти на занаятчиите са сравнително скъпи), често със значително по-ниско качество. В
същото време, местните магазини за сувенири започват да избягват излагането на местни
продукти на занаятчии, тъй като те рядко се търсят.
Затова, е необходимо предоставянето на външно съдействие на местните занаятчии,
за да подобрят маркетинга на своите продукти.
Дейностите за реализация на мярката включват:
− Извършване на анализ на нуждите на местните занаятчии по отношение на
начина, по който маркетират (рекламират) и продават своите продукти
− Разработване на програма за предоставянето на консултантски и други услуги
на занаятчиите за по-ефективната реализация на техните изделия
− Обучение на занаятчиите за новите начини на производство, маркетинг,
онлайн присъствие и как да достигнат до своите клиенти
Фигура 9. Представяне на стратегическите цели и приоритети за изпълнение
на стратегията

На Фигура 9. Представяне на стратегическите цели и приоритети за изпълнение
на стратегията са представени стратегически цели и приоритети за развитие на
дефинирания в
1. Част I. Анализ на социално-икономическото състояние, нуждите и потенциалите
за развитие ключов потенциал. Стратегическите цели са на най-високо йерархично ниво,
следвани от приоритетите, мерките и дейностите, които са развити в 2. Част II. Цели и
приоритети за развитие на ключовия за периода 2021 – 2027 г.
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3. ЧАСТ III: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ФИНАНСОВ ПЛАН
3.1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
Планът за действие представя в таблична форма информация относно следното за
всяка една от мерките, включени в приоритетите, част от стратегическите цели:
• Очаквани резултати от изпълнението на мерките
• Индикативен срок за изпълнение – краен целеви срок за изпълнение или
„постоянен“, ако за реализацията на съответната мярка се очаква постоянно
(периодично) да бъдат извършвани конкретни дейности
• Отговорни партньори – например общината или съвместно с други местни
заинтересовани страни, ако не може да се определи конкретна отговорност или
ако има дейности, които може да бъдат поделени между страните
• Индикативни източници на финансиране – посочени са потенциалните
източници на финансиране на мерките, напр. от страна на програми,
финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от
бюджета на общината или съвместно финансиране между общината и частните
партньори (напр. собственици на места за настаняване, хранене или
развлечения), които се очаква да имат полза от реализацията на съответните
мерки. Подробно представяне на потенциалните източници на финансиране е
направено в част 3.2. Прогнозен финансов план към Плана за изпълнение на
дейностите
• Бележка:
− ОПДУ = Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г.
− ПВУ = План за възстановяване и устойчивост
− ПКИП = Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“
2021 – 2027 г.
− ПО = Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.
− ПОС = Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.
− ПРР = Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.
− ПРЧР = Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
− ПТГС = Програми за трансгранично сътрудничество сътрудничество (поспециално Програма за сътрудничество Интеррег „Гърция-България“ 2021 –
2027 г., по която е допустима община Димитровград)
− ТМП = Транснационални и междурегионални програми (напр. INTERREG
Europe 2021-2027, Interreg Danube programme и др.)
− ФМ на ЕИП = Финансов механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021 г.
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Таблица 7. План за действие
Стратегическа
цел/приоритет/мярка/проект

Очаквани резултати

Индикативен
срок за
изпълнение

Отговорни партньори

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №1. СЪЗДАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Приоритет №1.1. Изграждане на физическа инфраструктура за развитие на спортно-възстановителния туризъм
Мярка №1.1.1. Изграждане на спортно▪ Изпълнен проект
2024 г.
Община, кметство и местни
развлекателен комплекс „Соленци” в гр.
▪ Въведен в експлоатация обект
заинтересовани страни
Меричлери
Мярка №1.1.2. Възстановяване на старата
▪ Изпълнен проект
2024 г.
Община, кметство и местни
чешма
▪ Въведен в експлоатация обект
заинтересовани страни
Мярка №1.1.3. Възстановяване на намиращия се ▪ Изпълнен проект
2025 г.
Община, кметство и местни
в близост до басейн „Соленци” стадион
▪ Реновиран обект
заинтересовани страни
Приоритет №1.2. Опазване и развитие на природното и културното наследство на територията
Мярка №1.2.1. Реставрация на параклиса
▪ Извършено възстановяване на
2024 г.
Община и кметство
„Свети Спас”
сградата и прилежащото
пространство
Мярка №1.2.2. Разработване и оформяне на еко
пътеки от спортно-развлекателния парк към
културните обекти и природните дадености на
района
Мярка №1.2.3. Консервация и реставрация на
археологическите находки в района на гр.
Меричлери
Мярка №1.2.4. Изграждане на туристическиинформационен център

Индикативни
източници на
финансиране
ФМ на ЕИП, общ.
бюджет, ПРР
Общ. бюджет
Общ. бюджет, ПРР
Общ. бюджет

▪ Разработени нови туристически
продукти

2022 г.

Община и кметство

Общ. бюджет, ОПДУ

▪ Консервирани и социализирани
археологически обекти

2026 г.

Община и кметство

Общ. бюджет, ПТГС,
ТМП

Община и кметство

Общ. бюджет, ПТГС,
ТМП

▪ Повишен местен капацитет за
2025 г.
представяне на възможностите за
туризъм
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Стратегическа
цел/приоритет/мярка/проект

Очаквани резултати

Индикативен
срок за
изпълнение

Отговорни партньори

Приоритет №1.3. Повишаване на привлекателността на региона за туристите
Мярка №1.3.1. Разработване на интегрирани
▪ Разработени нови туристически
2022 г.
Община, кметство и местни
регионални туристически продукти и маршрути
продукти
заинтересовани страни
Мярка №1.3.2. Маркетинг на възможностите за
▪ Повишена познаваемост на
Постоянен
Община, кметство и местни
спортно-възстановителен туризъм
местинацията
заинтересовани страни
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ МЕСТНИ ЗАНАЯТИ
Приоритет №2.1. Възстановяване на местни атракции
Мярка №2.1.1. Възстановяване на голямата
▪ Изпълнен проект
2025 г.
Община, кметство и местни
валцова мелница
▪ Реновиран обект
заинтересовани страни
Мярка №2.1.2. Възстановяване на голямата
▪ Изпълнен проект
2025 г.
Община, кметство и местни
фурна за хляб
▪ Реновиран обект
заинтересовани страни
Мярка №2.1.3. Възстановяване на местния
▪ Изпълнен проект
2025 г.
Община, кметство и местни
дарак за вълна
▪ Реновиран обект
заинтересовани страни
Приоритет №2.2. Развитие на традиционните местни занаяти
Мярка №2.2.1. Насърчаване на
▪ Повишена квалификация на
Постоянен
Община, кметство и местни
професионалното образование и обучение
местните занаятчии
заинтересовани страни
Мярка №2.2.2. Развитие на дизайна на
▪ Разнообразен дизайн на
Постоянен
Община, кметство и местни
занаятчийските изделия
местните продукти
заинтересовани страни
Мярка №2.2.3. Маркетинг на занаятчийските
▪ Подобрени възможности за
Постоянен
Община, кметство и местни
продукти
реализация на продуктите
заинтересовани страни

Индикативни
източници на
финансиране
Общ. бюджет, ПРР
Общ. бюджет, ПТГС,
ТМП
Общ. бюджет, ПТГС,
ТМП
Общ. бюджет, ПТГС,
ТМП
Общ. бюджет, ПТГС,
ТМП
Общ. бюджет, ПО,
ПРЧР, ПТГС
Общ. бюджет, ПКИП,
ПО, ПРЧР, ПТГС
Общ. бюджет, ПКИП,
ПО, ПРЧР, ПТГС

Сроковете, отговорните партньори и източниците на финансиране в Таблица 7. План за действие са индикативни и подлежат на
актуализация в хода на изпълнение на стратегията. За целите на подготовката на бизнес плана (вж. 5. Част V: Бизнес план за реализация на
представената от общината идейна концепция), е избран само един от горепосочените проекти, разработен на ниво идейна фаза, в
съответствие с представената от общината концепция.
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3.2. ПРОГНОЗЕН ФИНАНСОВ ПЛАН КЪМ ПЛАНА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
Източниците за финансиране на представените мерки в рамките на заложените
специфични цели и приоритети са три основни групи:
• Местни публични източници: общински бюджет, общински или други местни
публични фондове и сметки (бюджетни и извънбюджетни)
• Външни публични източници: централния (републиканския) бюджет,
Европейските структурни и инвестиционни фондове, други източници – банки,
фондове и фондации, международни финансови институции, средства на
неправителствени организации в обществена полза и др. публични финансови
източници
• Частни финансови източници: средства от търговски и инвестиционни банки,
фондове, инициативи, проекти и средства на частни фирми (заинтересовани
страни от изпълнението на стратегията) и неправителствени организации
• В настоящата част са представени по-подробно източниците на финансиране
или възможни грантови схеми (за които е налична предварителна информация),
чрез които може да се реализират индикативните мерки и проекти, заложени в
стратегията в периода 2021 г. – 2029 г. (до когато е периодът на допустимост на
разходите през настоящия програмен период)
3.2.1. Малка грантова схема, финансирана по Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство 2014-2021 г.
Общият бюджет на грантовата схема е 4 млн. евро, като допустими бенефициенти
по нея са общинските администрации на десетте общини, които участват в проект „Растеж
чрез активизиране на местния потенциал – GALOP” по Програма „Местно развитие,
намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ на ФМ на ЕИП 20142021 г., както и неправителствни организации, читалища, малки и средни предприятия и
други от целевите общини.
Грантовата схема ще бъде отворена за кандидатстване през четвъртото тримесечие
на 2021 г., като одобрените проекти се очаква да стартират през първата половина на 2022
г. със срок за изпълнение от 24 месеца. Допустими са дейности, които са включени в
Стратегиите на десетте общини за ефективно местно развитие чрез активизиране на
съществуващите териториални ресурси, като строително-монтажни работи, закупуване на
дългатрайни материални и нематериални активи, материали и консумативи, външни
услуги, както и средства за управление на проектите съгласно глава 8 от Регламента за ФМ
на ЕИП.
3.2.2. План за възстановяване и устойчивост
Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост е да способства за
икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от пандемията от COVID19. Съгласно последната му версия, публикувана през юли 2021 г., Планът е структуриран
в четири стълба:
1. Иновативна България
2. Зелена България
3. Свързана България
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4.

Справедлива България

Предвид стратегическите цели и приоритетите на настоящата Стратегия,
възможностите за финансиране на проекти на община Димитровград и на бизнеса, работещ
на територията на общината, са концентрирани в първите два стълба на Плана, както следва:
•

Стълб 1 „Иновативна България“:
− Създаване на национална STEM среда за умения на утрешния ден
− Модернизиране на образователните институции за по-привлекателна и
качествена среда за учене и иновации
− Изграждане на центрове за личностно развитие на ученици и младежи в
подкрепа на устойчивото възстановяване на общините
− Програма за икономическа трансформация

•

Стълб 2 „Зелена България“:
− Енергийна ефективност в сграден фонд
− Енергийно ефективни общински системи за външно изкуствено осветление
− Схема за подпомагане на пилотни проекти за производство на зелен водород
и биогаз
− Фонд за насърчаване на технологичния и екологичен преход на селското
стопанство

3.2.3. Оперативна програма „Добро управление“ 2014 – 2020 г. – процедура за
подбор на проектни предложения BG05SFOP001-2.021 „Повишаване на гражданското
участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и законодателство”.
Целите на процедурата са партньорско управление с гражданите и бизнеса, както и
открито и отговорно управление. Очакваните резултати са свързани с:
• Повишаване на взаимодействието между администрацията, гражданите и
бизнеса
• Нарастване на активността на НПО и социално-икономическите партньори при
изпълнението и мониторинга на политики и законодателство
• Отправяне на препоръки за подобряване на административното обслужване, за
по-добра регулаторна среда, за подобряване на бизнес средата, за борба с
корупцията, за предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със
служебно положение, за спазване на етичните норми от държавните служители
Допустими дейности:
• Дейности за граждански мониторинг на политики и/или законодателство чрез
проучвания, анализи и оценяване на въздействието/ефекта и отправяне на
предложения за преформулиране на политики и подобряване на
законодателството, включително и за подобряване на средата за гражданско
участие в управлението
• Дейности за мониторинг на съдебните дела срещу администрацията
• Дейности за осъществяване на застъпнически действия и кампании в защита на
обществено значими каузи
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•
•

Дейности за изпълнение на публични политики чрез съвместни действия
(партньорства) между държавни администрации/органи на държавна
власт/общини и НПО/СИП
Информационни дейности (вкл. в дистанционна форма) за повишаване на
гражданското участие в процесите на изпълнение и мониторинг на политики и
законодателство

Допустими кандидати са юридически лица с нестопанска цел, учредени на
основание Закона за юридическите лица с нестопанска цел, определени за извършване на
дейност в обществена полза. Община Димитровград може да е партньор по проекта.
Финансирането е 100%, до 60 000 лв. Срокът за изпълнението на проектите е 18 месеца.
Грантовата схема е в режим „de minimis”. Насърчава се реализацията на проекти,
изпълнението на които води до промяна или въздействие в кметство, община или област.
3.2.4. Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г.
Основната цел на политиката за регионално развитие в България е да създаде
жизнени, икономически силни и устойчиви региони като отговор на неблагоприятните
демографски тенденции и задълбочаване на между- и вътрешнорегионалните различия.
Програмата има три приоритета, като първият от тях е предназначен само за 10 градски
общини (Благоевград, Бургас, Варна, Велико Търново, Видин, Плевен, Пловдив, Русе,
Стара Загора и Столична община), които са основни центрове на растеж, съгласно
актуализираната Национална концепция за пространствено развитие. В момента тече
процес по промяна на дефиницията за селска община, като е предвидено намаляване на броя
на населението в административния център от 30 000 на 15 000 жители. След приемането
на предложените промени, общо 40 градски общини ще бъдат включени в обхвата на втория
приоритет. Третият приоритет ще се изпълнява по линия на Фонда за справедлив преход и
при условие, че разработените за целите на неговата реализация териториални планове за
справедлив преход на засегнатите райони бъдат одобрени.
•

Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ със специфична цел
„Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално, икономическо и
екологично развитие, култура, природно наследство, устойчив туризъм и
сигурността в градските райони“

Всички 10 градски общини образуват общо 4 градски клъстера, разпределени по
региони за планиране от ниво NUTS 2. Всеки градски клъстер ще разполага с отделен
бюджет, в рамките на който включените градски общини ще изпълняват съвместни проекти
и ще се кооперират, за да постигнат по-големи резултати и ефект на съответната територия.
С цел развитие на функционални зони и засилване на функционалните връзки между
големите градски общини и граничещите с тях селски общини, инвестициите, насочени към
индустриални зони/паркове, пътна инфраструктура и устойчива мобилност ще се
финансират и за съседни селски територии, когато са включени в интегрирани проекти на
градските общини.
Мерки, които ще бъдат финансирани по Приоритет 1, са следните:
− Инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност
− Енергийна ефективност и обновяване на жилищни и обществени сгради
44
Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие
чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури
и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро
Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за
начина, по който се използва съдържащата се в него информация.

Проект № BGLD-1.002-0001
„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021

−
−
−
−
−
−
−
−
•

Устойчива мобилност, вкл. градска мобилност
Пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност
Зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства
Образователна инфраструктура
Общинско жилищно настаняване
Здравна и социална инфраструктура
Култура и спорт
Туризъм

Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ със
специфична цел „Насърчаване на интегрираното и приобщаващо социално,
икономическо и екологично развитие, култура, природно наследство, устойчив
туризъм и сигурността в различни от градските райони“

В рамките на Приоритет 2 няма да бъдат предоставяни безвъзмездни финансови
средства за инвестиции в инфраструктура в 10 градски общини, попадащи в обхвата на
Приоритет 1. За реализацията на приоритета следва да бъдат разработени интегрирани
териториални стратегии за шестте региона за планиране на ниво NUTS 2. Тези
стратегически документи ще бъдат основа за изпълнение на интегрираните териториални
инвестиции по Приоритет 2. За всеки от регионите от ниво NUTS 2 се предвижда отделен
индикативен бюджетен пакет, като за Южна Централна България, където се намира община
Димитровград, се предвижда да бъдат насочени около 16% от ресурсите.
Мерки, които ще бъдат финансирани по Приоритет 2, са следните:
− Здравна и социална инфраструктура, включително изграждане на детски ясли
− Образователна инфраструктура за предучилищно, училищно и висше
образование, включително детски градини и професионално обучение,
включително и обучение по изкуства и култура
− Културна инфраструктура
− Спортна инфраструктура
− Жилищно настаняване, включително обновяване на квартали/специфични
територии от градовете с неблагоприятни социално-икономически
характеристики
− Енергийна ефективност и кръгова икономика
− Инвестиции за устойчива мобилност, вкл. градска мобилност
− Пътна инфраструктура (напр. пътища от I, II и III клас), функционални връзки
и пътна безопасност
− Качествена и безопасна среда, включително зелена инфраструктура
− Мерки за насърчаване на икономическата активност (включително
инвестиции в индустриални зони/паркове или друга инфраструктура за
развитие на икономически дейности и подкрепа за иновации и развитие на
малки и средни предприятия)
− Туризъм
− Културно наследство и др.
•

Приоритет 3 „Справедлив енергиен преход“ със специфична цел
„Предоставяне на възможност на регионите и хората да се справят със
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социалните въздействия, заетостта, икономиката и въздействието върху
околната среда от прехода към целта на Съюза за климата през 2030 г. и
климатично неутрална икономика до 2050 г. въз основа на Парижкото
споразумение“
Мерките по Приоритет 3 ще се реализират на територията на областите, които бъдат
одобрени от Европейската комисия. Към момента това са Перник, Кюстендил и Стара
Загора, но е възможно приложението да бъде разширено с още 8 области на ниво NUTS 3.
Допустимите дейности, които ще бъдат финансирани по Приоритет 3 са в следните
направления:
− Продуктивни инвестиции в МСП, включително микропредприятия и
стартиращи предприятия, водещи до икономическа диверсификация,
модернизация и реконверсия
− Инвестиции в създаването на нови фирми, включително чрез бизнес
инкубатори и консултантски услуги, водещи до създаване на работни места
− Научно-изследователски и иновационни дейности, включително от
университети и публични изследователски институции и насърчаване на
трансфера на съвременни технологии
− Внедряване на технологии, както и системи и инфраструктури за достъпна
чиста енергия, включително технологии за съхранение на енергия, и в
намаляване на емисиите на парникови газове
− Инвестиции във възобновяема енергия
− Инвестиции в интелигентна и устойчива местна мобилност, включително
декарбонизация на местния транспортен сектор и неговата инфраструктура
− Подобряване на кръговата икономика чрез предотвратяване на отпадъци,
намаляване, ефективно използване на ресурсите, повторно използване,
ремонт и рециклиране и др.
3.2.5. Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г.
Програма „Околна среда“ 2021 – 2027 г. е съобразила предвидените интервенции,
които ще бъдат подпомагани, с целите на Европейската зелена сделка и прехода към
климатична неутралност. Тя има за задача да демонстрира как климатичните и
екологичните предизвикателства могат да бъдат превърнати във възможности по
отношение на ефективната употреба на ресурси, преминаването към чиста, кръгова
икономика и възстановяването на екосистемите и биоразнообразието, намаляване на
замърсяването, най-вече по отношение на водния сектор и въздуха. В този смисъл
основният принос на програмата чрез планираните процедури към политиките на Зелената
сделка се отнася до „амбицията за нулево замърсяване за нетоксична околна среда“ и за
подобряване наблюдението, докладването, предотвратяването и отстраняването на
замърсяването на въздуха и водата. При инвестициите ще се съблюдава принципа за
„нeнанасяне на вреди“. Реализацията на програмата поставя фокуса върху 5 приоритета:
•

Приоритет 1 „Води“ със специфична цел „Насърчаване на устойчивото
управление на водите”
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Основно внимание по този приоритет ще бъде реализацията на инфраструктурни
мерки в общините за:
− Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води
− Водоснабдяване за намаляване на загубите на вода по водопреносната мрежа
− Подобряване на качеството на водите за питейно-битово водоснабдяване
Приоритет ще бъде изграждането на ВиК инфраструктура в агломерации над 10 000
екв. ж. в рамките на специфична цел: „Насърчаване на устойчивото управление на
водите”
•

Приоритет 2 „Отпадъци“ със специфична цел „Насърчаване на прехода към
кръгова и ресурсно ефективна икономика”

Ще бъдат финансирани основно мерки, които са насочени към отпадъците в
приложното поле на Закона за управление на отпадъците (битови, производствени,
строителни и опасни) и целят намаляване на количеството депонирани битови
отпадъци и увеличаване на дела на разделно събраните и рециклирани отпадъци, за
подпомагане на прехода към кръгова икономика. Приоритет ще бъдат мерките,
насочени към битовите отпадъци, тъй като тяхното управление е в задълженията на
общините („битови отпадъци“ съгласно определението по чл. 3, параграф 2б от
Директива 2008/98/ЕО относно отпадъците и за отмяна на определени директиви,
изменена с Директива (ЕС) 2018/851 - с изключение на отпадъците от опаковки, от
електрическо и електронно оборудване, от батерии и акумулатори, от текстил).
Интервенциите ще бъдат приоритизирани съгласно Националния план за
управление на отпадъците 2021-2028 г., програмите към него и плановете за
действие, както и съгласно целите, заложени в Стратегията и плана за действие за
прехода към кръгова икономика 2021-2027 г.
•

Приоритет 3 „Биологично разнообразие“ със специфична цел „Засилване на
биоразнообразието, “зелената” инфраструктура в градската среда, както и
намаляване на замърсяването”

В изпълнение на ангажиментите на България, произтичащи от европейското
природозащитно законодателство, описани в стратегически и планови документи на
европейско и национално ниво, по този приоритет ще бъдат финансирани мерки за:
− Развитие на мрежата Натура 2000, напр. разработване на териториални
планове за управление на защитените зони по Натура 2000, прилагане на
управленски подход в защитени зони от Натура 2000 и др.
− Подобряване природозащитното състояние на природни местообитания и,
предмет на опазване в мрежата Натура 2000
− Опазване и възстановяване на екосистемите и присъщото им биологичното
разнообразие извън Натура 2000
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•

Приоритет 4 „Риск и изменение на климата“ със специфична цел
„Насърчаване на адаптирането към изменението на климата, на
предотвратяването и управлението на риска”

Във връзка с идентифицирания разширен обхват на заплахите от природни бедствия
и стратегическите цели на национално ниво, ще бъдат финансирани мерки за:
− Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване (с приоритет
екологосъобразна инфраструктура в комбинация със сива инфраструктура)
− Анализи на риска и превенция и защита при процеси, свързани с движение на
земни маси – свлачища, срутища, ерозии, абразии и пр.
− Повишаване на готовността на населението и капацитета на силите за
реагиране в случай на наводнения, пожари и земетресения – изграждане на
регионални полигони на територията на страната за практическа подготовка
на населението и разширяване и надграждане на оперативния капацитет на
отговорните за реакция при бедствия структури и др.
− Изграждане на нови и оптимизиране и/или разширяване на съществуващи
системи за предупреждение, наблюдение, докладване, прогнозиране и
сигнализиране и т.н.
•

Приоритет 5 „Въздух“ със специфична цел: „Засилване на биоразнообразието,
“зелената” инфраструктура в градската среда, както и намаляване на
замърсяването“

Мерките, които ще бъдат финансирани по този приоритет, приложими за община
Димитровград, са насочени към:
− Намаляване на замърсяването на въздуха от битовото отопление – поетапна
подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи,
съобразявайки принципа за нeнанасяне на вреди (приоритетно в енергийно
ефективни жилища); въвеждане на зони с ниски емисии; насърчаване
използването на ВЕИ, водород, други иновационни алтернативи
− Намаляване на замърсяването на въздуха от транспорта – поетапно
премахване на използването на лични превозни средства с високи емисии
чрез насърчаване на електромобилността
− Справяне с вторичното разпрашаване – развитие на зелената инфраструктура
в градските зони, вкл. създаване и разширяване на „зелени пояси/зони“,
закупуване на машини за почистване на улици и др.
− Провеждането на обучения и информационно-образователни дейности
3.2.6. Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021 –
2027 г.
Програмата е пряко насочена към постигането на интелигентен и устойчив растеж
на българската икономика, както и осъществяването на индустриална и цифрова
трансформация. Тя включва два основни приоритета.
•

Приоритет 1 „Иновации и растеж“ с 3 специфични цели:
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− Специфична цел 1.1. „Развитие и засилване на капацитета за научни
изследвания и иновации и на въвеждането на модерни технологии“. По
тази специфична цел са предвидени за изпълнение следните индикативни
групи дейности, свързани с повишаване на иновационната и инвестиционна
активност на предприятията:
➢ Подкрепа за осъществяване на вътрешни за предприятията научноизследователска и развойна дейност (НИРД) и иновации
➢ Подкрепа за внедряване на иновации в предприятията
➢ Подкрепа за развиване на иновационния капацитет в предприятията чрез
привличане на чуждестранни изследователи в процеса по разработване на
НИРД и иновации, с фокус върху предприятията в етап на растеж
➢ Подкрепа за създаване на нови и развитие на иновативни стартиращи
предприятия, приоритетно с основна дейност във високотехнологичните
или средно-високо технологичните сектори на преработващата
промишленост и интензивните на знание услуги, които не са свързани с
трансфер на технологии
➢ Подкрепа за заявяване и защита на индустриална собственост в
предприятията, в т.ч. подкрепа за защита на патенти, полезни модели,
дизайн. и други подобни
Подкрепата ще бъде организирана в съответствие с приоритетните области,
заложени в Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.
Подкрепа за иновации в предприятията е планирано да бъде предоставяна и чрез
подхода ВОМР. Проектите в изпълнение на подхода ВОМР ще се реализират въз
основа на интегрирани стратегии за местно развитие, които ще бъдат изготвяни и
изпълнявани в партньорство между различни местни заинтересовани страни с оглед
постигане на максимален ефект върху съответната територия.
− Специфична цел 1.2. „Усвояване на ползите от цифровизация на
гражданите, дружествата, изследователските организации и публичните
органи“. По тази специфична цел са предвидени за изпълнение следните
индикативни групи дейности:
➢ Насърчаване въвеждането на технологии от Индустрия 4.0 в
предприятията
➢ Въвеждане на стандарти в областта на Индустрия 4.0
➢ Подкрепа за инвестиции, насочени към разработване на цифрови
технологии, софтуер, цифрови приложения в областта на Индустрия 4.0
➢ Прилагане на подходящи процеси за киберсигурност и поверителност на
данните в МСП
➢ Повишаване на дигиталните умения на персонала във връзка с въведените
технологии от Индустрия 4.0
− Специфична цел 1.3. „Насърчаване на устойчивия растеж и
конкурентоспособността на МСП и създаване на работни места,
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включително чрез производствени инвестиции“. По тази специфична цел
са предвидени за изпълнение следните индикативни групи дейности:
➢ Подкрепа за производствени инвестиции в предприятията съгласно
регионалния потенциал за развитие: подкрепа за семейни предприятия,
предприятия от творческите индустрии и занаятите
➢ Насърчаване на предприемаческата активност – подкрепа за създаване на
нови и развитие на стартиращи предприятия
➢ Подкрепа за развитие на предприемаческата екосистема, насърчаване на
интернационализацията и привличане на чуждестранни инвестиции:
предоставяне на комплексни услуги в подкрепа на МСП
➢ Подкрепа за растеж и конкурентоспособност на МСП в рамките на
нови/съществуващи индустриални паркове, вкл. изграждане на
производствена инфраструктура
•

Приоритет 2 „Кръгова икономика“ с 2 специфични цели:
− Специфична цел 2.1. „Насърчаване на енергийната ефективност и
намаляване на емисиите парникови газове“. По тази специфична цел са
предвидени за изпълнение следните индикативни групи дейности:
➢ Дейности, насочени към изпълнение на мерки за енергийна ефективност в
предприятията въз основа на препоръки от енергиен одит (обследване за
енергийна ефективност)
➢ Въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт
➢ Въвеждане на системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението
➢ Подкрепа за осигуряване на интегриран подход за фокусирано и
координирано прилагане на мерки за енергийна ефективност във всички
икономически сектори
− Специфична цел 2.2. „Насърчаване на прехода към кръгова и
ресурсоефективна икономика“. По тази специфична цел са предвидени за
изпълнение индикативни групи дейности в областта на проектирането на
продуктите, производствените процеси и управлението на отпадъци, както
следва:
➢ По-ефективно използване в производството на природните ресурси,
включително вода, в т.ч. намаляване на използването на първични
суровини или увеличаване на използването на странични продукти и
вторични суровини
➢ Увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране
или повторна употреба на продуктите
➢ Подобряване на възможностите за рециклиране на продуктите,
включително рециклирането на отделните материали, съдържащи се в
продуктите, наред с другото чрез заместване или намалена употреба на
продукти и материали, които не подлежат на рециклиране
➢ Намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и
продуктите през целия им жизнен цикъл, включително чрез заместване на
тези вещества с по-безопасни алтернативи
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➢ Удължаване използването на продуктите, включително чрез повторно
използване, проектиране за дълготрайност, промяна на предназначението,
разглобяване, преработване, модернизиране и ремонт, и споделянето на
продукти
➢ Подкрепа за подобряване управлението на отпадъците в предприятията, в
т.ч. предотвратяване и намаляване на генерирането на отпадъци,
подготовка за повторна употреба, рециклиране. Ще се предоставя
подкрепа за модернизиране на технологиите по пречистване и намаляване
на замърсяването от производствени отпадъчни води
➢ Подкрепа за създаване на партньорства между предприятия за постигане
на промишлена симбиоза – споделяне на ресурси, услуги, вторични
продукти, създаване на връзка между производства, при която отпадъците
от едното представляват суровина за другото. Ще се насърчава
промишлената симбиоза между предприятия по веригите на стойността
➢ Създаване на браншови платформи (например по материални потоци:
пластмаси, дърво, стъкло и т.н.) за обмяна на добри практики
3.2.7. Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 – 2027 г.
Подкрепата, предоставена по програмата е насочена към преодоляване на
предизвикателствата в сферата на пазара на труда и на пречките пред социалното
включване и равните възможности на уязвими групи от обществото. Тя има 4 приоритета.
•

Приоритет 1 „Насърчаване на заетостта и развитието на умения“ с 5
специфични цели:
− Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки
за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите
хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за
дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на
пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на
самостоятелната заетост и социалната икономика“

Ще бъдат финансирани мерки за достъп до пазара на труда, вкл. чрез съвместни
действия на социалните партньори чрез следните примерни дейности/направления:
➢ Включване на безработни в стажуване и чиракуване, обучение чрез работа,
субсидирана заетост, включително за първа работа, с цел устойчива
интеграция на пазара на труда.
➢ Предоставяне на обучения вкл. интегрирани пакети за обучения на лицата
от
целевите
групи,
за
придобиване
на
професионална
квалификация/преквалификация, включващи, професионални умения,
ключови компетентности, дигитална компетентност и умения
функционална грамотност, др. съобразени с индивидуалните
характеристики на лицата от целевите групи и съобразени с потребностите
на работодателите от квалифициран работна сила, вкл. и чрез създаване на
тристранни секторни фондове за квалификация и преквалификация на
работната сила.
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➢ Идентифициране, активиране, оценка на способностите и стимулиране на
неактивни лица за включване на пазара на труда, регистрация в ДБТ.
➢ Подкрепа за предоставяне на услугата “Менторство” чрез включване на
действия по „джоб карвинг” за групи в неравностойно положение,
усилване ролята на работодателя, наставник и обучител на работното
място.
➢ Въвеждане на иновативни, нови подходи и методи за професионално
ориентиране, трудово консултиране и професионално ориентиране,
профилиране, активиране на потенциала на работната сила,
персонализирани услуги
➢ Подкрепа за самостоятелна заетост, вкл. в областта на социалната
икономика
➢ Обучения за придобиване на базови умения по различни професии, които
не са обвързани с придобиване на квалификация, с цел включване на пазара
на труда на лица с начално или без образование и с ниска грамотност и др.
− Специфична цел 2 „Модернизиране на институциите и службите,
занимаващи се с пазара на труда, с цел оценяване и предвиждане на
потребностите от умения и осигуряване на своевременна и съобразена с
нуждите помощ, а така също и подпомагане на съответствието между
търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на
мобилността“
Заложените дейности ще спомогнат за модернизиране на институциите на пазара на
труда. Ще бъдат подкрепени различни проекти, които ще допринесат за повишаване
качеството на предоставените услуги чрез повишаване на капацитета на заетите в
тази сфера:
➢ Повишаване
на
качеството
на
предоставяните
услуги
от
институциите/службите в сферата на пазара на труда
➢ Повишаване на капацитета и експертизата на служителите, работещи в
службите на пазара на труда, в т.ч. работещи с уязвими групи на пазара на
труда, включително чрез придобиване и доразвиване на меки умения
➢ Разработване и внедряване на иновативни мерки, които подпомагат
трудовата мобилност, с цел осигуряване достъпа до заетост на лица от
отдалечени региони
➢ Предоставяне на посреднически и подкрепящи услуги за търсещите работа
лица и работодатели за транснационална мобилност
➢ Прилагане на нови подходи и методи за професионално ориентиране на
възрастни търсещи работа
➢ Подобряване дизайна на услугите с акцент върху индивидуализирана и
интегрирана подкрепа, отговарящи и насочени към нуждите на целевите
групи, с особен акцент към уязвимите групи на пазара на труда
− Спецфична цел 3 „Насърчаване на балансирано участие на половете на
пазара на труда, на равни условия на труд и на равновесие между
професионалния и личния живот, включително чрез финансово
достъпни грижи за деца и зависими лица“
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➢ Насърчаване на балансираното участие на пазара на труда на жените и
мъжете чрез:
✓ Подкрепа и насърчаване използването на гъвкави форми на работа и
въвеждането на иновативни форми на организация на труда с оглед
осигуряване на достъп до равни условия на труд
✓ Прилагане на мерки за професионално ориентиране и насърчаване
придобиването на квалификация и участието на жените в
технологичните и дигитално-базираните индустрии
✓ Насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете,
недискриминацията и ненасилието на работното място в
корпоративните/бизнес политики на предприятията и организациите,
включително чрез реализирането на съвместни дейности на социалните
партньори
➢ Активиране на участието на пазара на труда на лицата, полагащи грижи за
деца или други зависими от грижи лица чрез:
✓ Осигуряването на по-добър баланс между професионален и личен
живот, включително чрез услуги и улесняване достъпа до заетост,
ре/интеграция на пазара на труда на лица, полагащи грижи за зависими
членове на семейства
✓ Практики, насърчаващи професионалната и географската мобилност на
родителите
✓ Насърчаване на участието на жените на пазара на труда чрез комплексни
мерки, вкл. улесняванe на достъпа до услуги за отглеждане и грижи за
деца
✓ Практики за подкрепа на самотните и многодетни родители и
улесняване достъпа им до пазара на труда и кариерното им развитие,
вкл. чрез предоставяне на грижи за деца
− Специфична цел 4 „Насърчаване на адаптирането на работниците,
предприятията и предприемачите към промените, на активен живот за
възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и на здравословна
и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето“
За по-добрата адаптация на предприятията и работещите към промените и
подобряване на работната среда ще се подкрепят следните дейности:
✓ Адаптиране на работната среда за справяне с рисковете за здравето
✓ Адаптиране на работниците, предприятията и предприемачите към
промените, за реакция при криза/пандемии
✓ Апробиране и въвеждане на превантивни мерки, вкл. чрез повишаване
на квалификацията и преквалификация на заети лица в риск от загуба на
работа вследствие на преструктуриране на икономиката (в резултат от
глобализация, въвеждане на нови технологии, закриване на
неекологични производства, пандемии и др.)
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✓ Разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на
работните процеси и повишаване на организационната и екипна
ефективност
✓ Насърчаване на работодателите да подобряват работната среда, да
въвеждат гъвкави и/или иновативни форми на организация на работното
време, вкл. за работещите над 54 г. и др.
− Специфична цел 5 „Насърчаване на ученето през целия живот, поспециално гъвкавите възможности за повишаване на квалификацията и
за преквалификация за всички, като се вземат предвид
предприемаческите и цифровите умения, по-доброто предвиждане на
промените и изискванията за нови умения в зависимост от нуждите на
пазара, улесняването на преходите в професионалното развитие и
насърчаването на професионалната мобилност“
➢ Преодоляване на дисбаланса между наличните и необходимите за
работодателите умения:
✓ Предоставяне на подкрепа за професионално развитие и гъвкави
възможности за обучение и преквалификация на служители,
включително обучение на работното място
✓ Валидиране на знания, умения и компетенции, постигнати чрез
неформално и самостоятелно обучение, вкл. ключови компетенции и
други „меки“ умения
✓ Инвестиране в умения, съобразени с нуждите на пазара на труда, с фокус
върху общи и специфични цифрови умения
✓ За управленски персонал на различни нива - обучение за придобиване
на бизнес умения за оперативно управление, организация и
оптимизация на бизнес процеси, финанси, маркетинг и продажби на
иновативни продукти, в контекста на кръговата икономика и зеления
преход, въвеждането на нисковъглеродни, ресурсно ефективни и
безотпадни процеси и технологии, както и лидерство и екипно
управление на човешките ресурси и др.
➢ Развитие и насърчаване процесите по учене през целия живот:
✓ Подкрепа за създаване на благоприятна среда за учене през целия живот
в предприятията и реализация на стратегии за учене през целия живот
за работната сила
✓ Осигуряване на използването на гъвкави и достъпни форми на учене,
вкл. специално разработени спрямо характеристиките на целевите
групи, иновативни методи за учене, модулни форми и електронни
инструменти и ресурси за учене
✓ Подкрепящи дейности за професионално ориентиране и консултиране
на заети лица
✓ Подкрепящи дейности по насърчаване на професионалната мобилност
за подкрепа на участието на целевите групи в обучения и дейности за
учене през целия живот и др.
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➢ Подкрепа на човешките ресурси в сферата на здравеопазването:
✓ Мерки за повишаване на компетенциите и уменията на медицински и
не-медицински специалисти от сферата на здравеопазването чрез
обучения по специфични проблеми и/или на целеви групи (напр. на
персонала в областта на спешната, психиатричната, педиатричната и
първичната здравна помощ; по въпросите на дългосрочните здравни
грижи и др.)
✓ Подкрепа за повишаване на професионалния капацитет на обучаващите
се специализанти в системата на здравеопазването и др.
•

Приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“ с 3 специфични
цели:
− Специфична цел 1 „Поощряване на активното приобщаване с оглед на
насърчаването на равните възможности, недискриминацията и
активното участие и по-добрата пригодност за работа, по-специално за
групите в неравностойно положение“

Примерни дейности:
➢ Разработване на мерки за активно включване с цел подобряване на
пригодността за заетост и достъпа до пазара на труда на хора в
неравностойно положение чрез интегрирана подкрепа и индивидуализиран
подход (посредничество при заетост, включване в заетост, квалификация,
преквалификация, услуги от типа „на едно място“, достъп до и
предоставяне на социални услуги, дейности за достъп до образование и
здравеопазване и др.)
➢ Подкрепящи мерки за активиране, професионално ориентиране и кариерно
консултиране на хора в неравностойно положение.
➢ Предоставяне на междусекторни услуги за подкрепа в общността и в дома
според индивидуалните нужди на целевите групи, с цел подобряване на
достъпа до заетост
➢ Мотивационна и/или психологическа или друг вид подкрепа за целевите
групи, според техните индивидуални нужди
➢ Специализирани подкрепящи мерки на работните места за лица в
неравностойно положение, чрез компенсация в случаите на по-ниска
производителност на труда и/или изключително натоварване на
работодателя, вкл. менторство, наставничество; предоставяне на средства
за адаптивност и други с оглед постигане на устойчивост на заетостта на
лицето
➢ Надграждане на капацитета и нагласите на работодателите за работа с лица
в неравностойно положение, чрез информационни кампании, обучения за
приемственост и насърчаване на активното участие в работния процес
− Специфична цел 2 „Насърчаване на социално-икономическата
интеграция на маргинализираните общности като ромите“
Примерни дейности:
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➢ Кампании и дейности в общността за идентифициране, мотивиране и
активиране на дълготрайни безработни за участието им на пазара на труда,
включително регистрация в Бюрата по труда
➢ Оценка на възможностите и стимулиране на неактивни лица за включване
на пазара на труда, регистрация в Бюрата по труда
➢ Включване в заетост на безработни и неактивни лица, вкл. субсидирана
заетост с оглед устойчива интеграция на пазара на труда
➢ Целенасочени мерки за младежи - наемане на първа работа, стажуване,
чиракуване, субсидирана заетост, дуално обучение, обучение по време на
работа, развитие на умения, менторство, придобиване на професионална
квалификация
➢ Предоставяне на обучения, включително обучение чрез работа,
чиракуване, обучения за придобиване на функционална грамотност,
професионални умения, ключови компетентности
➢ Предоставяне на трудово консултиране, трудова медиация и
професионално ориентиране
➢ Обучения за придобиване на базови умения по различни професии, които
не са обвързани с придобиване на квалификация, с цел включване на пазара
на труда на лица с начално или без образование и с ниска грамотност
➢ Подкрепа за борба с дискриминацията, създаване на толерантност и
благоприятна обществена среда за равнопоставеност, социално включване
и възможности за участие на маргинализираните общности – напр. мерки
за преодоляване на стереотипи, ограничаване на езика на омразата,
преодоляване на дискриминационни практики, насърчаване на мултикултурните дейности и на положителните примери и ролеви модели с
постижения в работата, образованието, общественото положение и др.,
мерки за преодоляване на ограничителните патриархални стереотипи и др.
− Специфична цел 3 „Подобряване на равния и навременен достъп до
качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги,
които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към
индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на
системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до
социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите
в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително
за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за
здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“
Примерни дейности:
➢ Предоставяне на подкрепа в семейството и общността чрез превантивни и
подкрепящи услуги за деца, възрастни и групи в неравностойно
положение, осигуряване на достъп до дългосрочни грижи и грижи,
ориентирани към човека
➢ Модернизиране на системите за социална закрила, включително
насърчаване на достъпа до социална закрила, подобряване на достъпността
на хората с увреждания и повишаване на ефективността на системата за
социални услуги/социални грижи
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•

Приоритет 3 „Насърчаване на младежката заетост“ с една специфична цел:
− Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки
за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите
хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за
дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на
пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на
самостоятелната заетост и социалната икономика“

Примерни дейности:
➢ Включване на безработни младежи в стажове, обучение на работното
място и субсидирана заетост, включително за първа работа, с цел
устойчива интеграция на пазара на труда
➢ Подкрепа за предоставянето на наставничество при наемане на т.нар.
„пригодени“ работни места (job carving) на групи в неравностойно
положение, засилване на ролята на работодателя, наставника и обучителя
на работното място
➢ Предоставяне на подкрепа за насърчаване на трудовата мобилност на
младите хора
➢ Подобряване на конкурентоспособността на младежите, вкл. от уязвима
група на пазара на труда чрез повишаване на уменията, компетентностите
и професионалната квалификация. Участие на младите хора в обучения,
специфични за работните места
➢ Предоставяне на пакети за обучение за младежи, отпадащи от училище,
NEETs; разработване на интегрирани пакети за обучение, включително
функционална грамотност, професионални умения, ключови компетенции
и др.
➢ Обучение за придобиване на основни умения по различни професии, които
не са свързани с придобиването на квалификации, с цел включване на
пазара на труда на млади хора с основно или без образование и ниска
грамотност
➢ Валидиране на умения, придобити по неформален и неформален начин
извън сферата на формалното образование
➢ Придобиване и надграждане на цифрови умения и компетенции;
преквалификация и обучение за работа със специфичен софтуер,
програмни продукти, тестване на софтуер, управление на бази данни и др.
•

Приоритет 4 „Социални иновации“ с 4 специфични цели:
− Специфична цел 1 „Подобряване на достъпа до трудова заетост и мерки
за активизиране за всички лица, търсещи работа, и най-вече за младите
хора, по-специално чрез изпълнението на гаранцията за младежта, за
дългосрочно безработните и групите в неравностойно положение на
пазара на труда и за неактивните лица, както и чрез насърчаване на
самостоятелната заетост и социалната икономика“
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Примерни дейности:
➢ Изграждане на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез
подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и
популяризиране на добри практики в сферата на политиката на пазара на
труда
➢ Разработване на нови идеи за продукти, услуги и модели, отговарящи на
социалните нужди и създаване на нови социални взаимоотношения
➢ Провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране
на иновативни модели, практики, услуги и продукти
➢ Пилотно прилагане на разработени иновативни подходи и модели
➢ Подкрепа за по-мащабно прилагане на разработени социални иновации,
които са апробирани чрез социално експериментиране в сферата на
политиката на пазара на труда
➢ Въвеждане на иновативни, нови подходи и методи за активиране на
неактивни лица
➢ Прилагане на иновативни практики и модели за интеграция на пазара на
труда за продължително безработни лица
➢ Тестване на нови подходи за насърчаване на вътрешната трудова
мобилност
➢ Стимулиране на иновативни дейности за създаване и повишаване
конкурентоспособността на социалните предприятия
➢ Апробиране на нови модели за интеграция на маргинализирани общности
като ромите на пазара на труда и др.
− Специфична цел 2 „Модернизиране на институциите и службите,
занимаващи се с пазара на труда, с цел оценяване и предвиждане на
потребностите от умения и осигуряване на своевременна и съобразена с
нуждите помощ, а така също и подпомагане на съответствието между
търсенето и предлагането на пазара на труда, на преходите и на
мобилността“
Примерни дейности:
➢ Изграждането на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез
подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и
популяризиране на добри практики за модернизация на публичните
служби на пазара на труда
➢ Разработване на нови идеи за продукти, услуги и модели, отговарящи на
социалните нужди и създаване на нови социални взаимоотношения
➢ Провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране
на иновативни модели, практики, услуги и продукти и др.
− Специфична цел 3 „Насърчаване на адаптирането на работниците,
предприятията и предприемачите към промените, на активен живот за
възрастните хора и остаряване в добро здраве, както и на здравословна
и добре приспособена работна среда, която отчита рисковете за здравето“
Примерни дейности:
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➢ Изграждането на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез
подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и
популяризиране на добри практики за адаптирането на работниците,
предприятията и предприемачите към промените
➢ Разработване на нови идеи за продукти, услуги и модели, отговарящи на
социалните нужди и създаване на нови социални взаимоотношения
➢ Провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране
на иновативни модели, практики, услуги и продукти
➢ Въвеждане на иновативни инструменти и модели за адаптирането на
работниците, предприятията и предприемачите към промените
➢ Разработване и внедряване на системи за изследване и оптимизация на
работните процеси
➢ Създаване, тестване и внедряване на иновативни инструменти и модели за
подобряване качеството на работна сила и др.
− Специфична цел 4 „Подобряване на равния и навременен достъп до
качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги,
които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към
индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на
системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до
социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите
в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително
за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за
здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“
Примерни дейности:
➢ Изграждане на капацитет за социални иновации, по-конкретно чрез
подкрепа за взаимно обучение, изграждане на мрежи и разпространение и
популяризиране на добри практики в сферата на социалното включване
➢ Разработване на нови идеи за продукти, услуги и модели, отговарящи на
социалните нужди и създаване на нови социални взаимоотношения
➢ Провеждане на социални експерименти чрез адаптиране и/или валидиране
на иновативни модели, практики, услуги и продукти
➢ Въвеждане на иновативни инструменти и модели при предоставянето на
грижи за уязвими групи
➢ Апробиране и прилагане на иновативни услуги в домашна среда и в
общността за хора с увреждания, възрастни хора и хора в невъзможност за
самообслужване и грижи, ориентирани към човека
➢ Прилагане на иновативни подкрепящи и превантивни услуги в общността
за деца и младежи
➢ Въвеждане на иновативни подходи в съществуващи социални услуги и др.
3.2.8. Програма „Образование“ 2021 – 2027 г.
Програмата е наследник на оперативна програма „Наука и образование за
ителигентен растеж“ 2014 – 2020 г., като поставя фокуса върху образователните
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дейности, докато подкрепата за научно-изследователската и развойната дейност е
изнесена в отделна програма. Тя има 3 основни приоритета.
•

Приоритет 1 „Приобщаващо образование и образователна интеграция“ с 3
специфични цели:
− Специфична цел 1 „Насърчаване на равния достъп до качествено и
приобщаващо образование и обучение“

Примерни дейности:
➢ Разширяване обхвата в основно образование, чрез подкрепа за
ефективното функциониране на Механизма за обхват
➢ Обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие в предучилищното
и училищното образование
➢ Превенция и предотвратяване на тормоза и насилието и намаляване
агресията в училищата
− Специфична цел 2 „Насърчаване на ученето през целия живот“
Примерни дейности:
➢ Реинтегриране в образователната система
➢ Курсове за придобиване на етап/степен от основното образование
➢ Популяризиране и насърчаване на грамотността
➢ Включване в гъвкави форми за образование
➢ Валидиране на резултати
➢ Подпомагане прехода от образование към реализация на пазара на труда
− Спецефична цел 3 „Насърчаване на социално-икономическата
интеграция на маргинализирани общности като ромите“
Примерни дейности:
➢ Създаване на условия за достъп до образование чрез преодоляване на
демографски, социални и културни бариери
➢ Комплексни програми на общинско ниво за десегрегация на училищата,
превенция на вторичната сегрегация и против дискриминацията
➢ Утвърждаване на интеркултурното образование, чрез култура, наука и
спорт
•

Приоритет 2 „Модернизация и качество на образованието“ с една
специфична цел:
− Специфична цел 1 „Подобряване на качеството, приобщаващия
характер, ефективността и съответствието на системите за образование
и обучение с нуждите на пазара на труда“

Примерни дейности:
➢ Въвеждане на компетентностен модел
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➢
➢
➢
➢
•

Дигитална трансформация
Подкрепа за ученици с таланти
Иновативни детски градини и училища
Алтернативен достъп към учителската професия

Приоритет 3 „Връзка на образованието с пазара на труда“ с 2 специфични
цели:
− Специфична цел 1 „Подобряване на качеството, приобщаващия
характер, ефективността и съответствието на системите за образование
и обучение с нуждите на пазара на труда“

Примерни дейности:
➢ Адаптиране на професионалното образование и обучение спрямо
динамиката на пазара на труда
➢ Подкрепа за развитие на умения за професиите на настоящето и бъдещето
➢ Създаване на Центрове за високи постижения в професионалното
образование и обучение
➢ Развитие на дуалната система на обучение в професионалното образование
и обучение
− Специфична цел 2 „Насърчаване на ученето през целия живот“
3.2.9. Програми за териториално сътрудничество
3.2.9.1. Програма за сътрудничество Интеррег „Гърция-България“ 2021 – 2027
г.
Като част от област Хасково, община Димитровград е допустим бенефициент по
Програмата за сътрудничество Интеррег „Гърция-България“ и през новия програмен
период 2021 – 2027 г. Тази програма е основният инструмент за развитие на двустранното
сътрудничество между Гърция и България с финансиране от Европейския фонд за
регионално развитие. Новата програма, на базата на натрупания опит, има за цел да
интензифицира усилията за развитие на трансграничния регион, поставяйки фокуса върху
следното:
• През новия програмен период се предвижда отварянето на по-голям брой
стратегически и/или ограничени покани с предварително одобрени
бенефициенти, така че стартирането на поканите да се извърши в началото на
периода на действие на програмата. Стратегическите проекти ще се фокусират
върху специфични сектори, като трансгранична свързаност, здравеопазване,
гражданска защита и околна среда
• Предоставяне на директна помощ за стимулиране на икономическото развитие,
както и за допълнителна директна подкрепа на малките и средните предприятия
(МСП) с цел стимулиране на растежа на МСП в трансграничния регион и
разширяване на тяхната икономическа дейност към нови пазари, продукти и
услуги, включително иновации. Това ще бъде постигнато чрез отварянето на
ограничени покани за целенасочени действия спрямо МСП за специфични
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кодове на икономическа дейност и посредством инструмента на Фонда за малки
проекти с опростени и по-бързи процедури, насочени специално към МСП
3.2.9.2. Транснационални и междурегионални програми
В момента повечето от Управляващите органи на различните транснационални и
междурегионални програми се намират във финалната фаза на тяхната подготовка, като се
очаква да бъдат приети от Европейската комисия в началото на 2022 г. Такива са например
следните:
• INTERREG Europe 2021-2027
• Interreg Danube programme 2021 – 2027
• Interreg Balkan-Mediterranean Programme 2021 – 2027 и др.
За финансиране на приоритетите, мерките и конкретните проекти, заложени в
настоящата стратегия е възможно привличането и допълнителни източници на национално
и местно финансиране.
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4. ЧАСТ ІV: ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
За целите на наблюдението и оценката на изпълнението на стратегията е разработена
система, включваща формите и начините за събиране на информация, индикаторите за
наблюдение, органа за наблюдение и организацията на работата по наблюдението и
оценката. Системата за наблюдение и оценка на изпълнението позволява осигуряването на
ефективно изпълнение на плана, с оглед постигане на целите за местно развитие и ефикасно
разходване на ресурсите за реализация на планираните дейности и проекти.
Дейностите представляват конкретните действия (мерки), чрез които ще бъдат
постигнати определените стратегически цели и съответните им приоритети. При
формулирането на индикаторите е приложен подходът SMART, а именно:
• S (Specific) – Специфични – да са ясни и определими
• M (Measurable) – Измерими – да може резултатите им да бъдат количествено
или качествено определени
• A (Attainable) – Постижими – да са възможни за постигане
• R (Realistic) – Реалистични – да има голяма степен на вероятност да бъдат
постигнати
• T (Timely) – Навременни – да може да бъдат изпълнени в рамките на времевия
срок за изпълнение на стратегията
4.1. СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО
В цялостния процес на наблюдение и оценка при спазване на принципа за
партньорство ще бъдат ангажирани Общинския съвет, кмета на общината и общинската
администрация, кметовете на кметства и кметските наместници, социалните и
икономическите партньори (включително местния бизнес), неправителствените
организации, представителите на гражданското общество и др.
•

Форми и начини за събиране на информация

За събирането на обективни данни относно напредъка по изпълнението на
приоритетите и мерките, заложени в настоящата Стратегия, ще бъдат използвани първични
и вторични източници на информация. Източниците на първична информация са следните:
− Данни за нощувките в местата за настаняване на територията на община
Димитровград, обложени с туристически данък въз основа на данни от
Единната система за туристическа информация, поддържана от
Министерството на туризма
− Данни от Териториалното статистическо бюро на Националния
статистически институт – бизнес статистика, демографска и социална
статистика, регионална статистика и показатели за мониторинг
− Данни от Дирекция „Бюро по труда“
− Данни от Регионалната инспекция по околната среда и водите
− Анкетни проучвания сред потребителите на туристически услуги, посетили
община Димитровград
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− Проучвания сред представителите на туристическия бизнес и местата за
настаняване, хранене и развлечения, работещи на територията на общината и
др.
Вторична информация ще бъде обработвана от следните индикативни източници:
− Доклади за напредъка в изпълнението на Плана за интегрирано развитие на
общината 2021 – 2027 г. (напр. годишни отчети за изпълнението, междинна
оценка и т.н.)
− Външни доклади за развитието на сектори, предмет на Стратегията
− Експертни мнения и становища по конкретни теми
− Оценки за въздействието върху околната среда, разработени за конкретни
проекти, налагащи извършването на такива и др.
Начините за събиране на информация ще бъдат следните, в зависимост от
конкретната необходимост и съответния индикатор, предмет на оценка:
− Полеви проучвания и изследвания (напр. интервюта, с анкетни карти и др.)
− Статистически проучвания
− Наблюдения на място
− Дискретни измервания
− Панелни проучвания и фокус групи
− Кабинетни проучвания (особено за вторичната информация), вкл. на интернет
източници и др.
Събраната информация ще бъде предмет на количествен и качествен анализ за
формулирането на заключения, изводи и препоръки. Крайният резултат от анализа на
обработената и анализираната информация от вътрешни и външни източници, както и от
представителите на целевите групи ще бъде основата за извършване на оценка на
ефективността и ефикасността на прилаганите на местно ниво приоритети и мерки за
изпълнение на стратегическите цели на Стратегията.
•

Органи за наблюдение на изпълнението на Стратегията

Основните органи за наблюдение на изпълнението на Стратегията ще бъдат
следните:
− Кметът на общината, в качеството си на едноличен орган на местното
самоуправление
− Общинската администрация – основно звената от Специализираната
администрация и някои звена от Общата администрация
− Представителите на партньорите на общинската администрация, участващи в
изпълнението на Стратегията
− Икономическите и социалните партньори, които за някои от мерките ще
бъдат и целеви групи
За целите на оперативното наблюдение и администрирането на мерките, заложени в
рамките на Стратегията се препоръчва създаването на Обществен съвет към кмета на
общината, съставен от 7 до 9 души, в който да бъдат включени представители на
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общинското ръководство, на партньорите, на гражданските и бизнес организациите, които
активно работят на територията на общината, външни експерти и активни граждани. Този
съвет ще има заседания поне веднъж на всеки 3 месеца и ще обсъжда стратегически и
оперативни въпроси, свързани с изпълнението на отделните приоритети.
•

Организация на работата по наблюдението и оценката

Наблюдението на изпълнението на мерките, заложени в рамките на Стратегията ще
се извършва на оперативно ниво от страна на отризирани за целта експерти от общинската
администрация, които ще бъдат отговорни за събирането, обработката и анализа на
първичните и вторичните информационни източници. Те ще докладват периодично пред
Обществения съвет към кмета на общината.
Оценката на ефективността и ефикасността при реализацията на приоритетите на
стратегията ще се извършва от външни експерти, които ще предоставят пред общинското
ръководство и пред Обществения съвет писмени доклади относно напредъка в
изпълнението на Стратегията. Критерии, които ще се използват за оценка на изпълнението
са следните:
− Степен на изпълнение на мерките, заложени в Стратегията
− Степен на постигане на индикаторите за изпълнение
− Ефективност на плана за действие
− Ефективност и ефикасност на използваните финансови ресурси
− Устойчивост на постигнатите резултати
− Удовлетвореност на представителите на местните целеви групи от
изпълнението на мерките, заложени в Стратегията
− Ръст на повишаване на жизнения стандарт на местната общност
− Съответствие на изпълнението на стратегията с политиката в областта на
околната среда и за борба с изменението на климата на България и на
Европейския съюз
•

Актуализация на Стратегията

Необходимост от актуализиране на Стратегията може да възникне вследствие на
дългосрочното планиране на документа и динамичните процеси и реформи, които се
извършват в социално-икономическата сфера на територията на общината. Резултатите от
това са основа за евентуална актуализация на целия или на части от документа, най-вече по
отношение на мерките за реализация, отговорните за изпълнението им участници,
дефинираните срокове и бюджет, както и заложените индикатори.
Актуализирането следва да обхваща промени със съществено значение, които не
противоречат на визията, приоритетите и общата цел на документа и съответно могат да
бъдат свързани с:
− Планиране на нови мерки, свързани с идентифицирани нови потребности на
приоритетните целеви групи
− Планиране на нови мерки, свързани с идентифицирането на нови
възможности за финансиране чрез програми и проекти
− Планиране на нови мерки, свързани с конкретна държавна политика
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− Възникване на други промени след преоценка на тяхното съответствие с
целите и приоритетите и др.
Процедурата за актуализация на документа има следните основни стъпки:
− Събиране на необходимата информация, подготовка на обосновка за
предлаганите промени и извършване на консултации с експерти от
заинтересованите страни
− Организиране на срещи, групови дискусии и други форми на обсъждане на
предложенията
− Експерти от общината подготвят окончателното(ите) предложение(я) за
изменение
• Предложението(ията) се приема(т) или отхвърля(т) след публично обсъждане
4.2. КОНКРЕТНИ ИНДИКАТОРИ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ
ЦЕЛИ, ПРИОРИТЕТИТЕ И МЕРКИТЕ

И ОЦЕНКА НА СТРАТЕГИЧЕСКИТЕ

Представяне на основните характеристики на измеримостта на индикаторите за
постигане на напредъка и изпълнение на целите.
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Таблица 8. Индикатори за наблюдение и оценка на изпълнението
Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект

Индикатори

Описание – вид на индикатора /за
продукт/резултат/, мерна единица,
източници на информация

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №1. СЪЗДАВАНЕ НА КЛЮЧОВИ ТУРИСТИЧЕСКИ ОБЕКТИ
Приоритет №1.1. Изграждане на физическа инфраструктура за развитие на спортно-възстановителния туризъм
Мярка №1.1.1. Изграждане на спортно-развлекателен комплекс
▪ Повишени доходите и заетостта на
▪ Индикатор за продукт
„Соленци” в гр. Меричлери
местното население от въвеждането в ▪ Мерна единица – 1 бр. реализиран
експлоатация на комплекса
комплексен проект
▪ Източник на информация: доклади по
проекта
Мярка №1.1.2. Възстановяване на старата чешма
▪ Подобрено здравословното състояние ▪ Индикатор за резултат
на населението
▪ Мерна единица – бр. намалени
хоспитализации
▪ Източник на информация: медицински
заведения в общината
Мярка №1.1.3. Възстановяване на намиращия се в близост до басейн
▪ Повишени доходите и заетостта на
▪ Индикатор за продукт
„Соленци” стадион
местното население
▪ Мерна единица – 1 бр. реализиран проект
▪ Източник на информация: строителна
документация
Приоритет №1.2. Опазване и развитие на природното и културното наследство на територията
Мярка №1.2.1. Реставрация на параклиса „Свети Спас”
▪ Повишени приходи от местен
▪ Индикатор за резултат
туризъм
▪ Мерна единица – разполагаем доход на
населението
▪ Източник на информация: доклади на
Националния статистически институт
Мярка №1.2.2. Разработване и оформяне на еко пътеки от спортно▪ Повишени приходи от местен
▪ Индикатор за резултат
развлекателния парк към културните обекти и природните дадености
туризъм
▪ Мерна единица – разполагаем доход на
на района
населението
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Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект

Индикатори

Мярка №1.2.3. Консервация и реставрация на археологическите
находки в района на гр. Меричлери

▪ Повишени приходи от местен
туризъм

Мярка №1.2.4. Изграждане на туристически-информационен център

▪ Увеличен брой туристи

Описание – вид на индикатора /за
продукт/резултат/, мерна единица,
източници на информация
▪ Източник на информация: доклади на
Националния статистически институт
▪ Индикатор за резултат
▪ Мерна единица – разполагаем доход на
населението
▪ Източник на информация: доклади на
Националния статистически институт
▪ Индикатор за продукт
▪ Мерна единица – бр. туристи преди и
след изграждането на центъра
▪ Източник на информация: статистика на
местата за настаняване

Приоритет №1.3. Повишаване на привлекателността на региона за туристите
Мярка №1.3.1. Разработване на интегрирани регионални туристически ▪ Повишени приходи от местен
продукти и маршрути
туризъм

▪ Индикатор за резултат
▪ Мерна единица – разполагаем доход на
населението
▪ Източник на информация: доклади на
Националния статистически институт
Мярка №1.3.2. Маркетинг на възможностите за спортно▪ Подобрена реклама на дестинацията
▪ Индикатор за продукт
възстановителен туризъм
▪ Популяризирани ключови
▪ Мерна единица – бр. разпространени
туристически продукти
материали, бр. посещения на интернет
страницата, бр. публикации в медиите за
Меричлери
▪ Източник на информация: периодични
доклади за резултатите от
маркетинговите дейности
СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ №2. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ТРАДИЦИОННИТЕ МЕСТНИ ЗАНАЯТИ
Приоритет №2.1. Възстановяване на местни атракции
Мярка №2.1.1. Възстановяване на голямата валцова мелница
▪ Повишени доходите и заетостта на
▪ Индикатор за продукт
местното население
▪ Мерна единица – 1 бр. реализиран проект
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Стратегическа цел/приоритет/мярка/проект

Индикатори

Мярка №2.1.2. Възстановяване на голямата фурна за хляб

▪ Повишени доходите и заетостта на
местното население

Мярка №2.1.3. Възстановяване на местния дарак за вълна

▪ Повишени доходите и заетостта на
местното население

Приоритет №2.2. Развитие на традиционните местни занаяти
Мярка №2.2.1. Насърчаване на професионалното образование и
обучение

▪ Повишен капацитета на местните
оператори и техния персонал

Мярка №2.2.2. Развитие на дизайна на занаятчийските изделия

▪ Повишен капацитета на местните
оператори и техния персонал

Мярка №2.2.3. Маркетинг на занаятчийските продукти

▪ Увеличени проходи от продажби от
местни занаятчийски продукти

Описание – вид на индикатора /за
продукт/резултат/, мерна единица,
източници на информация
▪ Източник на информация: строителна
документация
▪ Индикатор за продукт
▪ Мерна единица – 1 бр. реализиран проект
▪ Източник на информация: строителна
документация
▪ Индикатор за продукт
▪ Мерна единица – 1 бр. реализиран проект
▪ Източник на информация: строителна
документация
▪ Индикатор за резултат
▪ Мерна единица – бр. включени лица в
дейностите
▪ Източник на информация: анализ на
резултатите от проведените обучения
▪ Индикатор за резултат
▪ Мерна единица – бр. новосъздадени
занаятчийски продукти
▪ Източник на информация: визуални
материали, представящи новите дизайни
▪ Индикатор за резултат
▪ Мерна единица – приходи от продажби,
лв.
▪ Източник на информация: финансови
отчети на занаятчиите
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5. ЧАСТ V: БИЗНЕС ПЛАН ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПРЕДСТАВЕНАТА ОТ ОБЩИНАТА
ИДЕЙНА КОНЦЕПЦИЯ
В Бизнес плана е направено подробно описание на представената идейна концепция
на община Димитровград за реализация на проект „Изграждане и развитие на спортноразвлекателен (възстановителен) комплекс в гр. Меричлери - етап 1“. Така посочената идея
представлява бизнес ориентиран проект, разполагащ с потенциал за генериране на печалба,
за който се очаква първоначалните инвестиции (или част от тях) да бъдат осигурени със
средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство в размер
до 400 000 евро.
Бизнес планът съдържа следните основни части:
1. Резюме
2. Описание на идеята
3. Анализ на средата/пазара
4. Маркетингов план
5. План за управление
6. Финансов план
7. Оценка на риска и планиране на случайни събития
Финансова информация като файлове на Excel (с инвестиционни и оперативни
разходи и приходи, източници на финансиране, финансова устойчивост, прогноза за
печалби и загуби, прогноза за паричния поток за следващия 5-годишен период с бюджетни
предположения, основни финансови параметри – ВНВ и ННС, и т.н.) се прилага като
приложение.
5.1. РЕЗЮМЕ
•

Кратко описание на идеята

Проектът се състои в изпълнение на първи етап от проект за изграждане и развитие
на спортно-развлекателен (възстановителен) комплекс в гр. Меричлери на база на
минералната вода от извор „Соленци”, който да бъде надграден до парк за спорт, отдих и
рекреация – басейн с минерална вода, фитнес на открито, тенис кортове, игрално поле за
баскетбол и волейбол и трибуни със 160 места, както и изграждане в комлекса на сграда от
сглобяема конструкция с кафе-клуб, конферентна зала, съблекални, лекарски кабинет,
помещения за съдии, склад за спортен инвентар, сауна с прилежащи помещения,
помещения за козметични и спа процедури с минерална вода, административен офис и
допълнителни дейности. Партньори по проекта са местната власт (община Димитровград и
кметство Меричлери), Народно читалище „Просвета-1896”, НПО „Сдружение заедно за
Меричлери” и местния бизнес.
•

Основни цели

Основната цел на проекта е използване на местните неоползотворени ресурси за
постигане на соцално-икономическо развитие на общината
Специфичните цели на проекта са:
− Изграждане и развитие на спортно-развлекателен комплекс, който да бъде
надграден до парк за спорт, отдих и рекреация
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− Подобряване на туристическия продукт и икономическата активност в
общината.
Очакваните резултати от изпълнението на проекта са:
− Повишаване конкурентоспособността и качеството на живот в общината
− Изграждане на модел и подобрено сътрудничество на общината с външни
партньорски организации
•

Описание на продуктите/услугите, които ще се предоставят

Продуктите/услугите, които ще се предоставят с реализацията на проекта са:
− Ползване на услугите на спортно-развлекателен (възстановителен) комплекс
в гр. Меричлери на база на минералната вода от извор „Соленци”, който ще
бъде надграден до парк за спорт, отдих и рекреация – басейн с минерална
вода, фитнес на открито, тенис кортове, игрално поле за баскетбол и волейбол
и трибуни със 160 места
− Ползване на услугите в комплекса – сграда от сглобяема конструкция с кафеклуб, конферентна зала, съблекални, лекарски кабинет, помещения за съдии,
склад за спортен инвентар, сауна с прилежащи помещения, помещения за
козметични и спа процедури с минерална вода, административен офис
•

Дефиниране на пазара – потенциални потребители на продуктите/услугите

Потенциални клиенти на предлаганите по проекта услуги са туристите, населението
на общината и близките населени места, както и външни за региона туристи.
•

Организационни и оперативни нужди на общината за реализация на идеята

Организационните и оперативни нужди на общината за реализация на идеята са:
− Осигуряване на финансиране и оперативен капитал при експлоатация на
резултатите от проекта
− Назначаване на необходимия експертен екип за изпълнение на проекта и за
осъществяване на дейностите след изпълнението му
− Възлагане изпълнението на дейностите по проекта на външни изпълнители
− Регламентиране на функциите и отговорностите по изпълнението на проекта
с партньорите
•

Финансови средства, необходими за реализация на идеята

Финансовите средства, необходими за реализация на идеята са 782 320,00 лв. с ДДС,
финансирани от малката грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на
бедността и подобрено включване на уязвими групи“. За изпълнението на цялостния проект
се прогнозира необходимост от допълнителни 400 000 евро, които ще бъдат финансирани
от Община Димитровград.

71
Документът е създаден в рамките на Договор № Г-2 с предмет „Разработване на 10 стратегии за ефективно местно развитие
чрез активизиране на съществуващите териториални ресурси в партньорство с местната общност, граждански структури
и бизнес и разработване на модели за развитие чрез активизиране на местните ресурси“, сключен между НСОРБ и ДЗЗД "Евро
Бул Про". Отговорност за този документ носят единствено неговите автори. Програмният оператор не носи отговорност за
начина, по който се използва съдържащата се в него информация.

Проект № BGLD-1.002-0001
„Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP”
Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на
уязвими групи“ на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство 2014 – 2021

•

Представяне на основните рискове, които е възможно да настъпят

Основните рискове, които могат да настъпят по време на изпълнението на проекта
са неправилно отчитане на проекта, отпадане на член(ове) на екипа, затруднения в
комуникацията с държавни институции, обжалване на обществените поръчки, увеличаване
на обема на СМР, неспазване на сроковете за изпълнение на проекта, надхвърляне на
бюджета на проекта и лошо качество на извършените СМР.
Основните рискове, които могат да настъпят след изпълненеие на проекта са
увеличаване на експлоатационните (оперативните) разходи за поддръжка на обектите
спрямо първоначално предвидените, настъпване на катастрофични събития, амаляване на
броя ползватели на новосъздадените туристически услуги и поява на конкуренция, промяна
на потребителските вкусове или поведение
5.2. ОПИСАНИЕ НА ИДЕЯТА
Проектът се състои в изпълнение на следните дейности и предлагането на следните
услуги:
• Изграждане и развие на спортно-развлекателен (възстановителен) комплекс в гр.
Меричлери на база на минералната вода от извор „Соленци”, който да бъде
надграден до парк за спорт, отдих и рекреация – басейн с минерална вода,
фитнес на открито, тенис кортове, игрално поле за баскетбол и волейбол и
трибуни със 160 места
• В комплекса – изграждане на сграда от сглобяема конструкция с кафе-клуб,
конферентна зала, съблекални, лекарски кабинет, помещения за съдии, склад за
спортен инвентар, сауна с прилежащи помещения, помещения за козметични и
спа процедури с минерална вода, административен офис
Партньори по проекта са:
• Местната власт (община Димитровград и кметство Меричлери)
• Народно читалище „Просвета-1896” и НПО „Сдружение заедно за Меричлери”
• Местния бизнес
Целевите групи на проекта са населението и местния бизнес в община
Димитровград.
Специфичен проблем на целевата територия е нейната ниска териториална
конкурентоспособност, проявлението на който се изразява в непълно използване на
потенциала й за икономическо развитие и ниското качество на живота в нея. Ниската
икономическа активност на целевата територия е съчетана с високи нива на безработица,
което показва не само увеличен риск от бедност и социално изключване, но и че
територията не използва потенциала си на икономическо развитие – значителна част от
човешкия капитал е изключен от икономическия живот. За приблизителен индикатор
относно ниското качество на живот може да послужи отрицателният механичен прираст –
хората мигрират, търсейки среда, при която съществени за тях измерения на качеството на
живота са по-добри. Тук трябва да отбележим високите темпове на намаляване на
населението от целевата територия, в т.ч. и поради емиграция. През 2011г., по данни на
НСИ (от преброяването), населението е 1685 души, а през 2019г., то е 1450, независимо от
високата раждаемост в ромската общност. Допълнително съществуват проблеми със
социалното включване, ученето, жизнената среда, професионалната реализация на
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местното население – все фактори, свързани с добруването на населението, респ. качеството
на живот.
В целевата територия, екосистемните услуги (снабдителни, регулиращи, културни
поддържащи) не се използват пълноценно за икономическото развитие. И докато
снабдителните услуги (храна, вода, материали) са включени в стопанския оборот (като и
тук трябва да се търси подобрение – например към производство на селскостопанска
продукция с висока добавена стойност), то културните (духовни, естетически, рекреация и
обучение) са неоползотворени. Неособено добра (по-скоро липсваща) е структурата на
местната икономика - като доказателство на проблема с неоползотворения в достатъчна
степен потенциал за икономическо развитие.
Реализацията на проекта ще спомогне за намаляване на бедността, насърчаване на
социалното включване и икономическата активност в общината.
Потенциални клиенти на предлаганите по проекта услуги са туристите, населението
на общината и близките населени места.
Предлаганият продукт ще отговаря на определени минимални изисквания за
качество, на което ще отговаря съответстваща цена, съобразена с аналогичните
конкурентни продукти и ще бъде брандиран на база търговска марка. Предлагането му на
пазара ще се осъществява директно и чрез посредници – туристически агенции,
туристически сайтове, интернет портали за настаняване, хотели, фирми, занимаващи се с
организиране на събития и др. Методи за промоция на предлагания туристически продукт
ще включват:
• Лични (директни) продажби
• Създаване на интернет страница
• Онлайн кампания в социалните мрежи Facebook, Instagram, Twitter и др.
• Реклама и популяризиране, вкл. онлайн
• Директен маркетинг
• Продажбени промоции
• Организиране и участие в специализирани изложения, панаири и други събития
В средносрочен план проектът цели да изгради и развие спортно-развлекателен
комплекс, който да бъде надграден до парк за спорт, отдих и рекреация, като по този начин
се привлече достатъчен посетитителски и туристически поток, което от своя страна ще е
една от причините да се стимулира активността на бизнеса за създаване на продукти, услуги
и атракции, обслужващи този поток; да се активизира местната гражданска общност за
организиране на еко инициативи, спортни и културни събития с местен, регионален и
национален обхват, популяризиращи местните дадености, бит и култура; да се повиши
привлекателността на населеното място, като добро място за живеене, инвестиции, отдих и
забавления. Това ще повиши конкурентоспособността на целевата територия, като ще се
подобри и качеството на живот в нея, чрез създадените възможности за заетост при
изграждането и в самия комплекс, в развитите от бизнеса и гражданите услуги и събития;
ще се повиши инвестиционния интерес към населеното място.
В дългосрочен план проектът цели, чрез развитие на целевата територия, осезателно
ще се подобрят условията за хората в работоспособна възраст – поради увеличените и
разнообразените възможности за заетост, за фирмите от различни сектори – поради
влагането на местна идентичност като неосезаема харатеристика на продуктите им, за
търговците – поради увеличаване на покупките на техните стоки, благодарение на
приобщаването на социално изключените, увеличаване на доходите на населението и
увеличаване на посетителите на целевата територия.
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5.3. АНАЛИЗ НА СРЕДАТА/ПАЗАРА
Община Димитровград разполага с местни дадености (природни, културни,
туристически и др.), които ще допринесат за развитие на предлагания туристическия
продукт.
Основната забележителност и природна даденост в гр. Меричлери, където е целевата
територия на проекта е минералният извор „Соленци”. Соленци е историческото име на
Меричлерската минерална вода. То отразява нейния соленикав вкус и образуването на
минерални соли при естествено изпарение. Такива соли са покривали терена около
естествения минерален извор. Водата е трета в света и втора в Европа по минерализация, с
богато съдържание на микроелементи, чиито състав се приближава твърде много до
минералната вода от изворите в Карлови вари и Виши-Франция. На международно
изложение в Лондон през 1907г., проба от минералната вода е получила златен медал.
Минералната вода „Меричлери” се различава от повечето познати минерални води в
България. Тя има от 10 до 45 пъти по-високо от тях съдържание на разтворени вещества.
Главни нейни химически съставки са натриевият бикарбонат (содата), натриевият сулфат
(глауберовата сол) и в по-малка степен натриевият хлорид (готварската сол). Освен тези
соли, водата е богата на силиций, литий, калий, калций, флуор, фосфор, желязо и други
важни за организма химически елементи. Водата притежава редица лечебни показания и
влияе благоприятно върху много често срещани заболявания - чернодробно-жлъчни,
стомашно-чревни, заболявания на обмяната на веществата и др.
Първите химически анализи на минералната вода Меричлери са от края на 19 век. Те
разкрили поразително сходство с прочутата минерална вода в Карлови Вари (Карлсбад) и
някои други минерални води в Судетската област на Чехия и Германия.
В периода 1959-1965 г. държавата предприема сондажно търсене и хидрогеоложко
проучване на нейното дълбочинно находище и свързващите го с повърхността
водопроводящи зони. Проучването е успешно. Три сондажа с дълбочина 220, 300 и 371
метра пресичат водопроводящи зони и дават ценни сведения за произхода на минералната
вода, местоположението и ресурсите на нейното първично находище (вместилище) и
неговите връзки с горележащите геоложки етажи и с повърхността. Температурата на
новооткритата вода достига 43-45ºС, срещу 25ºС на естествения извор.
Научно-изследователски институти и клиники в София, Пловдив и Хасково
извършват многопосочни хидрогеоложки, физико-химични, физиологични и клинични
изследвания на минералната вода. Обосновават се методики и дозировки за нейното
питейно използване при лечение и профилактика при широк кръг храносмилателни,
еднокринно-обменни и други заболявания. Изясняват се някои природни условия и
процеси, които обясняват генетичното и качествено сходство на минералната вода
Меричлери със содо-глауберовите минерални води в Судетската област.
По геоструктурни, хидрогеоложки и геотермични признаци, първичното находище
(вместилище) на Меричлерската вода заляга на дълбочина 1000-1500 метра. Хидравличната
връзка на находището с по-горните геоложки етажи и с повърхността се осъществява чрез
тектонски разломи (разриви) и секущи тела от къснопалеогенски (олигоценски) вулкански
скали. Формирането на минералната вода е плод на разнородни събития през миоцена, в
които важна роля са играли процеси на езерно-континетална седиментация и засоляване и
притоци на дълбочинни флуиди, главно CO2, които не са престанали напълно и в наши дни.
В сходни условия е протекло и формирането и на минерализираните содогауберови води в
судетската област, с които Меричлерската минерална вода има несъмнено генетично и
физико-химично сходство.
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Минералната вода има хидрокарбонатно-сулфатно-хлоридно натриев състав и общо
съдържание на разтворени вещества 6 420 мг/л. Показателят pH е със стойност от 6,6 в
присъствието на СО2 и 7-7,5 след отделянето на този газ.
Дозираната и предписаната от специалисти Меричлерска минерална вода оказва
лечебен и профилактичен (предпазващ) ефект при следните заболявания и състояния:
Стомашни заболявания: язвена болест на стомаха и дванадесетопръстника, усложнения
след язвени операции на стомаха, нарушения на стомашната секреция и киселинност
(ацидоза); Чревни заболявания: хронични колити и ентерити; Болести на жлъчката и
жлъчопроводните пътища: хронични възпаления на жлъчния мехури жлъчните пътища,
жлъчно-каменна болест, последствия от опериране на жлъчката; Хронични заболявания на
черния дроб: функционални нарушения, първоначална (лека) цироза без ацидоза,
последствия от жълтеница; Хронични заболявания на подстомашната жлеза (панкреаса):
хроничен панкреат, обменни заболявания главно захарна болест (без възпалителни съдови
и нервни усложнения), подагра и затлъстяване; Странични заболявания: заболявания на
пикочните пътища, пикочокаменна болест, пиелит и цистопиелит.
В близкото минало от лугата на водата се произвежда популярната в миналото паста
за зъби „Мери”, а водата се е бутилирала за вътрешния и външния пазар
Минералният извор „Соленци” е изключителна държавна собственост. С решение №
20 от 31.01.2011 г. на Министъра на околната среда и водите, находището на минерална
вода в Меричлери е предоставено безвъзмездно, за срок от 25 години, за управление и
ползване от Община Димитровград. В правомощията на Общинския съвет и Кмета на
Общината е да осигуряват експлоатацията на сондаж № 3хг за осъществяване на общо
водовземане и издаване разрешително за водовземане при условията и по реда на Закона за
водите, в рамките на утвърдените експлоатационни ресурси на находището.
В Меричлери са налице редица неоползотворени ресурси за развитие на местен
културен туризъм:
Преди н.е., в землището на днешния град Меричлери е имало тракийско, а по-късно
и римско селище. В тях е кипял организиран стопански и политически живот, за което
говорят останките от тракийско светилище на възвишението „Св.Георги”. В местността
„Разоксан”, при параклиса „Св.Спас”, са намерени монети от тракийския цар Котис, както
и от Филип Македонски и Александър Велики. Открити са различни тракийски съдове,
сечива и обредни предмети, както и бронзова статуетка на бога Зевс от ІІІ век преди н.е..
Някои историци предполагат, че наблизо до гр.Меричлери е бил римския град Пазар Пизос,
основан от императорите Септимий Север Партенак, Домна Юлия и нейния син Марк
Аврелий Антоний. За потвърждение служи намерената мраморна плоча, в която има данни
за основаването на римското селище. В местността „Разоксан” и „Св.Георги” са намерени
останки от римски стени и римски мост, украсен с лъвски глави, който се намира по пътя
за местността „Големите чуки”. Край населеното място, обявено през 1983 г. за град, са
разкрити останки от римски некропол. До минералния извор са открити са барелефи на св.
Павел и апостол Крас, датиращи от 1350 година. Тук е имало и параклис, унищожен от
турците през 1353 г. Те се намират в близост до римския мост от ІІ век.
В миналото, до извора, е функционирал балнеосанаториум, в който са се лекували
хора от цялата страна.
В горичката, до извор „Соленци”, има останки от параклис „Свети Спас”, построен
през 1850 година.
Над главния каптаж е била красивата вила за гости и беседка , покрита с малки
разноцветни стъкла, построени за цар Фердинанд I. (читалищният архив разполага със
снимков материал за вилата и беседката)
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Всички изброени обекти и артефакти се нуждаят от реставрация и консервация.
В града, с усилията на читалищните активисти, е уредена музейна експозиция в
сградата на НЧ „Просвета-1896”. Експонатите разказват за историята, бита и традициите на
миналите поколения на Меричлери.
В летописната книга на училището има данни за произхода и основаването на
бившето село Меричлери. В нея четем, че селото е основано, когато турците превземат
родопските крепости Цепина и Раховица през 1373 година. Оттам бягат от турските
зверства три български рода се установяват в близост до минералния извор „Соленци“.
Разрешено им е да си направят колиби срещу чифлика и така се поставят основите на
малкото селце, наречено „Гяур Мерич“. Тук, от района и страната са се преселвали
предимно овчари, привлечени от качествата на солите от минералната вода, помагащи за
оплождането на овцете и увеличаващи млеконадоя, многото „мери“ за паша и мекият
климат. По статистически данни, през 1877 година Меричлери е имало над 1300 жители и
било едно от най-големите села с чисто българско население. Населението е било будно и
непокорно. Тук, Васил Левски е идвал два пъти и е основал таен революционен комитет.
За името на Меричлери има много легенди и археологически факти. Една от
легендите говори, че княгиня Мери от английски произход се излекувала с минералната
вода и оставила името си от благодарност на селището. Друга твърди, че тук имало много
„мери“ (пасища) и оттам идва името на селището. Името му може да се свърже и с близката
река Марица, наричана от турците „Мерич“. Днес най-утвърдено е тълкуванието от
арабско-турски: „мер”на арабски означава горчиво, „ич”- пия, а „лери”е турско понятие за
минало причастие. В такъв случай Меричлери означава горчиво питие, което отговаря на
вкусовите качества на минералната вода, която извира южно от селището.
Край града има създадени условия за спортен риболов – в непосредствена близост
има общински язовир за свободен спортен риболов.
На един километър южно от Меричлери, се намира минерален басейн „Соленци” с
прилежаща сграда, в която е функционирало заведение за хранене. Басейнът е с олимпийски
размери, с красива природа наоколо.
До 2016 г., находище „Соленци” се е давало за водоползване на частни лица, които
са стопанисвали и минерален басейн, захранван с вода от находището. От тогава са
обявявани няколко процедури за предоставяне на 30-годишна общинска концесия на
минералния басейн в Меричлери. Обект на концесията са два имота публична общинска
собственост за здравни и курортни нужди с обща площ 12,5 декара. Единият е плувния
басейн, а другият е прилежащ терен, с недовършени постройки в него. Съгласно условията,
концесионерът трябва да изпълни през първата година на договора довършителни и
ремонтно-възстановителни работи, вкл. частично разширяване, реконструкция,
рехабилитация и ремонт на обектите. Поради липса на инвеститорски интерес, към момента
съоръжението не е отдадено на концесия.
В близост до басейн „Соленци”, на общински терен, се намира стадион с 400 места
за зрители, който разполага със съоръжение с дренажни тръби за отичане на отпадъчната и
дъждовна вода. Стадионът се нуждае от основен ремонт и обновяване. Освен спортни, там
могат да се провеждат концерти и други културни събития.
Налични са следните институции и заведения – образователни, културни,
административни, социални и пр. с потенциал да подкрепят планираните в концепцията
дейности:
• Кметство Меричлери
• Народно читалище „Просвета – 1896” – център на културния и социален живот
в населеното място. От 12 години настоятелството на читалището провежда
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всяка година, на Спасовден, Регионален празник на минералната вода „Пръски
от извора”. Сега, празникът се провежда на централния площад в града, но ако
се възстанови територията на басейна, най-подходящо е той да бъде провеждан
там, с демонстрации на питейните качества на меричлерската минерална вода.
Библиотеката в читалището има фонд от 16 000 книги с обособени читалня и
заемна за възрастни и деца. Има изграден информационен център по програма
Глобални библиотеки – България и предоставя безплатни интернет услуги.
Основно училище „Д. Н. Матевски”, в което се обучават 120 ученици, в 7
паралелки, от 1 до 7 клас. Училището е средищно за близките населени места –
с. Длъгнево и с. Великан. Началото му датира от 1839г., когато се открива
първото килийно училище към параклиса „Свети Николай” в Меричлери.
Новото училище било открито в края на 1851 г. Сградата, в която сега се
помещава е открита през 1915 г. До 1944 г., в Меричлери има пълна
прогимназия, а от 1946г. до 1948 г., училището е било гимназия. След този
период, училището е основно и към него има вечерна прогимназия за възрастни.
Броят на учениците и паралелките нараства. През учебната 1960/1961 г.
учениците са 548. Към училището се разкрива занималня, общежитие, училищен
стол. След 1990 г., броят на учениците намалява. В училището има действаща
библиотека и уреден в нея етнографски кът. Сградата на училището е основно
обновена по Проект „Красива България”
Детска градина „Слънце” – филиал Меричлери с 40 деца, сградата и
обзавеждането на детската градина са основно обновени през 2009 г.
НПО „Сдружение заедно за Меричлери”
Църковен храм и настоятелство „Св.Николай Чудотворец” - построен през 1859
година, един от най-големите и най-старите в Хасковска област. В двора му още
личат останки от основите на първото килийно училище в селището
Ловна дружинка

В населеното място функционират здравна служба (в сграда, общинска собственост,
ползвана от личните лекари, обслужващи жителите) аптека, пощенска станция, ЖП гара и
спирка, както и риболовно дружество.
Освен наличната работна ръка в град Меричлери, за изпълнение на предвидените в
концепцията дейности ще се разчита и на квалифицирана работна ръка от съседните селища
и общини. Град Меричлери е достъпен за по-малко от 30 минути път с кола в едната посока
от населени места, в които живеят над 60 000 души. На 6 км от гр. Меричлери, в
димитровградския квартал „Черноконево”, обединено училище „Св. Св. Кирил и Методий”
подготвя в професионалните си паралелки (след седми клас) специалисти в областта на
общественото хранене и ресторантьорство. Професионалните гимназии в Димитровград и
Чирпан, при съставяне на годишния план-прием по специалности и професии, също
амбиционно следват нуждите на бизнеса, подготвяйки необходимите му специалисти , вкл.
и в дуална форма на обучение. Възможности за преквалификация предлагат Центровете за
професионално обучение – достатъчно и разнообразни специалности, за да компенсират
включително и липсата на някои специалности, предлагани в професионалните гимназии.
На територията на Меричлери има две земеделски кооперации, в които работят
малка част от мъжете. В населеното място са регистрирани и няколко частни земеделски
стопани, които се занимават с обработване на земя и животновъдство. По-голямата част от
обработваемата земя е засята с житни култури, а от скоро има и лавандулови полета. 10
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жени работят в шивашки цех, 5 човека в местната мандра и около 10 са заети в местните
заведения за обществено хранене и търговски обекти.
Регистрираните със седалище и адрес на управление в град Меричлери с активна
дейност фирми са 26, като 14 от тях оперират в целевата територия, както следва:
• Земеделие: „ТИМАГРО - ВАСИЛ МАРИН” ЕТ, „ЮРОСТРОЙ БГ” ЕООД
• Текстилна и шивашка промишленост: „СВЕКАТЕКС СТИЛ” ЕООД,
„КРОШИПА-ПАВЛИНА МИЛЕВА” ЕТ
• Ресторантьорство и заведения за обществено хранене: „ДИЯНА 76”
ЕООД,”ЕДЕЛВАЙС-РАЙЧО РАЙЧЕВ” ЕТ
• Търговия, транспорт, услуги: „ИЗОСТРОЙ ГРУП” ЕООД; "Вики 2005" ЕООД,
„РОЛЕКС- М” ООД, „ЖУЛИ- АНТОАНЕТА ДИНКОВА”, „МЕРИ- СМИД- 52”
ЕООД
• Строителство: „ХАРИ 15” ООД,
• Здравеопазване: АИППМП Д-Р СИЛВИЯ МИЛЕВА ЕТ, Д-Р ВИОЛЕТА
ХРИСТОЗОВА ЕТ
Сътрудничеството и готовността им да се ангажират в разработването и
изпълнението на проекти по реализация на концепцията се изразява в:
• Подпомагане развитието на туризма в целевата територия – с инвестиции в
туристическа инфраструктура
• Подпомагане
развитието на обществена туристическа и спортна
инфраструктура в целевата територията
• Изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически
услуги на територията гр. Меричлери, с акцент върху оползотворяване
потенциала за развитие на селския туризъм
• Дейности, стимулиращи развитието на местните занаяти и дейности по
предоставяне на услуги, свързани с участие на посетителите /туристите/ в
занаятчийски дейности
• Действия, насочени към разнообразяване на предлаганите туристически
продукти и услуги чрез изпълнението на дейности за експониране на местното
природно и културно наследство
• Действия за подпомагане на изграждането, реконструкция, ремонт, оборудване
и обзавеждане на центрове за изкуство и занаяти - стимулиране развитието на
културния и културно-събитийния туризъм
• Възможност за подпомагане подобряването на професионалната квалификация
и/или ключови компетенции на заетите във фирмите
• Стимулирането им да подпомогнат достъпа до заетост и устойчиво интегриране
на пазара на труда на икономически неактивни и безработни, особено от уязвими
групи на пазара на труда
• Обучения, в т.ч. и мотивационни за валоризация на природното и културното
наследство
Останалите лица, в работоспособна възраст, работят извън Меричлери – главно в
двата близки общински центъра – Чирпан и Димитровград, в Стара Загора или в чужбина.
Заетостта им по отрасли е както следва:
• Машиностроене – основно в предприятие за автомобилни компоненти („Язаки”)
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Преработваща промишленост: основно в сектор химическа промишленост
(„Неохим”); в сектор енергетика (ТЕЦ „Марица 3”); сектор месопреработвателна
(„Монита”, „Лотос”),
кожарска индустрия („Пролет”); производство на
строителни материали („Симат”, „Каолин”, „Щтрабаг”); шивашки цехове
(„Алес”, „Юнона”, „Луци”), предприятия за хранителни и сладкарски изделия
Търговия: във фирми за търговия на едро и дребно, търговски обекти, пазари
Бизнес услуги, публични и комунални услуги (банков сектор, ВиК, „Неотитан”,
ОП „Благоустрояване”) и др.
Земеделие и животновъдство

Близостта на Меричлери до два общински центъра създава възможности за
ангажиране в разработването и изпълнението на проекти по реализация на концепцията и
на фирми от община Димитровград, община Чирпан.
В Община Димитровград не функционира друг спортно-възстановителен център, т.е.
проектът не среща конкуренция и предвид местните ресурси има голям пазарен потенциал
за развитие. За това допринася и близостта на общината до големи икономически центрове
и пазари. Основната заплаха за реализиране на проекта са недостатъчните места за
настаняване и хранене, а основния риск е свързан с пандемията от Covid-19 и свързаните с
това ограничения и негативни социално-икономически ефекти. Основният способ за
тяхното минимизиране са реализирането на интегрирани териториални инвестиции и
привличане на инвеститори.
При реализацията на проекта не се изискват специфични лицензи и разрешителни,
обхващащи специфичен вид бизнес. Разпределението на функциите и отговорностите
между партньорите преди и след изпълнението на проекта се урежда с Договор за
партньорство.
5.4. МАРКЕТИНГОВ ПЛАН
Основната характеристика на предлаганите по проекта услуги и съответно техните
предимства са:
• Комплексност, т.е. създаденият туристически продукт включва разнородни
видове услуги – спортно-развлекателен (възстановителен) комплекс и парк за
спорт, отдих и рекреация, кафе-клуб, конферентна зала и др.
• Допълняемост – предлаганите по проекта туристически услуги могат да бъдат
допълнени с такива, предлагани по други проекти на общината, като:
▪ Ремонт на намиращия се в близост до басейн „Соленци” стадион с около 400
места
− Оформяне в парковия комплекс на места за къмпингуване и пикник на
открито
− Реставрация на параклис „Свети Спас”, построен през 1850 година
− Разработване и оформяне на еко пътеки
− Консервация и реставрация на археологическите находки в района, създаване
на експозиция на открито в спортно-развлекателния комплекс
− Изграждане на туристически-информационен център
− Възстановяване на старата чешма, от която всеки ще може да си налива
лечебна минерална вода
− Ремонтиране на системата за водоснабдяване на басейна от минералния извор
и инфраструктурата до него
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− Възстановяване на традиционните занаяти – голямата валцова мелница,
голямата фурна за хляб, частния мини зоо кът, дарака за вълна, производство
на местни хрени (напр. катък от овче мляко) и др.
− Организиране на еко инициативи, спортни и културни събития,
популяризиращи местните дадености, бит и култура, напр. фолклорния
празник „Пръски от извора“, организиран от местното читалище „Просвета“
•

Местоположение - обектът е в близост до други големи общини с развит туризъм

За избора на най-ефективните канали за комуникация с пазара следва да бъдат
разгледани основните елементи на маркетинг микса. Той е комбинация от няколко важни
характеристики, които трябва да съчетаят по определен начин, за да се постигнат търговски
цели на целевите пазари. Следователно, маркетинг миксът представлява съвкупността от
решения, които трябва да вземат, за да се придвижат услугите до клиентите.
Най-популярният модел, определящ маркетинговия микс, е моделът 4P. Съгласно
него, съставните му елементи са:
• Product (Продукт)
• Price (Цена)
• Promotion (Промоция)
• Place (Място на продажба; начин на дистрибуция)
“Продукт” е комбинацията между стоки и услуги, които дадена организация
предлага на целевия пазар. От маркетингова гледна точка, основен въпрос при продукта е
да отговаря на определени минимални изисквания за качество и да бъде брандиран на база
търговска марка.
Цената като много важен елемент на маркетинг микса, към който потребителите са
особено чувствителни, трябва да бъде добре обмислена и съобразена с аналогичните
конкурентни услуги. Съществуват много методи за определяне на цената, но основните
групи методи са две:
• Методи за формиране на изходно равнище на цената - те осигуряват
непосредствено определяне на равнището на цената на всяка стока. Цените се
дефиренцират в съответствие с различията на разходите. Сред тези методи са
Разходно – калкулативен метод, Метод разход плюс печалба, Метод
недопускане на загуби, Метод на пълните разходи, Агрегатен метод, Целеви
метод и др.
• Методи за определяне на икономически обосновани съотношения между цените
на различните продукти. Основават се на особеностите и техническото равнище
и качеството на стоките. Цената се формира в точно определено съотношение
към цените на аналитични, взаимозаменяеми или конкурентни продукти. Сред
тези методи спадат Метод на относителните цени, Метод на функционалните
зависимости, Сравнително – аналитичен метод, Метод на сравнителната
икономическа ефективност и др.
„Място” (дистрибуция) включва дейностите, които една организация извършва, за
да може продуктите й да достигнат до целевите клиенти. Елементът включва дефинирането
на дистрибуционните канали, логистиката и начините за продажба. Туристическият
продукт може да бъде предлаган директно и чрез посредници – туристически агенции,
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туристически сайтове, интернет портали за настаняване, хотели, фирми, занимаващи се с
организиране на събития и др.
„Промоцията“ като елемент от маркетинг микса се използва за улесняване
размяната/търговията чрез информирането на една или повече групи потребители за
предлаганите продукти и услуги. Приложимите методи за промоция на предлагания
туристически продукт са:
• Лични (директни) продажби - създаване на персонален диалог с потенциалните
клиенти и продажбата на продукти/услуги директно на основата на личен
контакт
• Създаване на интернет страница - съвременните бизнес разбирания възприемат
като нещо задължително наличието на уебсайт и наличието на онлайн история
на фирмата, за да се счете тя за съществуваща и да й се придаде макар и
виртуална надеждност и достоверност
• Онлайн кампания в социалните мрежи Facebook, Instagram, Twitter и др. позволява достигането до огромен брой потенциални потребители с практически
много ниски или нулеви разходи.
• Реклама и популяризиране, вкл. онлайн – включва разработване на медия
стратегии и излъчвания с послания за телевизия, радио и интернет, поставяне на
спонсорирани линкове или банери в определени интернет медии, регистрация в
търговски портали, както и отпечатването и разпространението на рекламноинформационни материали
• Директен маркетинг – състои се в таргетирана и-мейлинг кампания или директна
поща до по-важни клиенти
• Продажбени промоции – състоят се в предлагане на бонуси или намаления на
цените при потребление на определено количество или в определен срок
• Организиране и участие в специализирани изложения, панаири и други събития
- това е инструмент за директен контакт лице-в-лице с потенциални клиенти и
много подходящо средство за реализиране на продажби и създаване на имидж и
разпознаваемост на фирмата и предлаганите продукти и услуги
5.5. ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА И ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ
Водещ организатор и изпълнител на дейностите, заложени в проекта е община
Димитровград. Партньор на Община Димитровград за изпълнение на предвидените
дейности е Народно читалище „Просвета-1896”.
Функционирането на читалището е от изключителна важност и роля за съхраняване
на културния капитал на територията, при предоставяне на културни услуги, за създаване
на местна идентичност на базата на културното наследство. Читалището е заинтересовано
за развитие на своите културни и социални функции, а негативните демографски тенденции
не се отразяват добре върху дейността му. Ето защо, читалищното настоятелство има
огромна мотивация и готовност за участие в изпълнението на предвидените дейности за
осъществяване на промяната. Тук обаче не може да се разчита на финансиране, тъй като
читалището разполага с ограничен финансов капацитет –държавна субсидия за разходи за
дейността и безвъзмездни помощи за ремонт на сградите и помещенията, както и за
обновяване на оборудването.
Успешната реализацията на концепцията и нейното трайно мултиплициране в
бъдещи инвестиционни проекти ще допринесе за изграждане на благоприятна среда за
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живеене и инвестиции, която сама по себе си гарантира финансова устойчивост при
поддържането и развиването на резултатите от концепцията в дългосрочен план.
Финансовата устойчивост на дейностите и резултатите е свързана най-вече с
обстоятелството, че техен „собственик” е Община Димитровград. Към настоящият момент
община Димитровград има изградена устойчива институционална структура за управление
на спортни и социални обекти. Имотът, на който ще бъде се развие спортно
възстановителният комплекс, респ. парка за спорт, отдих, рекреация е публична общинска
собственост. Всички активи придобити и материализирани в процеса на реализацията му,
ще останат собственост на общината след края на изпълнението на проекта.
Съществуват две възможности за функциониране на спортно-развлекателния
комплекс (парк) – неговото отдаване на концесия или стопанисването и управлението му от
страна на община Димитровград. И в двата случая, за гарантиране на устойчивостта,
ежегодно ще бъдат отпускани средства от общинския бюджет за поддържане на
благоустроените обществени пространства, създадените зони за спорт, отдих и други.
Община Димитровград има богат опит с успешно реализирани проекти финансирани
по националните оперативни програми, програми за трансгранично и транснационално
сътрудничество, програмата на Европейското икономическо пространство и др.
Изпълнението се осъществява чрез собствени средства и заемообразно чрез Фонд „ФЛАГ“.
В момента общината изпълнява 12 проекта, финансирани от структурните фондове,
националния бюджет или други финансови инструменти в размер на 15 811 223 лв.
Общината няма просрочени задължения, разполага с достатъчен финансов ресурс (бюджет
за 2019 г. в размер на 38 767 759 лв.), като при необходимост се използват и механизмите
на Фонд ФЛАГ. Налична е подходяща счетоводна система за всички транзакции по
различните проекти, които осигуряват адекватна одитна следа. Осигурена е пълна
материално-техническа обезпеченост на експертите, ангажирани с изпълнението на
проектите, като доказателство за това е големият брой успешно реализирани проекти по
националните оперативни програми, трансграничните и транснационални проекти.
Експертите от общинска администрация ще прилагат в своята работа знанията и уменията,
придобити чрез включването им в дейности от различни проекти или чрез ползване на
резултатите от тях.
С реализацията на проекта ще бъдат разкрити 7 работни места за лица, назначени
по трудов договор на пълен работен ден.
Всички въпроси, свързани с разпределението на задачите и отговорностито по
изпълнението на проекта между партньорите, както и във връзка с експлоатацията на
активите следва да се регламентират в Договор за партньорство.
5.6. ФИНАНСОВ ПЛАН
Тази част съдържа анализ на разходите и приходите/ползите, себестойност на
продуктите/услугите, финансови потоци, прогнозна печалба, стратегия за финансова
устойчивост. Анализът на ползите представлява качествен анализ.
Планът обхваща като минимум срока, определен за изпълнение на мерките,
заложени в одобрените концепции, а именно от първата половина на 2022 г. до средата на
2024 г. и 5 години след реализацията на проекта. Планът включва цялостна оценка на
необходимите ресурси за реализация на концепцията и представя възможните източници за
финансиране.
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Финансовият план е представен в excel файл като приложение към бизнес плана. В
текста по-долу са включени най-важните таблици и резултати от приложението в Excel, с
обяснителни текстове и допълнителна информация.
Инвестиционните разходи по проекта се състоят главно в разходи за строителномонтажни работи и външи инженерни услуги.
Таблица 9. Инвестиционни разходи
РАЗХОДИ ЗА ПРОЕКТА В ЛЕВА (без
ДДС)
Дейност 1: Възстановяване и
рехабилитация на спортно
разлекателен комплекс "Соленци"
Кратко описание

Разходи
Вид разход

Изготвяне на технически и/или работен
проект

Услуги

Еди
ница
бр.

Брой
единици
1

Единичн
а цена
16 000,00

Извършване на оценка на въздействието
върху околната среда
Строително-монтажни работи (СМР)

Услуги

бр.

1

20 000,00

бр.

1

550
000,00

Авторски надзор

Строителномонтажни
работи
Услуги

20
000,00
550
000,00

бр.

1

5 000,00

5 000,00

Строителен надзор

Услуги

бр.

1

6 000,00

6 000,00

Разрешителни за въвеждането на обекта в
експлоатация
Инвеститорски контрол

Услуги

бр.

1

2 000,00

2 000,00

Услуги

бр.

1

4 000,00

4 000,00

Общо разходи за Дейност 1

Ръководител на проекта
Финансов експерт
Административен/технически експерт
Експерт обществени поръчки и
договориране
Командировачни разходи
Пътни
Дневни

16
000,00

603
000,00

Дейност 2: Управление на проекта
Кратко описание

Общо

Разходи
Вид разход
Възнагражде
ния на екипа
на проекта
Възнагражде
ния на екипа
на проекта
Възнагражде
ния на екипа
на проекта
Възнагражде
ния на екипа
на проекта
Други
Други
Други

Еди
ница
бр.

Брой
единици
1

Единичн
а цена
14 500,00

Общо

бр.

1

11 500,00

11
500,00

бр.

1

10 000,00

10
000,00

бр.

1

4 000,00

4 000,00

бр.
бр.
бр.

1
1
1

1 000,00
540,00

0,00
1 000,00
540,00

14
500,00
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Квартирни
Офис консумативи и услуги

Други
Материали и
консумативи

бр.
бр.

1
1

500,00
1 200,00

500,00
1 200,00

Режийни разходи
Одит на проекта от външен одитор
Общо разходи за Дейност 2

Услуги
Услуги

бр.
бр.

1
1

500,00
5 200,00

500,00
5 200,00
48
940,00

Дейност 3: Информираност и
публичност
Кратко описание

Разходи
Вид разход

Провеждане на стартираща и
заключителна конференция
Разработване на рекламноинформационни материали (листовки,
брошури, сувенири)
Разработване на лого и брандинг
стратегия
Провеждане на публични събития (срещи,
семинари, конференции и др.) за
популяризиране на проекта - в общината
и извън нея
Разработване на интернет страница на
проекта
Общо разходи за Дейност 3

Услуги

Еди
ница
бр.

Брой
единици
2

Единичн
а цена
600,00

Услуги

бр.

Услуги

Общо
1 200,00

1

1 200,00

1 200,00

бр.

1

2 000,00

2 000,00

Услуги

бр.

2

550,00

1 100,00

Услуги

бр.

1

1 500,00

1 500,00
7 000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЯ ПО РАЗХОДИ
Вид разход

Общо без ДДС

ДДС

Възнаграждения на екипа на
проекта
Възнаграждения за друг персонал
Строително-монтажни работи
Оборудване и обзавеждане (ДМА)
Дълготрайни нематериални активи
Услуги
Материали и консумативи
Други
ОБЩО

40 000

40 000

0
550 000
0
0
65 700
1 200
2 040
658 940,00

0
660 000
0
0
78 840
1 440
2 040
782 320,00

110 000
0
0
13 140
240
0
123 380,00

Общо с ДДС

Приходите по проекта ще бъдат генерирани от такси и наеми за ползване на услугите
на спортно-развлекателния център.
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Таблица 10. Приходи от дейността

Оперативни
приходи от проекта
ДДС
Такси/Наеми за
ползване на
съоръжения
Брой единици
Единична цена

Изпълнение и експлоатация (лева)
Изпълне Изпълне Експлоата Експлоата Експлоата Експлоата
ние
ние
ция
ция
ция
ция
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
0
240 000
264 000
290 400
319 440
351 384
0
0

48 000
240 000

52 800
264 000

58 080
290 400

63 888
319 440

70 277
351 384

12 000
20

13 200
20

14 520
20

15 972
20

17 569
20

Разходите при експлоатацията на обекта ще бъдат основно за възнаграждения,
материали, консумативи, режийни разходи и разходи за поддръжка.
Таблица 11. Разходи от дейността

Оперативни разходи
по проекта
ДДС
Разходи за персонал
Брой служители
Средна брутна годишна
заплата
Разходи за материали
Такси/Наеми за
ползване на
съоръжения
Брой единици
Единична цена
Годишни комунални и
административни
разходи
напр. месечна стойност
- вода и водоползване
напр. месечна стойност
- ел. енергия
напр. месечна стойност
- Пожароизвестяване,
охрана и др.

Изпълнение и експлоатация (лева)
Изпълне Изпълне Експлоата Експлоата Експлоата Експлоата
ние
ние
ция
ция
ция
ция
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
0
255 800
271 300
288 350
307 105
327 736
0
0

31 000
100 800
7
14 400

34 100
100 800
7
14 400

37 510
100 800
7
14 400

41 261
100 800
7
14 400

45 387
100 800
7
14 400

0
0

60 000
60 000

66 000
66 000

72 600
72 600

79 860
79 860

87 846
87 846

0

12 000
5
67 200

13 200
5
73 920

14 520
5
81 312

15 972
5
89 443

17 569
5
98 388

1 100

1 210

1 331

1 464

1 611

1 000

1 100

1 210

1 331

1 464

300

330

363

399

439

0
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напр. месечна стойност
- материали и
консумативи
Месечна стойност за
други разходи (моля,
посочете) - интернет,
телефон, телевизия
Други разходи: услуги,
хонорари и др.

Изпълнение и експлоатация (лева)
Изпълне Изпълне Експлоата Експлоата Експлоата Експлоата
ние
ние
ция
ция
ция
ция
N
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
3 000
3 300
3 630
3 993
4 392

0

Други разходи 1
Поддръжка
Други разходи 2 Наем
на автомобил
Други разходи 3
Застраховки
Други разходи 4
Обучения, трудова
медицина, транспорт и
др.

200

220

242

266

293

27 800

30 580

33 638

37 002

40 702

18 000

19 800

21 780

23 958

26 354

2 400

2 640

2 904

3 194

3 514

2 400

2 640

2 904

3 194

3 514

5 000

5 500

6 050

6 655

7 321

Важен момент при реализацията на проекта е, че активите, предмет на инвестицията
имат дълъг полезен живот и генерират остатъчна стойност от инвестицията.
Таблица 12. Амортизация

година
Актив 1
Начална стойност
Сгради и
Норма на
съоръжения амортизация (%)
Годишна
амортизация
Натрупана
амортизация
Остатъчна стойност

1
550 000
4%

Изпълнение и експлоатация (лева)
2
3
4
5

6

22000

22000

22000

22000

22000

22000
528000

44000
506000

66000
484000

88000
462000

110000
440000

Финансовият анализ на инвестицията показва, че проектът не генерира нетни
приходи и не би бил осъществим без финансовата подкрепа по програмата.
Таблица 13. Финансов анализ на инвестицията

1
2

Основни елементи и параметри
Финансова вътрешна норма на възвръщаемост (%)
Нетна настояща стойност (BGN)

(на инвестицията)
-6,83%
-305 730,22
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Ползите от изпълнението на проекта са:
• Развитие на капацитета на местните ресурси на общината и постигане на
икономически растеж чрез активизиране на местния потенциал
• Изпълнение на дейности за преодоляването на бедността, социалната изолация
и безработицата на населението от общината
• Развитие на предприемачеството и инициативността на местното население и
бизнес;
• Социална интеграция чрез повишаване на жизнения стандарт на хора в
неравностойно, уязвимо положение, както и на малцинствените групи в
общината
• Създаване на добри практики при повишаване на жизнения стандарт и
качеството на живот на хората;
• Създаване на модел за трайно и устойчиво сътрудничество с партньорите по
проекта
Стратегия за финансова устойчивост (т.е. трайността на проекта след
крайния срок за изпълнение и генериране на положителни нетни парични потоци на
годишна база в дългосрочен план)
На основа на генерираните приходи и разходи при експлоатацията на проекта може
да се направи заключението, че проектът генерира положителни нетни парични потоци и
изпълнява показателите за финансова устойчивост, т.е. инвестицията би могла да се
самоиздържа в дългосрочен план.
Таблица 14. Финансова устойчивост на проекта

Общо финансови
източници
Общо оперативни
приходи
Остатъчна
стойност
ОБЩО
ВХОДЯЩ
ПАРИЧЕН
ПОТОК
Общо
инвестиционни
разходи
Общо оперативни
разходи
ОБЩ
ИЗХОДЯЩ
ПАРИЧЕН
ПОТОК

Изпълне
ние
N
752 960,00

Изпълнение и експлоатация (лева)
Експлоата
Експлоата
Експлоата Експлоата Експлоата
ция
ция
ция
ция
ция
N+1
N+2
N+3
N+4
N+5
29 360,00

0,00

288 000,00

316 800,00

348 480,00

383 328,00

421 660,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

752 960,00

317 360,00

316 800,00

348 480,00

383 328,00

421 660,80

-752
960,00

-29 360,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-286 800,00

-305 400,00

-325 860,00

-752
960,00

-316 160,00

-305 400,00

-325 860,00

-348 -373 122,60
366,00
-348 -373 122,60
366,00
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Печалба
НЕТЕН
ПАРИЧЕН
ПОТОК
АКУМУЛИРАН
НЕТЕН
ПАРИЧЕН
ПОТОК

0,00
0,00

-20 800,00
1 200,00

-10 600,00
11 400,00

620,00
22 620,00

12 962,00
34 962,00

26 538,20
48 538,20

0,00

1 200,00

12 600,00

35 220,00

70 182,00

118 720,20

Цялостна оценка на необходимите ресурси за реализация на концепцията и
възможни източници за финансиране
Финансовите средства, необходими за реализация на идеята са 782 320,00 лв. с ДДС,
финансирани от Малката грантова схема на Програма „Местно развитие, намаляване на
бедността и подобрено включване на уязвими групи“. За изпълнението на цялостния проект
се прогнозира необходимост от допълнителни 400 000 евро, които ще бъдат съфинансирани
от община Димитровград.
5.7. ОЦЕНКА НА РИСКА И ПЛАНИРАНЕ НА СЛУЧАЙНИ СЪБИТИЯ
В настоящата част са представени основните идентифицирани рискове и случайни
събития, които биха могли да имат негативно въздействие върху реализацията на бизнес
плана. Направена е оценка на тяхното въздействие и вероятността за настъпването им.
Предложени са възможни мерки/действия за тяхното ограничаване, както и цялостен план
за управление на риска.
5.7.1. Рискове, свързани с изпълнението на бизнес плана
Във връзка с реализацията на бизнес плана, е възможно настъпването на следните
основни рискове или случайни събития, които биха могли да окажат негативно въздействие
върху неговото изпълнение:
• Риск 1: Неправилно отчитане на проекта
• Риск 2: Отпадане на член(ове) на екипа
• Риск 3: Затруднения в комуникацията с държавни институции
• Риск 4: Обжалване на обществените поръчки
• Риск 5: Увеличаване на обема на СМР
• Риск 6: Неспазване на сроковете за изпълнение на проекта
• Риск 7: Надхвърляне на бюджета на проекта
• Риск 8: Лошо качество на извършените СМР
• Риск 9: Увеличаване на експлоатационните (оперативните) разходи за
поддръжка на обектите спрямо първоначално предвидените
• Риск 10: Настъпване на катастрофични събития
• Риск 11: Намаляване на броя ползватели на новосъздадените туристически
услуги
• Риск 12: Конкуренция, промяна на потребителските вкусове или поведение
Планът е представен в Таблица 15. План за управление на риска и съдържа:
• Наименование на рисковете
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•
•
•
•

Описание на рисковете и тяхното влияние
Степен на влияние върху изпълнението– значително влияние, умерено влияние,
ниско влияние
Вероятност от настъпване – висока, средна, ниска
Мерки за управление на рисковете и неутрализиране на негативните ефекти
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Таблица 15. План за управление на риска
Риск
1. Неправилно
отчитане на
проекта
2. Отпадане на
член(ове) на екипа

3. Затруднения в
комуникацията с
държавни
институции
4. Обжалване на
обществените
поръчки
5. Увеличаване на
обема на СМР

Описание

Влияние

Непознаване на правилата и процедурите Значително
за управле¬ние на проекти по ОПРР
Налагане на финансови корекции върху
бюджета на проекта
Напускане
на
организацията, Ниско
продължителна болест или смърт на член
на екипа
Забавяне на темпа и ефективността на
работа на екипа по проекта
Несъответствия
в
изискуемата Ниско
документация
Възникване на допълнителни разходи за
такси
Промени в нормативната база
Забавяне на изпълнението на проекта
Неточности
в
документацията
за Умерено
обществени поръчки или противоборство
между потенциалните изпълнители
Забавяне на изпълнението на проекта
Неточно проектиране или възникване на Умерено
допълнителни непредвидени СМР
Необходимост
от
намиране
на
допълнителни средства за СМР

Вероятност от
настъпване
Ниска

Средна

Средна

Средна

Ниска

Мерки за управление на рисковете и
неутрализиране на негативните ефекти
Назначаване на опитен еекспертен екип от страна на
общината
Привличане на външна консул¬тантска експертиза с
опит в управлението на проекти
Постоянна комуникация с екипа и идентифициране
на местни или външни експерти, които може да се
включат в управлението на проекта
Привличане на допълнителен експертен ресурс, за да
може да се поемат допълнителни дейности от екипа,
при необходимост
Осъществяване на ефективна комуникация с всички
заинтересовани страни още при стартирането на
изпълнението на договора
Осъществяване на постоянна комуникация с
държавните
институции
и
предварително
съгласуване на всички дейности с тях
Ангажиране на опитни правни експерти с богат опит
в подготовката и осъществяването на обществени
поръчки
Извършване на допълнителна преценка за
целесъобразността
на
извършването
на
допълнителните дейности и осигуряване на собствен
бюджет на общината за тяхното реализиране или ако
не са непосредствено необходими за реализацията на
целите на проекта, отлагането им във времето, когато
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Риск

Описание

Влияние

Вероятност от
настъпване

6.Неспазване на
сроковете за
изпълнение на
проекта

Завабяне на провеждането на процедурите Значително
по ЗОП
Закъснение от страна на подизпълнителите
Лоши метереологични условия
Промяна на нормативната база
Забавяне на изпълнението на проекта

Ниска

7.Надхвърляне на
бюджета на проекта

Неправилно планиране на разходите при Умерено
подготовката на проекта
Откриване
на
необходимост
от
допълнителни
СМР
заради
нововъзникнали работи
Забавяне на изпълнението на проекта за
осигуряването
на
допълнително
финансиране
Липса на технически капацитет у Умерено
изпълнителите
Недостатъчен инвеститорски и авторски
надзор
Неприемане на извършените СМР
Забавяне на изпълнението на проекта за
коригиране на пропуските
Значително увеличаване на разходите за Умерено
работната заплата или на режийните
разходи в страната или региона
Неизпълнение на прогнозата за приходи,
заложена в бизнес плана и липса на
финансов ресурс за оперативна дейност на
обектите

Ниска

8.Лошо качество на
извършените СМР

9. Увеличаване на
експлоатационните
(оперативните)
разходи за
поддръжка на
обектите спрямо

Ниска

Средна

Мерки за управление на рисковете и
неутрализиране на негативните ефекти
ще има наличен финансов ресурс за тяхното
осъществяване
Залагане на резерви в плана за изпълнението на
проекта и осъществяване на строг контрол върху
дейностите, изпълнявани от подизпълнители
Преструктуриране на графика на изпълнение на
дейностите, така че в случай на допуснато
закъснение, то да бъде наваксано в рамките на
предварително установения период на изпълнение на
проекта
Извършване на допълнителна преценка за
целесъобразността
на
извършването
на
допълнителните дейности и осигуряване на собствен
бюджет на общината за тяхното реализиране или ако
не са непосредствено необходими за реализацията на
целите на проекта, отлагането им във времето, когато
ще има наличен финансов ресурс за тяхното
осъществяване
Извършване на постоянен контрол и мониторинг на
СМР чрез инвеститорския и авторския надзор

Осъществяване на постоянен мониторинг върху
цените
на
труда
(вкл.
на
приложимото
законодателство) и на основните оперативни разходи
за ранно откриване (прогнозиране) на техни
възможни увеличения
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Риск

Описание

Влияние

Вероятност от
настъпване

първоначално
предвидените
10. Настъпване на
катастрофични
събития

11. Намаляване на
броя ползватели на
новосъздадените
туристически
услуги

12. Конкуренция,
промяна на
потребителските
вкусове или
поведение

Наводнения, земетресения, пожари и други Значително
природни събития
Нарушаване на целостта на обектите,
предмет на проекта и невъзможност те да
бъдат експлоатирани по предназначение
Необходимост от допълнителен финансов
ресурс за тяхното възстановяване
Влошаването на туристическото търсене Значително
или заради събития, които водят до
налагането
на
ограничения
върху
туристическите пътувания
Неизпълнение на прогнозата за приходи,
заложена в бизнес плана и липса на
финансов ресурс за оперативна дейност на
обектите

Ниска

Загуба на туристи
Значително
Намаляване на туристическото търсене
Неизпълнение на прогнозата за приходи,
заложена в бизнес плана и липса на
финансов ресурс за оперативна дейност на
обектите

Средна

Средна

Мерки за управление на рисковете и
неутрализиране на негативните ефекти
Идентифициране на допълнителни възможности за
увеличаване на приходите, за да се балансират
повишените оперативни разходи
Наблюдение на факторите, които може да бъдат
контролирани от човека и предприемане на адекватни
мерки за предотвратяване на катастрофични събития,
които може да бъдат причинени от човешката
дейност
Провеждане на активна и целенасочена маркетингова
кампания за популяризиране на туристическа
дестинация сред целевите групи потенциални
туристи
Изследване на нагласите на туристите/посетителите и
въвеждане на допълнителни продукти, които да
отговорят на техните очаквания, чрез анализ на
нуждите
Реализация на допълнителни инвестиционни проекти
Провеждане на активна и целенасочена маркетингова
кампания за популяризиране на туристическа
дестинация сред нови представители на целевите
групи потенциални туристи
Изследване на нагласите на туристите/посетителите и
въвеждане на допълнителни продукти, които да
отговорят на техните очаквания, чрез анализ на
нуждите
Реализация на допълващи инвестиционни проекти
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6. ИЗТОЧНИЦИ НА ИНФОРМАЦИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Национално сдружение на общините в България
Община Димитровград
Кметство на гр. Меричлери
Народно читалище „Просвета – 1896” – Меричлери
Интернет страница на Областна администрация Хасково, www.hs.government.bg
Национален статистически институт, www.nsi.bg
План за интегрирано развитие на община Димитровград 2021-2027 г.
Интернет страница на община Димитровград, www.dimitrovgrad.bg
Интернет страница на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство, www.eeagrants.bg
Анкетни карти на респонденти от община Димитровград

7. ПРИЛОЖЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Приложение №1. Бизнес план на Община Димитровград (електронен формат)
Приложение №2. Дневен ред на встъпителна среща
Приложение №3. Паметна записка от проведена встъпителна среща
Приложение №4. Списък на проектните идеи на Община Димитровград на база
одобрената концепция
Приложение №5. Паметна записка от проведена последваща (втора) среща
Приложение №6. Паметна записка от проведена фокус група
Приложение №7. Снимки от фокус група и посещение на мястото на
инвестицията (електронен формат)
Приложение №8. Анкетна карта за изследване мнението на жителите и
заинтересованите страни от община Димитровград в процеса на подготовка на
Стратегия за ефективно местно развитие 2021-2027 г.
Приложение №9. Попълнени анкетни карти (електронен формат)
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