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УВОД
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.
Елхово се финансира в рамките на Приоритетна ос 5: „Техническа помощ”, Операция
5.3 Изграждане на капацитет на бенефициентите по ОПРР”, по Схема за безвъзмездна
финансова помощ BG161PO001/5-03/2013 „Подкрепа за интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие II”, на Оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 г., съгласно договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG161PO001/5-03/2013/002 от 14.06.2013 год. с предмет: „Изработване на Интегриран
план за градско възстановяване и развитие на град Елхово” сключен между
Договарящия орган на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 година
и община Елхово. Изготвянето на документа е условие за получаване на финансиране
от Приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020 година. Приоритетната ОС цели да
подпомогне развитието на устойчиви, свързани, достъпни градски центрове, които да
бъдат привлекателни за жителите, посетителите, инвеститорите, приходящите
работещи в тях, и тяхното превръщане в двигател за повишаване
конкурентоспособността на регионите. Основната цел на проекта е изработване на
Интегриран план за градско развитие, насочени към устойчиво и трайно преодоляване
на високата концентрация на икономически, природни и социални проблеми
ИПГВР се разработи за целия град в рамките на строителните му граници,
определени от действащи устройствени планове, съгласно Методическите насоки за
разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие за градовете от ниво 4, съгласно НКПР 2013-2025 г. (октомври 2012 г.).
Основна цел на проекта е „Изработване на основни съставни части на
Интегриран план за градско възстановяване и развитие и е насочен към
устойчиво и трайно преодоляване на високата концентрация на икономически,
природни и социални проблеми в град Елхово. Изработването е изцяло съобразено с
Методически насоки за разработване и прилагане на ИПГВР, одобрени от министъра на
регионалното развитие. ИПГВР е средносрочен планов документ, който структурира
инвестиционната помощ по Приоритетна ОС 1 на Оперативна програма Региони в
растеж за 67 града, дефинирани в Национална концепция за пространствено развитие.
ИПГВР предлага интегриран подход за решаване на идентифицирани проблеми в града
и ефективно използване на потенциала за растеж, като структурира и възможностите за
проектно финансиране и на други източници – други оперативни програми през
периода 2014-2020, финансови инструменти, национално финансиране –
републикански и общински бюджет, както и други приложими донорски програми.
Специфичните цели на проекта са:
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 Разработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие,
който да подпомогне осъществяването на дългосрочна визия за
развитието на град Елхово (град от Ниво 4), чрез реализация на проекти в
градски територии и/или подсистеми в неудовлетворително състояние, с
негативни тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, с
привличане и координирано управление на разнородни инвестиции и
подпомогнати от структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.
 Увеличаване на ефекта от публичните мерки чрез ранна координация на
публичните и частните инвестиции. Осигуряване на плановата основа за
устойчиво развитие на Елхово чрез постигане на синергия между
действащи или в процес на подготовка и/или актуализация на
стратегически планови документи за интегрирано устойчиво регионално
и местно развитие, секторни политики, програмни документи и
устройствени схеми в рамките на градовете.
Основен резултат от проекта е изработването на Интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово.
Планът се разработи изцяло и в съответствие с Методическите насоки за
разработване и прилагане на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие за градовете от ниво 4, съгласно НКПР 2013-2025 г. (октомври 2012 г.),
издадени на основание чл. 17, ал. 9 от Закона за регионалното развитие.
Настоящият проект се вписва в политиката за интегрирано развитие на градските
райони, която координира пространствените, секторни и времеви аспекти на основни
области от градското развитие и е основна предпоставка за реализирането на
стратегията на Европейския съюз - Европа 2020, която определя три основни цели на
развитието на ЕС в периода до 2020 г. – интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж.
Градовете имат ключова роля за развитие на конкурентоспособна регионална
икономика, базирана на модерни технологии и иновации. В градовете е концентрирана
голяма част от инфраструктурата на производствения сектор. Концентрирането на
човешки капитал и образователни институции в градовете дава възможност за
изграждане на партньорства между тях и бизнеса, които да са основа за развитие на
изследователска и развойна дейност, водеща до интелигентен растеж.
Същевременно градовете са фактор, който влияе върху провеждането на
политиката за устойчиво развитие. В урбанизираните зони антропогенната дейност е
най-активна и в най-голяма степен създава рискове за околната среда и води до
интензивно използване на природните ресурси. Съвременната европейска политика за
градско развитие е ориентирана към намаляване на консумацията на енергия,
повишаване на енергийната ефективност в бита и производствения сектор чрез

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

4

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"

развитие на зелена икономика, разумно експлоатиране на ресурсите и намаляване на
емисиите на парникови газове.
Същевременно по-високата концентрация на населението в градовете, поражда
проблеми свързани със социално разслояване и формиране на бедни социални групи,
както и социално изолиране на някои маргинализирани групи.
Интегрираният подход, който Изпълнителят приложи по отношение планирането
на развитието на град Елхово, е насочен към анализиране на посочените по-горе
области и решаване на проблемите по начин, който ще осигури устойчивото развитие,
икономически просперитет на града и на неговите жители, като ще съхрани и подобри
качествата на градската среда.
Интегрираното развитие на градовете се реализира чрез интегрирани планове за
градско възстановяване и развитие, с които се осигурява пространствена, времева и
фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за
постигане на дефинирани цели с използване на специфични финансови инструменти.
Интегрираните планове за градско възстановяване и развитие са тясно свързани с
прилагането на Лайпцигската харта за устойчиви европейски градове. Тези планове се
разработват от местните администрации с участието на заинтересованите страни на
много широка обществена основа. Непосредствено участие и ангажиране в процеса
вземат, както икономическите партньори и професионалните сдружения, така и всички
заинтересовани структури на гражданското общество, специфични обществени групи и
населението в цялост. Важен фактор за успешната реализация на плана бе активното
включване на гражданите в ключовите фази на процеса на планиране. Ролята на
представителите на бизнеса също бе изключително важна, с оглед очертаване още в
началната фаза на разработването на ИПГВР на техните очаквания и инвестиционни
намерения по отношение развитието до 2020 г. Чрез интегрираните планове ще се
получи максимален ефект от съвместното използване на ресурси от различни
източници при навременното включване на ведомства, компании и организации, имащи
отношение към градското развитие. Публично-частните партньорства са в основата на
европейските практики за интегрирано градско развитие.
Съгласно Закона за регионално развитие, Интегрираният план за градско развитие
е план за икономическо и социално развитие или възстановяване на населено място град или част от него, разработен за прилагането на оперативна програма "Регионално
развитие", както и на други оперативни програми, финансиращи проекти в градовете.
ИПГВР представлява съвкупност от свързани във времето и пространството
проекти, действия и инвестиционни намерения, които се прилагат в определени
градски зони за въздействие в градовете, принадлежащи към целевата група. Той
интегрира политики и обединява разнородни участници за тяхното съвместно
провеждане, като допринася за реализация на визията и стратегията за развитие на
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града, респективно конкретни приоритети на развитието, определени в действащите
стратегически документи.
ИПГР цели трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното
състояние на дадена градска територия, чрез интеграция на всички дейности в плана по
такъв начин, че взаимовръзката между отделните елементи да има такава синергия, че
цялостното въздействие на плана да превишава сбора от въздействието на отделните му
съставни части, ако те бъдат осъществени поотделно.
Разработването на ИПГВР се осъществи съобразно следните принципи, изведени
на база на нормативната уредба:
 съобразяване с европейските принципи на интегрирано, устойчивото развитие
на градовете и на агломерационните ареали, както и допринасяне за прилагането
на тези принципи в обхвата на конкретните територии;
 спазване и надграждане на определената визия и стратегия за пространствено
развитие, съчетаваща социално-икономическото и инфраструктурното развитие
на градовете и урбанизираните им зони с актуалното устройствено планиране на
същите, в контекста на планови документи.
 осигуряване на приемственост и доразвитие в посока реализация на другите
стратегически и планови документи на регионалното развитие, като Общинския
план за развитие на град Елхово, Областната стратегия за развитие на област
Ямбол и на Регионалния план за развитие на Югоизточен район за планиране;
 постигане на максимална териториална концентрация на ресурсите и синергичен
ефект на планираните проекти и дейности в зоните на въздействие с оглед
постигане на по-висока ефективност на ресурсите;
 прилагане на принципа на партньорство и осигуряване на най-широко
гражданско участие, което да осигурява представителност на населението в
неговата цялост по въпросите от общоградско значение, активно включване на
бизнес средите и на техни представителни браншови структури в град Елхово
 осигуряване на обвързаност и ефект върху хоризонталните въпроси - устойчиво
развитие, в т.ч. климатични промени, равни възможности и недискриминация,
опазване на околната среда, иновации и правене на политики;
 разработване и прилагане в условията на прозрачност и партньорство между
местните и регионалните власти, неправителствения сектор, частните
инвеститори.
Подходът за изпълнение на проекта е съобразен със следните изисквания.
 ИПГВР да съответства на структурата и съдържанието от методическите
насоки за разработване и прилагане на ИПГВР (октомври 2012)
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 Целевият и проблемен анализ на настоящата ситуация в социално
икономически и екологичен план, и по отношение на осигуреността на
територията с действащи устройствени планове/схеми, да бъде разработен
съгласно т. 1.4.2.2 от Методическите насоки за разработване и прилагане
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие за градовете
от ниво 4, съгласно НКПР 2013-2025 г. (октомври 2012 г.) – Приложение
Н.
 Стратегията и целите на плана да съответстват на структурата и
съдържанието съгласно методическите насоки за разработване и прилагане
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие (октомври
2012 г.)
 В ИПГВР да бъдат разписани механизми за управление на
реализацията/прилагането на плана, съгласно т. 1.4.5 от методическите
насоки за разработване и прилагане на ИПГВР за градовете от ниво 4
(октомври 2012 – Приложение Н)
 ИПГВР да съдържа всички приложения, т. 1.4.6 от методическите насоки
за разработване и прилагане на интегрирани планове за градско
възстановяване и развитие за градовете от ниво 4 (октомври 2012 –
Приложение Н)
 ИПГВР да включва списък с проектни предложения, критерии и обосновка
за тяхното групиране в интегрирани пакети от проекти;
 ИПГВР да е съобразен с принципите на устойчивото развитие на градът и
на района от ниво 4 и допринася за прилагането на тези принципи в
обхвата на конкретните територии.
 ИПГВР да спазва принципа за пространствено развитие, съчетаващ
социално-икономическото и инфраструктурното развитие на градът и
урбанизираните му зони с актуалното устройствено планиране на същите.
 ИПГВР да осигурява приемственост и доразвитие в посока реализация на
другите стратегически и планови документи на регионалното развитие и на
териториалното устройство.
 ИПГВР да е реалистичен, съобразно финансовия и административен
капацитети на съответната община.
 ИПГВР да постига максимална концентрация на ресурсите и синергичен
ефект
 ИПГВР да е разработен с най-широко гражданско участие, което обхваща
както населението в неговата цялост по въпросите от общоградско
значение, така и на специфични групи, носители на групови интереси по
териториален, етнически, възрастов или друг признак, а също така и
представителните структури на бизнеса.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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 ИПГВР да осигурява обвързаност и ефект върху хоризонталните въпроси устойчиво развитие, равни възможности и недискриминация, опазване и
въздействие на околната среда, иновации и правене на политики.
 ИПГВР да е разработен и прилаган в условията на прозрачност и
партньорство между местните и регионалните власти, неправителствения
сектор, частните инвеститори, както и във взаимодействие с Управляващия
орган на ОПРР.
 ИПГВР да е съобразен и при възможност да допринася за развитието на
регионалните връзки на града – в обхвата на агломерационния ареал и в
по-широк териториален обхват, като осигурява условия за партньорство
между отделни общини по дейности, които са от общ интерес.
 ИПГВР да е съпроводен от преценка за необходимостта от екологична
оценка (ЕО) и оценка за съвместимост (ОС), съгласно ЗООС, ЗБР и
подзаконовите нормативни актове.
 При изработването на ИПГВР да са спазени процедурите за неговото
одобряване, съгласно методическите насоки за разработване и прилагане
на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие
 ИПГВР да съдържа реалистични и измерими индикатори, съгласно
методическитете насоки за разработване и прилагане на интегрирани
планове за градско възстановяване и развитие;
 Отчетени стриктно предвижданията и очертаната рамка на интервенциите
за интегрирано градско развитие на българските градове в Оперативната
програма Региони в растеж 2014-2020., с оглед значим принос за
реализацията на нейните цели и приоритети.
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ЧАСТ I
ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА НАСТОЯЩАТА СИТУАЦИЯ

1. Обща характеристика на град Елхово и Общината
Община Елхово се намира в Югоизточния район на Република България и е част
от област Ямбол като заема 19,6% от територията на областта със своите 708 кв. км и
включва 22 населени места от общо 109 в областта. Община Елхово граничи
териториално с Хасковска област - Община Тополовград на югозапад, с Република
Турция на югоизток и с Община Тунджа на север. Теренът на Общината включва както
голяма част обработваеми земи, така също и горски като природата там е добре
запазена.
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Град Елхово е втори по големина в областта след Ямбол. Градът се намира по
поречието на една от най-големите реки в страната – Тунджа. Разположен е на
територията на Елховското поле, низинно-хълмиста и плодородна земя с надморска
височина 100-150 м, преминаваща в Манастирските и Дервентските възвишения.
Градът е на 38 км. от град Ямбол, на 36 км от ГКПП Лесово - Хамзабейли на българотурската граница и на 339 км югоизточно от София. Елхово е град от ниво 4, съгласно

Карта на Югоизточен район, из „Регионален план за развитие на Югоизточен район за планиране за
периода 2007 – 2013 г.”

Националната концепция за пространствено развитие на Република България до
2025г.
Към 31.12.2012 г. жителите на Община Елхово наброяват 15 780 души, което
представлява 8,1% от населението на област Ямбол. 10 300 от тях живеят в град
Елхово.
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Таблица 1. Площ и гъстота на населението (сравнение в регионален план), 2012
Територия
(кв.км.)

% от
територията
на страната

Населени места
Общо/градове/села
брой

Гъстота на
населението
д./кв.м

Република България

111 001.9

100%

5304/253/5051

68.7

Югоизточен район

19 799

17.84%

683/38/645

54.4

Област Ямбол

3 355

3.00%

109/4/105

39.2

Община Елхово

701.7

0.63%

22/1/21

23.1

Град Елхово

49,9

0.04%

1/1

211.5

Източник: НСИ

1.1. Град Елхово в контекста на европейските градове и тяхното
социално-икономическо развитие
1.1.1. Преглед на стратегическите документи

Новият програмен период на Европейската комисия 2014-2020 г. предлага
реформа на водещата политика на регионално и транснационално европейско
сближаване. Действията по съгласуваните политики ще бъдат съсредоточени в две
основни направления:
- „Инвестиции за растеж и работни места“
- „Европейско териториално сътрудничество“
Европейският фонд за регионално развитие (ЕФРР) ще разполага в новия
програмен период с 325 милиарда евро от бюджета на Европейския съюз, които ще
бъдат разпределени в поднаправленията:
- иновации и научни изследвания
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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- цифрови технологии
- подпомагане на малките и средни предприятия (МСП)
- нисковъглеродна икономика
Основен документ в регионалната интеграция е Териториалния дневен ред ЕС
2020 (TA2020) от 2011г. Той дава основа на Община Елхово за откриване на
международна подкрепа и взаимодействие за оползотворяване на своя вътрешен
потенциал за устойчиво икономическо развитие, ръст на конкурентоспособността,
привличане на своите граждани за активно участие в създаването и прилагането на
местни политики, както и справяне с предизвикателствата, създадени от
икономическата и финансова криза.
Зелената книга за териториално сближаване на ЕС от 2008 г. подчертава
значението на регионалното сътрудничество за ръста на местната икономика и за
разработването на общите географски, културни и исторически преимущества, които
най-ефективно могат да бъдат управлявани по координиран и устойчив начин.
Взаимодействие в сферите на технологиите, споделянето на знания и добрите практики,
както и съвместното осигуряване на инвестиционни капитали произвеждат синергичен
ефект за партньорските страни.
Отново в тенденцията на синергичния ефект, основополагащата стратегия
Европа 2020 от 2010 г. залага мерки по три основни приоритета:
- интелигентен растеж - изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации – водеща роля на властите на национално и местно ниво за стимулиране
внедряването на нови технологии в производството, повишаване на квалификациите на
служителите и учащите чрез стажове и професионални обучения, публично-частни
партньорства за осъществяване и прилагане на изследователска и научно-развойна
дейност, мерки на общинско ниво, адресиращи увеличаващия се брой преждевременно
напуснали образователната система (съществуваща тенденция и в Елхово).
- устойчив растеж - насърчаване на по-екологична и конкурентоспособна
икономика с ефективно използване на ресурсите – създаване на ползотворни
партньорства между българските общини и региони, както и възможност за погранични
общини като Елхово да разширят приложението на тази политика с техни турски
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
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колеги за мониторинг състоянието и опазването на съвместните природни ресурси;
повишаване енергийната ефективност и употребата на възобновяеми енергийни
източници (ВЕИ), преминаване към „зелен“ начин на живот и бизнес.
- приобщаващ растеж - стимулиране на икономика с високи равнища на
заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване – възможности за
развитие на съвместни проекти в сферата на културния обмен, историческото
наследство и туризма на Елхово със съседни градове и общини, както в България, така
и в близките райони на Република Турция; необходимост от мерки за повишаване
трудовата заетост в Елхово, тъй като тя е най-често споменаваният проблем при
провеждането на проучвания сред местното население.
Предприемането на съвместни усилия от взаимосвързаните европейски и
съседни на тях икономики по посочените направления, дори и на общинско равнище,
гарантира получаването на резултат, превишаващ многократно по бързина и
въздействие всяко самостоятелно усилие.
Съвместният документ за пространствено развитие на държавите от
Вишеградската четворка (Чехия, Унгария, Полша и Словакия), България и Румъния
(V4+2) представя виждането им за териториалното развитие. Той разглежда найзначимите части на селищата със засилена икономическа дейност и се концентрира
върху транспортните мрежи помежду им. Използването на потенциала за развитие на
селищата се подпомага съществено от полицентричното развитие, съпътствано от
стимулираща конкуренция, както и сътрудничеството между селищни центрове.
Концепцията за такова развитие на селищните структури в национален и в европейски
мащаб създава предпоставки за намаляване на съществуващите регионални различия и
за осигуряване на равни условия за общо икономическо и социално развитие.
Националната програма за развитие „България 2020“ е рамков документ,
който показва връзката между приоритетите на Европейския съюз по стратегията
"Европа 2020" и националните приоритети на Република България. Програмата
осигурява основа за разработването на Споразумението за партньорство за
кохезионната политика за периода 2014 - 2020 г.
Осемте приоритета на програмата са:
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-

подобряване на достъпа и качеството на образованието
намаляване на бедността и подпомагане на социалното включване
интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал
развитие на аграрния отрасъл и устойчиво управление на природните
ресурси
повишаване конкурентоспособността на икономиката чрез иновации и
инвестиции
подобряване ефективността на публичните услуги за гражданите и бизнеса
енергийна сигурност и ресурсна ефективност
подобряване на транспортната свързаност

Изборът на тези приоритети за развитие и инвестиции е пряко свързан
едновременно с европейските цели и с нуждите на българската икономика и общество,
тези на Елхово в частност. В града се наблюдава необходимост именно от мерки за
повишаване квалификацията с цел намаляване високите нива на безработицата,
използване на местния промишлен, аграрен, природен и географски потенциал за
развитие, работа по повишаване на енергийната ефективност и транспортната
свързаност с областта и европейските региони.
Споразумението за партньорство е водещият документ, на базата на който
България договаря усвояването на средствата от европейските фондове в периода 20142020 г. Въз основа на критичните точки за развитието на България, посочени в анализа,
и идентифицираните предпоставки за растеж в съответствие с целите на Стратегията
Европа 2020 в Споразумението за партньорство са формулирани четири приоритета за
ЕСИФ през периода 2014-2020 г., както следва:
Приоритет 1: Образование, квалификация и заетост за приобщаващ растеж,
който обхваща подприоритетите: Заетост и трудова мобилност, Социално
включване, Образование, обучение и учене през целия живот.
Приоритет 2: Научни изследвания, иновации и инвестиции за интелигентен
растеж,
който
обхваща
подприоритетите:
Повишаване
на
конкурентоспособността и ресурсната ефективност на МСП, НИРД и иновации,
Достъп до и използване на ИКТ.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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Приоритет 3: Свързаност и зелена икономика за устойчив растеж, който
обхваща подприоритетите: Свързаност (външна и вътрешна), Преминаване към
ниско-въглеродна икономика, енергийна и ресурсна ефективност, Климат и
климатични промени, превенция и управление на риска, Околна среда и
опазване на природното богатство.
Приоритет 4: Добро управление и достъп до качествени обществени услуги,
който обхваща подприоритетите: Административна ефективност и качествена
съдебна система, Достъп до качествени обществени услуги и ефективно
прилагане на електронното управление и правосъдие.
Таблица 2 онагледява логиката на четирите взаимно допълващи се и
подсилващи ефекта си приоритета на СП, както и съответните им подприоритети:
Стратегически
приоритети за
финансиране в СП

Подприоритети

Заетост и трудова мобилност
Стратегически
приоритет 1:

Социално включване

Образование,
квалификация и заетост за
приобщаващ растеж

Образование, обучение и учене
през целия живот

Стратегически
приоритет 2:

Повишаване
конкурентоспособността и
ресурсната ефективност на МСП

Научни изследвания,
иновации и инвестиции за
интелигентен растеж

1

НИРД и иновации
Достъп до и използване на ИКТ

Фактор за устойчив
икономически растеж1
ФР 2 „По-добро и поефективно използване на
трудовия потенциал на
икономиката”
ФР 4 „Подобряване
качеството и ефективността
на образователните и
обучителни системи”
ФР 3 „Адресиране на
слабостите в бизнес-средата
и подобряване на
административната
ефективност, включително
на регионално и местно
ниво“

Идентифицирани в Националната програма за реформи 2011-2015 г.
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Свързаност (външна и вътрешна)
Стратегически
приоритет 3:

Преминаване към нисковъглеродна икономика, енергийна
и ресурсна ефективност

Свързаност и зелена
икономика за устойчив
растеж

Климат и климатични промени,
превенция и управление на риска

ФР 5 „Инфраструктура с
оглед на подобряване на
достъпа до единния пазар”

Околна среда и опазване на
природното богатство
Административна ефективност и
качествена съдебна система

Стратегически
приоритет 4
(хоризонтален):
Добро управление и
достъп до качествени
обществени услуги

Достъп до качествени обществени
услуги и ефективно прилагане на
електронното управление и
правосъдие

ФР 1 „Подобряване
ефективността на
публичните разходи и
осигуряване на
преразпределение на
публичните разходи към
дейности, повишаващи
потенциала за растеж на
икономиката”
ФР 3 „Адресиране на
слабостите в бизнес средата
и подобряване на
административната
ефективност, включително
на регионално и местно
ниво”

Политики за местно развитие:
Стратегическо измерение
(териториално):
Пространствено измерение
и политики за местно
развитие

- Устойчиво и интегрирано
градско развитие
- Развитие на селските райони
- Развитие на рибарски райони

ФР 1-5

- Развитие на райони с
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туристически потенциал

Пространствено измерение на
стратегическите приоритети за
устойчив, интелигентен и
приобщаващ растеж

Предвижданото подобрение на инфраструктурата, повишаването на
квалификацията и заетостта, насърчаването на предприемачеството и балансираното
териториално развитие са в унисон с нуждите на град Елхово и работата по тях трябва
да продължи.
Създадената през 2009 г. Стратегия за развитие на транспортната система
на Република България до 2020 г. очертава ключовите насоки за развитие на
транспорта в страната за предстоящия 10-годишен период. Нейните основни
приоритети са икономическата ефективност, установяването на устойчив транспортен
сектор и подобряване на регионалното и социално развитие и обвързаност. Крайната
цел е към 2020 г. България да притежава модерна, безопасна и сигурна транспортна
система, която да удовлетворява потребностите за качествен и безопасен транспорт. В
документа, по отношение на Югоизточен район и град Елхово, е посочено
доизграждането на автомагистрала Тракия през Ямбол (лотове 2, 3 и 4) – Приоритетна
ос 2 – , което вече е факт от лятото на 2013 г. Понастоящем се очаква новата по-добра
регионална свързаност да даде своите резултати за повишаване на икономическото
развитие.
1.1.2. Международно сътрудничество

Пограничната разположеност и отдалеченост на град Елхово от столицата
София предопределят неговото сътрудничество с градове от съседна Гърция и Турция.
Елхово има подписани споразумения за побратимявания с град Тригоно (Гърция) от
2002 г. и с град Лалапаша, провинция Одрин, Турция, от 1997 г. По споразумението с
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Гърция няма регистрирани дейности, но с Турция по линия на Програма за
трансгранично сътрудничество и Инструмента за предприсъединителна помощ за
периода 2007-2013 г., приоритетна ос “Подобряване качеството на живот”, мярка
“Опазване на околната среда, природата, историческото и културно наследство”, вече
има завършен проект „Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете
Едирне и Елхово”.
В двете общини е извършено благоустрояване на парково и предпарково
пространство, в гр. Одрин са изградени велопътека, пешеходна и състезателна пътека,
игрище за плажен волейбол, трибуна и място за къмпинг, а в Елхово - възстановяване
на игрище за баскетбол, два тенис корта, едно игрище за футбол на малки врати и
монтиране на кей за лодки на брега на река Тунджа за развитие на воден туризъм,
образуващо цялостен спортен комплекс с видеонаблюдение. По същия проект е
проведен и семинар на тема „Потенциал за развитие на туризъм в град Елхово и
формиране на устойчива туристическа дестинация”.
Понастоящем, отново по линия на Трансгранично сътрудничество се реализира
проект „Опазване на нематериалното културно наследство в региона на Елхово и
Лалапаша чрез изграждане на инфраструктура за провеждане на традиционни събития”.
Той предвижда създаването на места за отдих по поречието на река Тунджа,
изграждането на места за пикник, пешеходни алеи около стадион „Стефан Караджа” и
предпарковото пространство, както и обновяване на самия стадион.
Друга паралелна дейност, но предоставяща различни възможности за европейско
сътрудничество, е тази, произлизаща от подписаното през 2012 г. споразумение за
побратимяване с икономически развития град Монтикиари в Северна Италия по
Програма “Европа за гражданите” за периода 2007-2013 г. Чрез нея ЕК цели да повиши
участието на гражданите в европейската интеграция и да увеличи у тях усещането за
обща идентичност. До момента обаче липсват реални стъпки за сътрудничество между
Елхово и Монтикиари, което налага необходимостта от активизиране на съвместни
инициативи.
По отношение членството на Община Елхово в национални, регионални и
местни неправителствени организации с възможност за вътрешно сътрудничество
можем да посочим участието в „Националното сдружение на общините в Република

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

18

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"

България“, „Регионалната асоциация на общини “Тракия” и „Местната инициативна
група МИГ“.
1.1.3. Мястото на Община Елхово в класацията за финансова устойчивост

Класация на Общината за финансова устойчивост
Министерство на финансите на Република България обследва финансовото
състояние на общините като събира данни за управлението и ефективността според
четири типа показатели – показатели за финансова самостоятелност, показатели за
финансова устойчивост, показатели за ефективност и показател за инвестиционна
активност. Вследствие от набраната информация се публикуват официални таблици,
класиращи общините според тяхното представяне. Община Елхово попада в четвърта
категория на общините, според своя брой население. Мястото, което общината заема в
класацията за финансова устойчивост през 2012г. е 71-во, което е покачване с 81 места
само за година спрямо 2011г. от общо 264 общини на територията на България.
Показатели за финансова самостоятелност
Тези показатели представят дела на собствените приходи от общите
постъпления и покритието на разходите за местни дейности със собствени приходи.

Фиг. 1 Дял на собствените приходи от общите постъпления общините от
Област Ямбол
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Дял на собствените приходи от общите постъпления, %
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Източник: Министерство на финансите
По данни, публикувани от Министерство на финансите, делът на собствените
постъпления от общото число на приходите за 2011 и 2012 г. бележи спад с около 1,5%,
като към 31.12.2012г. представлява 23,4%. Процентът е най-нисък, в сравнение с този
на останалите общини в Област Ямбол и е по-нисък от средното ниво за страната –
29,28%. Покритието на разходи за местни дейности със собствени приходи за Община
Елхово за 2012 г. е 76,37%, което представлява ръст от 16% спрямо предходната година
и надвишава средния за страната – 73,81%.
Показатели за финансова устойчивост
Тук са включени бюджетното салдо спрямо общите постъпления по отчет;
размера на дълга, като процент от собствените приходи и изравнителната субсидия по
план; делът на просрочените задължения от собствените приходи и изравнителната
субсидия по план.
Бюджетното салдо спрямо общите постъпления за 2012г. е 11,32%, което
бидейки положителна стойност като цяло показва способност на Община Елхово за

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

20

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"

рационално използване на разполагаемите ресурси, като при съпоставяне с предишната
2011 г. отчитаме почти двойно увеличение.
Фиг. 2 Размер
на дълга като процент от собствените приходи и
изравнителна субсидия за общините от Област Ямбол
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Източник: Министерство на финансите
Община Елхово няма нито дълг, нито просрочени задължения към края на 2012
г. Този показател е особено важен с оглед планирането и осигуряването на проектите в
ИПГВР, доколкото те изискват динамичност по отношение на осигуряване на
съфинансиране от страна на общината и оперативно финансиране при осигурено ЕСИФ
финансиране.

Показатели за ефективност
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Тези показатели дават информация относно населението на един назначен
общински служител и делът на разходите за заплати и осигуровки в общите разходи.
По индикаторът население на един общински служител за 2011г. Община
Елхово разполага със 186 служители на гражданин, а за 2012 г. числото се увеличава на
228, което отговаря на средния брой за страната.
Фиг. 3 Население на един общински служител за общините от Област
Ямбол
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Източник: Министерство на финансите
Делът на разходите за заплати и осигуровки спрямо общите разходи бележи
едногодишен ръст от около 4% като през 2012 г. достига 55,27%, а средно за страната е
54,20%.
Показател за инвестиционна активност
Показателят за инвестиционна активност се формира от делът на капиталовите
разходи в общите разходи.
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Делът на капиталовите разходи от общите разходи на Община Елхово или иначе
казано инвестиционната активност е едва 2,44% за 2013 г. За сравнение, средният
процент за общините в България е 33,43%, което представлява много сериозна разлика,
изискваща предприемането на мерки за повишаване на инвестиционната активност.
Като допълнителен показател за инвестиционна и проектна активност можем да
добавим краткосрочните задължения към доставчици, които за 2013г. са на стойност
82 606 лв. или близо 15 пъти по-ниски от средните за страната - 1 232 788 лв. От друга
страна този показател може да се коментира като наложена добра финансова
дисциплина, което позволява на общината да планира и управлява ефективно
инвестиционни проекти.
По данни на Община Елхово от нейния финансов отчет за 2013 г., сборният и
бюджет е бил 10 060 458 лв., което представлява увеличение в размер на 899 069 лв. от
първоначално предвидените средства. Преходният остатък е 2 004 664 лв., а
постъпленията от собствени приходи са 2 184 299 лв. За сравнение през 2012 г. са
внесени 2 020 983 лв., а през 2011г. – 1 764 251 лв., което показва тенденция на
устойчивост на този дял. Основна част от приходите на бюджета и през 2013 г.
произхожда от Централния бюджет – 6 254 565 лв. или 74% от всички приходи. Найголеми са били разходите в сектор “Образование” – 49,8%. Собствените инвестиции са
в размер на 1 423 659 лв. Средствата, привлечени по оперативни програми, са 1 219 262
лв., а тези по Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г. са в размер на 1 009
788 лв.
От изложените по-горе данни и сравнения можем да обобщим, че аналогично на
повечето общини в страната, Община Елхово разчита основно на привлечени
европейски средства за реализиране на инвестиционната си политика, като добрата
финансова дисциплина и запазеният и леко увеличаващ се тренд на събираемост на
собствени приходи позволява добро планиране и управление на проекти с външно
финансиране, както и възможност за поемане на дълг за мостово финансиране на тези
проекти. Това е особено важно в контекста на разработвания Интегриран план за
градско възстановяване и развитие, тъй като се предполага инструментите на финансов
инженеринг и ПЧП инструментите да бъдат активно застъпени.
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Анализ на управлението на финансите
Прави впечатление, че макар и ограничен, бюджетът на Община Елхово е добре
и балансирано управляван. Понастоящем липсват каквито и да е финансови
задължения, което е прецедент на фона на повечето общини, намиращи се в класацията
за финансова устойчивост, изготвяна регулярно от Министерство на финансите. Назад
във времето са съществували задължения на Община Елхово към Фонда за органите на
местно самоуправление в България (ФЛАГ), които са погасени. Аналогично на
повечето общини в страната, Община Елхово е ограничена при осигуряване на
собствено съфинансиране на проекти с външно финансиране. През изминалия
програмен период 2007-2013 г. Общината реализира немалък брой проекти, които да
решават съществуващите инфраструктурни и социални проблеми, но трябва да се
отбележи, че повечето от тях не изискват съфинансиране, а този факт съществено
подпомага процеса на тяхното реализиране. С оглед спецификата на настоящия
програмен период 2014-2020 г., за когато е изявена още повече подкрепящата същност
на европейското финансиране, и е нужно включване на общината със собствено
съфинансиране за повечето проекти, ще се изисква добър анализ на потребностите,
приложимостта и ефектите от отделните проекти, както и възможността им за
паралелно или последователно изпълнение с оглед финансовите възможности на
общината. На дневен ред е и възможността за използване на фондове за регионално
развитие (тип JESSICA) за проекти, реализирани от частни инвеститори, но
подкрепящи балансираното и устойчиво развитие на града. Ефективното управление на
финансовите ресурси ще бъде подпомогнато и от новата рамка за управление на
европейските фондове, която се предполага да позволява по-голям процент авансови
плащания към бенефициентите, намаляване на административната тежест при
управление на проекти, включително бързо възстановяване на средства по проектите,
осигуряване на адекватни заемни инструменти за предфинансиране.
Проектна дейност и експертен капацитет
Служителите, които отговарят за проектната дейност в отдел „Програми,
проекти и хуманитарни дейности“ са четирима, сред които началник отдел, 1 старши
експерт и двама младши експерти. Отговорните за бюджетирането в Община Елхово
също са четирима – началник на отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“,
началник на отдел „Бюджет, финанси, труд и работна заплата“, 1 главен счетоводител и
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1 финансов контрольор. Екипът, работещ по проектите с европейско финансиране,
съвпада с този, отговарящ за общата проектна дейност в Общината.
Според документа „Одитни пътеки за управление и контрол на процедурите,
документите и финансовите средства по проекти, финансирани от ЕС“ в ситуации, в
които наличните служители в общината като количество и експертен капацитет са
недостатъчни за работата по такъв проект се предполага обявяването на конкурс на
необходимите длъжности. На практика обаче това се случва сравнително рядко.
Експертите на щат в Община Елхово съвместяват своите обичайни задължения и
сформират адхок екип, който работи по подготовката на проектно предложение,
окомплектоването на документацията, а след одобрението на проекта отговаря за
неговото прилагане, управление и мониторинг. Сравнително редки са случаите, при
които е обявяван конкурс за допълнителни специалисти, и когато това се е случвало, те
не са оставали на работа в общината в последствие. Всичко това показва добър
експертен капацитет и гъвкавост на Община Елхово за работа по проекти, финансирани
от фондовете на ЕС. Броят на назначените и постоянно работещи в тази сфера лица
кореспондира на нуждите на общината, според нейния размер, потребности и
възможност за реализиране на проекти.
Въпросът с наемането на външни консултанти за разработване на проектни
предложения и управление на проекти е сходен с този за наемането на отделни лица по
проекти. Такава необходимост се явява рядко поради поемането на съответните
задължения от страна на вече наетите служители, които се справят сами с възложените
проекти. Единствените трудности, които понякога възникват са свързани със случаите
на поставени твърде кратки срокове за работа по проектните предложения, но дори и
тогава ръководителите на проектите управляват добре организацията на труда и
разпределението на поставените задачи.
Проектните експерти в Община Елхово се намират ежедневно в постоянна
комуникация с различни министерства и ведомства, което им позволява от една страна
да бъдат отлично запознати с предвижданите политики и мерки на национално и
местно ниво, както и с възможностите за кандидатстване за финансиране по различни
програми. Работи се по утвърдени практики, когато общината е кандидат, както и в
ситуациите, в които тя администрира обществени поръчки или проверява за двойно
финансиране по проекти. Съществува обаче необходимост от подобряване на мерките
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за надграждане, мултиплициране и удостоверяване устойчивостта на реализираните
проекти. Като част от последващата оценка на общинския план за развитие е
препоръчително изготвянето на проучване за ефекта от изпълнените проекти, с
изследване на индикаторите за ефективност, потенциалните слабости и даването на
препоръки за възможностите за подобрения, които да бъдат съобразени при
изпълнението на проектите от ИПГВР 2014-2020 г., както и при изпълнение на ОПР
2014-2020 г.
1.1.4. Оценка на силните и слаби страни на регионалните връзки на гр.
Елхово в международен, европейски, национален и регионален план

Силни страни
Град Елхово заема позицията на общински център и е на трето място като
Община по брой население в област Ямбол. Водещ град е за включените в общината
още 21 населени места.
Елхово има добра инфраструктурна свързаност със столицата София, областния
център Ямбол, редица големи градове и Централна България като цяло чрез връзката с
автомагистрала „Тракия“, част от Европейски транспортен коридор № VIII и
Трансевропейската Автомагистрала "Север-Юг"(TEM). В близост е до автомагистрала
„Марица“, част от Европейски транспортен коридор № IV. Пътникопотокът в района е
увеличен и поради граничния пункт „Капитан Андреево“ и новооткрития „Лесово“.
Републиканският първокласен път I-7 от своя страна свързва ГКПП Силистра-Кълъраш
на границата с Румъния с ГКПП Лесово - Хамзабейли на границата с Турция. Пътят
минава през обходен път Силистра, обходен път Дулово, обходен път Шумен, обходен
път Преслав, Върбица, Бероново, река Мараш, обходен път Ямбол, обходен път Елхово,
Гранитово, Мелница, Лесово.
Близостта до областния град формира положителни импулси по отношение на
заетост, обществено обслужване, формиране на производствени връзки.
Местният равнинен релеф по поречието на една от големите реки в страната
Тунджа е благоприятен и със запазена природа. Предоставя възможности за модерно
земеделие, ВЕИ и туризъм.
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Съществуват изградени връзки и взаимодействие по линия на Трансгранично
сътрудничество с Република Турция.
Общинският бюджет е добре управляван, липсват задължения и има потенциал
за увеличаване на общинското участие в проекти.
Слаби страни
Недостатъчни целенасочени управленски дейности, свързани с международен
маркетинг на дестинацията и капитализиране на трансграничното положение на град
Елхово.
Трудности при осигуряване на съфинансиране по европейски проекти.
1.1.5. Идентифицирани връзки и потенциал за развитие в международен,
европейски и национален план

Възможности
Капитализиране на географското и комуникационно положение на града и
привличане на нови инвестиции, в т.ч. чужди.
Възможности за лобиране, черпене на знания и налагане на политики и проекти
за стимулиране на местното развитие чрез международни партньорства.
Повишаване активността по Програмата за трансгранично сътрудничество, в
момента практически липсват и дейности, произтичащи от побратимяването с Тригоно,
Гърция и с. Монтикиари, Италия.
Възможност за разработване на туристически маршрути съвместно с общините
от Черноморския регион за стимулиране на местната икономика, създаване на
регионален туристически продукт, в който да бъдат вписани потенциалите на града.
Стартиране на нови сътрудничества с европейски градове по програмите за
регионално развитие с цел икономическа интеграция, културен обмен, споделяне на
добри практики и съвместна проектна дейност.
Възможности за подобряване на инвестиционния климат и засилване на
конкурентоспособността на града и общината.
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Заплахи
Неползотворни международни
потенциални партньорства.
Периферно местоположение
отдалеченост от българската столица.

сътрудничества
спрямо

с

европейската

вече

изградени

мрежа

от

или

градове,

Икономическа откъснатост поради слабо популяризиране на дестинацията и
преимуществата от инвестиции в нея.
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2. Демографски параметри и политики на човешките ресурси на ниво
община и град
2.1 Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на състоянието)

В Община и град Елхово се наблюдава характерната за страната тенденция на
намаляване на населението, като за годините на последните две преброявания се отчита
намаляване на броя на населението с 20% за Община Елхово и 13 % за град Елхово при
7% – средното за страната (Таблица 3). Намаляването на населението се очертава като
дългосрочна тенденция поради механичен прираст с цел заетост, професионална
реализация, по-добро образование.
Таблица 3. Динамика в броя на населението
регионален план)

(сравнение в национален и

Брой на населението според преброяванията

1934

1946

1956

1965

1975

1985

Намаление на
броя на населението, %

1992

2001

2011

19922001

1934

България

6077939

7029349

7613709

8227866

8727771

8948649

8 487 317

7 932 984

7 364 570

-6.5%

-7.2%

Област
Ямбол

157660

177627

187278

187381

182038

182034

176552

156070

131447

-11.6%

-15.8%

Община
Елхово

30432

33933

35884

32544

27537

25528

23 995

20 021

16 016

-16.6%

-20.0%

Град
Елхово

5110

6720

10325

11314

12358

13678

13 776

12 070

10 445

-12.4%

-13.5%

Източник: НСИ
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Фиг. 4 Динамика в броя на населението на Община и град Елхово по години на
преброяванията
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Източник: Национален статистически институт
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2012 г.
населението на Община Елхово е 15 898 души (виж Фиг. 5), което съставлява 12,29% от
населението на Област Ямбол или 0,22% от населението на страната. През 2004 г. тези
дялове са били съответно 12,74% и 0,24%.
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Фиг. 5 Средногодишно население на Община Елхово 2004-2012 г.
Средногодишно население на Община Елхово
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Източник: Национален статистически институт
Както се вижда от данните във Фиг.5, основните тенденции по отношение на общата
численост на населението на Община Елхово през периода 2004 – 2012 г. са негативни
и тревожни.
Градското население на общината през 2004 г. е 11 490 души (60,67%). През
2012 г. то намалява на 10 372 души (65,24%).
Населението в селата през 2004 г. е 7 450 души (39,33%), а през 2012 г. е 5 526
души (34,76%). Съотношението градско – селско население е със значителен превес на
града като абсолютното намаление на селското население за периода е 1 924 души, а
това в града – с 1118 души.
Очевидно, намалението на общата численост на населението на Община
Елхово се дължи в по-голямата си част на намаляването на числеността на селското
население.
През периода 2004 – 2012 г., общата численост на населението само на селата в
Община Елхово спада с 25,83 %.
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Фиг. 6 Население на селата в Община Елхово 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Фиг. 7 Население на град Елхово 2004-2012 г.
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Намаляването на общата численост на населението на Община и град Елхово е
негативна предпоставка за социално-икономическото развитие на града и в редица
случаи води до проблеми в развитието на системите на обществено обслужване.
Раждаемост
Броят на живородените деца в Община Елхово показва варираща тенденция в
периода от 2004 г. (172 деца) до 2012 г. (116 деца), като най-високите пикове са били
през годините 2004 г., 2008 г., 2009 г. и 2011 г. През последната година от
наблюдавания период – 2012 г. се наблюдава видим спад.
Фиг. 8 Живородени деца в Община елхово 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Като цяло, общият брой на живородените деца в Община Елхово се променя
съществено през периода 2004 – 2012 г. Абсолютният спад с 56 деца (32,56%) може да
се обясни с въздействието на икономическата криза, както и с миграцията на част от
населението в детеродна възраст.
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Общият коефициент на раждаемост за Област Ямбол през 2004 г. е 9,1 ‰, като
през 2012 г. достига 9,7‰, (виж Фиг. 5) . Тенденцията сама по себе си е негативна
поради отчетения спад, но в контекста на общия тренд на статистическите райони в
България Област Ямбол показва ниво над средното за страната (виж Фиг. 9).
Фиг. 9 Коефициент на раждаемост в Област Ямбол в промили 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
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Фиг. 10 Коефициент на раждаемост по статистически райони в промили
2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Интересни са тенденциите на изменението на тоталния коефициент на
плодовитост (среден брой деца, които би родила 1 жена през целия фертилен период),
като използваме данните само за население в Област Ямбол. Стойността на тоталния
коефициент на плодовитост през 2004 г. е 1,54, а през 2012 г. – 1,89, като най-високата
стойност на показателя е през 2011 г. – 1,89. Тоталният коефициент за плодовитост
през 2011 г. е по-висок от този през 2004 г., въпреки по-големия брой живородени деца
през 2004 г. Това обстоятелство може да се обясни с по-ниския брой на жените във
фертилна възраст през 2011 спрямо 2004 г.
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Фиг. 11 Тотален коефициент на плодовитост за Област Ямбол 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
В Община Елхово се наблюдава и характерното за цялата страна увеличаване
на средната възраст за раждане на майките. Докато през 2004 г. средната възраст за
раждане в Област Ямбол е била 24,8 г., то в периода 2010-2012 г. тя скача с около
година като през 2011 г. бележи своето най-високо ниво с 25,9 г., следвано от
последните данни от 2012 г. – 25,7 г.
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Фиг. 12 Средна възраст за раждане в Област Ямбол 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Тенденциите за увеличаване на възрастта за раждане на деца, може да се
обясни с желанието за придобиване на по-високо образование, желанието за успешна
реализация в различни форми на заетост и увеличените изисквания, включително
разходи за отглеждане и възпитание на децата.
В Община Елхово се наблюдава и още една характерна тенденция за страната –
увеличаване на живородените деца от родители без сключен брак. През 2012 г. броят на
живородените деца от родители без брак е 60% (36 деца от 60 деца общо), докато делът им
през 2004 г. е бил 46,30% (50 деца от 108 общо). Данни за 2011 г. липсват.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Фиг. 13 Брой живородени деца в град Елхово 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Тенденцията за увеличаване на живородените деца от родители без брак се
потвърждава и от данните за сключените бракове и разводите. Сключените бракове в
Община Елхово намаляват – от 50 бр. през 2007 г. до 37 бр. през 2011 г. Броят на
разводите се увеличава (от 16 до 20 за периода 2007-2011 г.).
Смъртност
Броят на починалите в Община Елхово през 2004 г. е 316 души, който се
запазва на близки нива и през 2011 г. – 290 души, като се има предвид, че общата
численост на населението на общината през 2011 г. е по-малка. Тази тенденция е в
синхрон и с общият коефициент на смъртност за Област Ямбол, който през 2004 г. е 24,
а през 2012 г. се увеличава до 28,1.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Фиг. 14 Брой умирания в Община Елхово 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Средната продължителност на предстоящия живот също показва тенденция на
увеличение – от 72,15 г. през периода 2006 – 2008 г. до 72,58 г. през периода 2010 –
2012 г. И в Област Ямбол се наблюдава типичната разлика в стойността на този
показател при жените и мъжете. Средната продължителност на предстоящия живот на
мъжете спада от 69,35 г. през 2006-2008 г. до 69,04 г. през 2010 – 2012 г., докато при
жените стойностите на показателя са от 75,13 г. през 2006 – 2008 г. до 76,04 г. през 2010
– 2012 г.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Фиг. 15 Средна продължителност на предстоящия живот в Област Ямбол
2006-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Като цяло, увеличаването на общия коефициент на смъртност и увеличаването
на средната продължителност на предстоящия живот може да се оцени като негативна
тенденция от гледна точка на социално-икономическото развитие на град и Община
Елхово, тъй като те са свързани с намаляване на броя и застаряване на населението. Те
трябва да бъдат отчетени при планиране развитието на града и общината с обръщане на
специално внимание на услугите за стари хора.
Позитивна тенденция се наблюдава по отношение на детската смъртност
(данните са на ниво Област Ямбол), която намалява от коефициент 21,5 през 2004 г. до
11,9 през 2012 г. Трябва да се отбележи обаче, че по този показател Област Ямбол има
по-високи стойности от средните за странната – 11,6‰ за 2004 г. и 7,8‰ за 2012 г.
Освен това, потенциално обяснение за спада на детската смъртност в Област Ямбол се
крие и в намаляването на броя на новородените деца като цяло. Това обстоятелство
трябва да се отчете при планирането на социално-икономическото развитие на града и
общината.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Естествен прираст
Естественият прираст на населението в Община Елхово през целия разглеждан
период 2004 – 2012 г. е отрицателен, като с най-голяма отрицателна стойност той е в
периода 2005-2008 г. През последните години и особено през 2011 г. има известно
подобрение, но тенденцията като цяло остава силно негативна.
Фиг. 16 Естествено движение на населението в Община Елхово 2004-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Силните отрицателни стойности на естествения прираст на населението в
Община Елхово създават определени предизвикателства пред социалноикономическото развитие на общината и на града, което трябва да бъдат отчетено в
процеса на планиране.
Миграции
Данните за миграционните движения (заселвания и изселвания) и механичния
прираст (миграционното салдо) в Община Елхово през периода 2003 – 2012 г. са
представени на Фиг. 17.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Най-високо ниво на отрицателен механичен прираст се отчита през 2012 г. - 62
души, от които заселени 210 души и изселени – 272 души, общо 482 мигранти. Наймного мигранти през периода са регистрирани през 2005 г. – 1134 души, от които
заселени 460, а изселени – 674, с отрицателно миграционно салдо от 214 души.
Фиг. 17 Механично движение на населението в Община Елхово 2003-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
През периода 2006 – 2010 г. механичното движение е все още интензивно, но
придобива известно успокоение и средни стойности. През последната част от периода
2011-2012 г. механичното движение бележи значителен спад и изглежда за момента
успокоение. Основната част от изселванията и заселванията са се състояли.
Понастоящем интензитетът на миграционните движения в Община и град
Елхово в значителна степен ще зависи от социално-икономическото развитие на
общината и града, най-вече по отношение възможностите за заетост и условията за
живот.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Демографски структури
Данните за възрастовата структура на населението на Община Елхово за
периода 2007 – 2011 г. са показани на Фиг. 14.
Фиг. 18 Население под, в и над трудоспособна възраст в Община Елхово
2007-2011 г.
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Източник: Национален статистически институт
Населението в под трудоспособна възраст намалява от 2 385 души през 2007 г.
до 2 148 души през 2011 г. (съответно като дял намалява за същия период от 13,6% на
13,4%). Населението в трудоспособна възраст като относителен дял запазва дела си
почти без промяна от 58% през 2007 г. до 58,3% през 2011 г. В началото и в края на
периода 2007-2011 г. населението в над трудоспособна възраст запазва един и същ дял
от 28,2% (4 948 души през 2007 г. и 4 524 души през 2011 г).
Според преброяването през 2011 г., населението на Община Елхово има
следната възрастова структура:


населението от 0 до 15 години е 2 148 души 13,4%

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
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населението от 15 до 64 навършени години на Община Елхово е 9 344 души
или 58,3%
населението на възраст 65 и повече навършени години – 4 524 души, което
е 28,2%

Коефициентът на възрастова зависимост, изчислен като съотношение между
населението до 15 години и населението на 65 и повече години към населението от 15
до 64 навършени години, е 54,4%. Коефициентът на възрастова зависимост, изчислен
като съотношение между населението на 65 и повече години към населението на
възраст от 15 до 64 навършени години е 32,9%.
Към 01.02.2011 г. агрегираните данни по възрастови групи за населението на
град Елхово са следните:





общо население на Община Елхово – 10 552 души (100%)
население от 0 до 14 г. – 1 314 души (12,4%);
население от 15 до 64 г. – 7 392 души (70%)
население на 65 и повече години – 1 846 души (17,4%).

Половата структура на населението на Община Елхово, според данните от
преброяването през 2011 г. показва превес на жените – 5 375 спрямо мъжете, които са 5
177. Това означава, че на 1000 мъже се падат 1038 жени.
Образователна структура на населението
Образователната структура на населението на град Елхово по данни от
преброяването през 2011 г. е представена на Фиг. 19.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Фиг. 19 Образователна структура на населението на град Елхово към 01.02.2011 г.
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Източник: Национален статистически институт
Общо за град Елхово, населението с висше образование е 14%, 47% е със
средно, 26% с основно и 8% с начално образование. Освен тях, 4% не са завършили
училище, 1% никога не са посещавали училище, а под 1% е делът на децата до 7
годишна възраст.
Етнически състав на населението
Етническия състав на населението на град Елхово (виж Фиг. 20), според
данните от преброяването през 2011 г. и участвалите в етническото самоопределяне (9
878 души) е следният: 91% е българската етническа група (8 982 души), ромската е 8%
(779 души), а турската е под 1% (10 души). 31 души са заявили, че са с различна от
изброените етническа принадлежност, а 76 (1%) не са се самоопределели.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Фиг. 20 Етническо самоопределение на населението на град Елхово 2011 г.
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Източник: Национален статистически институт
Демографски прогнози
Публично достъпните демографските прогнози са съставени от НСИ само до
ниво област. Според тях, населението на Област Ямбол (виж Табл. 4 и Фиг. 21) през
2060 година при хипотеза на конвергентност (този вариант се определя като
реалистичен и е съобразен с нормативните изисквания на Европейския съюз) следва да
бъде 77 817 души, което означава намаление спрямо 2015 г. с 37,3%. В случай на
относително ускоряване на демографското и социално-икономическо развитие (при
този вариант се предполага , че демографското развитие ще протича при благоприятни
социално-икономически процеси), населението би могло да достигне 85 330 души или
намаление с 31,4%. При относително забавяне на развитието (при този вариант
развитието на населението е прогнозирано при хипотези за неблагоприятни процеси),
населението на областта може да достигне до 74 094 души или намаление с 40,2%.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Таблица 4 Демографска прогноза за Област Ямбол
Варианти

2015

2020

2025

2030

2035

2040

2045

2050

2055

2060

I вариант
(хипотеза за
конвергентност) 124 211

117 214 110 716 104745

II вариант
(относително
ускоряване)

124 449

118 122 112 468 107442 102 925 98 756 94 905 91 378 88 203 85 330

III вариант
(относително
забавяне)

124 087

116 782 109 842 103414

99 244 94 140 89 446 85 180 81 320 77 817

97 429 91 853 86 761 82 126 77 918 74 094

Източник: Национален статистически институт
Фигура 21 Прогноза за броя на населението на Област Ямбол 2015-2055 г.
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Източник: Национален статистически институт
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
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Важна част от демографския анализ на НСИ са и прогнозните данни за
коефициентите на възрастова зависимост. За Област Ямбол, прогнозните стойности на
коефициентите на възрастова зависимост показват тенденция на нарастване и при трите
варианта – конвергентност, ускоряване и забавяне.
Таблица 5 Коефициенти на възрастова зависимост в % за Област Ямбол
2015

2020

2025 2030

2035 2040

2045 2050

2055 2060

I вариант (хипотеза
за конвергентност)

59,77 65,70 69,21 72,17 74,69 78,64 82,99 85,83 87,36 86,40

II вариант
(относително
ускоряване)

59,96 66,46 70,81 74,84 78,45 83,54 89,10 92,96 95,30 94,82

III вариант
(относително
забавяне)

59,68 65,33 68,40 70,85 72,84 76,17 79,93 82,20 83,25 81,93

Източник: Национален статистически институт
Таблица 6 Коефициенти на възрастова зависимост (относно старшите възрасти) в
% за Област Ямбол
2015

2020

2025 2030

2035 2040

2045 2050

2055 2060

I вариант (при
хипотеза за
конвергентност)

36,50 40,84 44,11 47,24 49,32 52,16 55,40 57,65 59,01 58,26

II вариант
(относително
ускоряване)

36,70 41,62 45,75 49,97 53,22 57,29 61,71 64,95 67,12 66,93

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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III вариант
(относително
забавяне)

36,41 40,47 43,30 45,89 47,38 49,60 52,24 53,93 54,81 53,66

Източник: Национален статистически институт
Въпреки, че посочените прогнозни данни се отнасят за Област Ямбол, може да
се приеме, че подобни тенденции ще се наблюдават в Община и град Елхово.
Оценка на демографските параметри:


Намаляването и застаряване на населението на общината и града с темпове над
два пъти по-високи от средните за страната.



Отрицателен естествен и механичен прираст.



Засилени процеси на миграция особено сред младото население.



Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението на община
Елхово, изразяващо се в намаляване на относителния дял на населението в под
трудоспособна за сметка на нарастване на дела на населението в над
трудоспособна възраст. Средносрочната и дългосрочна проекция на тази
тенденция води до бъдещото намаляване на броя на население във фертилна
възраст и до ограничаване на възможностите за естественото му
възпроизводство.



Продължаващото обезлюдяване на всички населените места в общината
поражда проблем за нормалното функциониране на обекти на социалната
инфраструктура в такива селища (образование, здравеопазване и др.) и води до
ограничаване на селищните им обслужващи функции.



Очертаните тенденции в развитието на естественото и механичното движение на
населението през последните 7 години – запазване на нивата на раждаемост и на
смъртност са индикатор, че демографското развитие на общината е от
“стагниращ” тип. По-сериозно, негативно влияние оказва механичния прираст,
който е и основния фактор за обезлюдяването на населените места.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
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Териториалните ресурси в землищата на обезлюдените населени места с
намаляващо население и влошаваща се възрастова структура, трудно могат да
бъдат използвани ефективно.



Намаляващият брой население “стеснява” и трудовия потенциал на Община
Елхово.



Образователната и квалификационна структура на населението не създава
условия за инвестиционна привлекателност на територията, но е с потенциал за
развитие на традиционни производства.



Град Елхово като административен център потвърждава отбелязаните негативни
тенденции, но все още по-малък интензитет спрямо средните за общината.

2.1. Безработица, трудова заетост на населението по възраст, пол и
образование
По данни от преброяването на населението от 2011 г. за Община Елхово,
лицата на възраст 15-64 години са 10 497 души. От тях, икономически активни са 6 906
души, което представлява 65,7%. Останалите 34,3% или 3 591 души са икономически
неактивни лица. От икономически активните, 5 302 лица са заети (76,7%), а 1 604 души
са безработни (23,3%).
Броят на заетите лица в Община Елхово (по данни от последното преброяване
на населението) е 5 302 души, от които 2 859 са мъже, а 2 443 са жени. Най-голям дял
от заетите лица имат лицата на възраст между 45-49-годишните (806 души), следвани
от групата на 50-54-годишните (805 души) и тази на 55-59-годишните (686 души).
От икономически неактивните лица, най-голямата група е на пенсионерите,
чиито брой според преброяването през 2011 г. е 5 225 души, от които 3 664 са над 65
години. От тях 1 493 са мъже и 2 171 са жени. Втората по големина група от
икономически неактивните лица е тази на учащите. Общият им брой е 726, 390 момчета
и 336 момичета.
Нивото на безработицата за Община Елхово (по данни на Дирекция „Бюро по
труда“-гр. Елхово) през периода 2007 – 2013 г. е по-високо от средното за страната и
варира от 14,44% през 2007 г. до 21,92% през 2013 г., като най-ниската стойност е през
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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2008 г. – 11,46%. Следователно в Община Елхово икономическата криза е дала
отражение за повишаване на безработицата, което се е усетило със закъснение и
негативната тенденция не само, че не е овладяна до момента, но и се увеличава.
Фиг. 22 Средногодишно ниво на безработица в Община елхово 2007-2013 г.
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Източник: Национален статистически институт
По отношение на коефициента на безработица Община Елхово е с понеблагоприятна позиция от средното състояние за страната (11.3%) и област Ямбол
(15,4%). В град Елхово нивото на безработица е с по-ниски стойности от средното за
общината. Над 50% от безработното население е с ниско образователно равнище.
2.1.1. Цели и политики на Община Елхово

Стратегически документи


Актуализирана национална стратегия за демографско развитие на
Република България (2012 – 2030 г.)

Националната стратегия е стратегически документ, представящ приоритетните
направления и задачи в национален мащаб по отношение на демографската политика.
Тяхната крайна цел е забавяне на темповете на намаляване броя на населението,
стабилизиране на броя му в дългосрочен план и осигуряване на висококачествен
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човешкия капитал във всяко отношение, включително здравословно състояние,
образованост, способности и умения.
Стратегията обхваща периода 2012– 2030 г., в рамките на който се очертават два
подпериода. Първият е до 2015 г. като усилията ще бъдат насочени към реформа на
нормативната база, на съществуващите управленски структури и изграждане на
Национален институционален механизъм за действие, осигуряване на финансиране и
обновяване на социалните системи в съответствие с демографските промени. През
вторият подпериод до 2030 г. се очаква въвеждането на всички компоненти на
демографска политика, които стратегия предвижда.


Национална стратегия за регионално развитие ( 2012 – 2022 г.)

Стратегическа цел 2 „Социално сближаване и намаляване на регионалните
диспропорции в социалната сфера чрез развитие и реализация на човешкия капитал” на
НСРР е ориентирана към развитието и реализацията на човешките ресурси в районите,
с оглед намаляване на негативните демографски процеси и подобряване на качеството
на живота. Подходът, който е възприет в стратегията, е комплексно решаване на
проблемите, свързани с достъпа до образование, здравеопазване, социални услуги,
както и осигуряване на широк достъп до култура и културни прояви и съхраняване на
културните ценности.


Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода
2014-2020г.

Стратегическият документ си поставя за цел да превърне Югоизточния район в
привлекателно място за живот и бизнес, със съхранено природно и културно
наследство, ефективно използващ своя потенциал за постигане на устойчиво и
балансирано социално-икономическо развитие със затвърждаване на традициите си в
туризма и енергетиката. Една от основните стратегически цели на плана е социално
сближаване и намаляване на междуобластните неравенства в ЮИР чрез инвестиции в
човешките ресурси и подобряване на социалната инфраструктура (Стратегическа цел
2).
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2.3. Възможности за развитие (потенциал, тенденции, политики)
С оглед на представените по-горе данни за демографското състояние на Община
и град Елхово се налагат следните препоръки за развитие:
-

Данните, касаещи средногодишния брой на населението в Община Елхово са
обезпокоителни, тъй като те демонстрират една непрекъсната тенденция за спад
в броя на жителите. Необходимо е предприемането на мерки, които биха
подобрили икономическата обстановка в населеното място, както и качеството
на живот като цяло. Ключово е засилването на фактори, задържащи и
привличащи ново население като проектна дейност и възможности за бизнес.
Общината трябва да предлага преференциални условия за стартиране и
поддържане на предприемаческа дейност.

-

Такава общинска политика би довела непряко и до повишаване на раждаемостта
в резултат на задържането на население в детеродна възраст на територията на
Елхово и би омекотила темпа на застаряване на населението.

-

Понастоящем, предвид големия дял пенсионери в Община Елхово, както и
големия брой безработни, се поставя акцент върху нуждата от развиване и
предлагане на широк спектър от социални услуги, които бидейки финансов
акцент отнемат от вниманието към икономическия растеж. Необходими са
усилия в посока борба с първоизточника на проблема – слабата икономическа
активност, а не цялостно ангажиране единствено с последиците от нея –
безработица и застаряване. Важно е третирането на ситуацията в нейната основа.

-

От съществено значение е и развиването на специален подход и програми за
интеграция на ромското население, което в Област Ямбол е с дял по-висок от
средния за страната. Трябват специални мерки за привличане и задържане на
ромските деца до възможно най-високо образователно ниво, тъй като те също са
неделима част от ситуацията на пазара на труда и неинтегрирането на тази група
води до чувствително за мащабите на Община и град Елхово повишаване нивото
на безработицата.
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3. Икономическо развитие и инвестиционна активност
3.1. Икономически показатели
Разглеждането на някои от основните икономически показатели на град и
Община Елхово в динамика и в сравнение с тези на другите общини в Област Ямбол
или с показателите на национално ниво ни дава основна информация при разработване
на анализа на състоянието и за структуриране на необходимите препоръки.
Брутна добавена стойност и брутен вътрешен продукт
Анализът на брутната добавена стойност и на брутния вътрешен продукт на
национално ниво поставят Югоизточния район в параметрите на нормалното за
страната, в зоната, обитавана от повечето териториални поделения. Единственото
изключение от правилото е Югозападният район, който превъзхожда значително
всички останали. По отношение на Югоизточния се наблюдава постоянен и плавен ръст
в движението през годините. За периода 2009-2011 г. БВП преминава през нивата 7 137
000, 7 298 000 и 7 795 000 лв.
Фиг. 23 Брутна добавена стойност по статистически зони
БДС по статистически зони
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Източник: Национален статистически институт
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Тенденцията при брутния вътрешен продукт е аналогична. Движението на
показателя за Югоизточния район е в рамките на обичайното за страната (за периода
2009-2010-2011 г. стойностите са съответно 8 307 000 лв., 8 475 000 лв. и 9 008 000 лв.
Фиг. 24 Брутен вътрешен продукт по статистически зони
БВП по статистически зони
БЪЛГАРИЯ

80 000
70 000

Северозападен район

70 511

60 000
млн.лв.

75 307

68 321

Северен централен
район

50 000
40 000

32 565

30 000

36 617
33 974

Североизточен район
ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН

20 000
8 307

8 475

9 008

10 000
0
2009

2010

2011

Югозападен район
Южен централен район

Източник: Национален статистически институт
В секторното разпределение на БДС и БВП за Област Ямбол най-голям е делът
на БДС за цитирания времеви период в сектор „Услуги” – за 2011 г. това прави 49%,
след това е делът на индустрията - 36% и накрая с най-малък процент е селското
стопанство – 15%.
Брутният вътрешен продукт на глава от населението в Област Ямбол също
бележи ръст за разглеждания период.
Таблица 7 Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност за Област
Ямбол 2009-2011 г.
Брутен вътрешен продукт и брутна добавена стойност
Област Ямбол
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Показатели

Мерна единица
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Източник: Национален статистически институт
Предприятия
Сравнявайки данните за общините в Област Ямбол откриваме, че след найголямата Община Ямбол, която съответно регистрира и най-голям брой фирми в
периода 2007-2009 г., Община Елхово се нарежда на второ място сред по-близките по
размер общини, като при това показва и почти двоен ръст в броя предприятия.
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Фиг. 25 Брой предприятия по години в Област Ямбол 2007-2009 г.
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Източник: Национален статистически институт
В периода 2007-2008 г. броят на нефинансовите предприятия в Община Елхово се
удвоява, след което техният брой почти стагнира до 2011 г. (1021-1067 бр.) и бележи
спад до 998 броя фирми за 2012 г.
Фиг. 26 Динамика на броя на нефинансовите предприятия в Община Елхово
2007-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
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Същевременно става ясно, че за същата година 96% от предприятията (961
фирми) са с персонал до 9 души (т.нар. микро предприятия). Малките предприятия от
10 до 49 души са 3,1%, а средните с персонал между 50 и 249 човека са едва 0,9% от
общия брой. Това отново потвърждава данните за липса на сериозна индустрия в
Община Елхово и принудата на хората да се ориентират недобре подготвени към
стартирането на собствен бизнес в сферата на услугите (най-достъпен за стартиране вид
бизнес) и последвалия му неуспех, дължащ се до голяма степен и на слабата
покупателна способност на местното население.
Фиг. 27 Брой нефинансови предприятия в Община Елхово за 2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Все пак, положително е, че през наблюдавания период 2008-2012 г. стойността
на произведената продукция от нефинансовите предприятия в Община Елхово от 2009
г. насам нараства постоянно и плавно като от ниво 44 519 000 лв. е достигнала
69 879 000 лв.
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Фиг. 28 Стойност на произведената продукция в Община Елхово в хил. лв.
2008-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Въпреки високата стойност на показателя обаче данните от останалите графики
ни носят информация, че наличният ръст в броя на фирмите до 2009 г. е бил основно в
сферата на услугите, като индустрията е регистрирала постоянни минимални нива
(ситуацията в аграрния сектор е сходна), близки до състоянието на замиране. Освен
това, макар и да е имало голям интерес в установяването на бизнес в сферата на
услугите, то виждаме, че динамичното развитие на този интерес е съпровождано и с
още по-осезаеми колебания, водещи до закриване на предприятия.
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Фиг. 29 Брой новосъздадени предприятия по икономически дейности в
Община елхово 2008-2012 г.
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Източник: Регистър на статистическите единици
Фиг. 30 Брой прекратени предприятия по икономически дейности в
Община елхово 2008-2012 г.
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Източник: Регистър на статистическите единици
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Посочените данни водят до извода, че е необходимо установяването на
целенасочена политика в сферата на икономиката на град Елхово, целяща
стимулирането на бизнес начинания в индустрията и аграрния сектор, тъй като макар и
изискващи повече усилия, ресурси и планиране, именно това са секторите, които могат
да донесат траен икономически ръст и да осигурят трайна заетост. Община Елхово
трябва да работи в сътрудничество с бизнеса в тези сфери като бъде в постоянен диалог
с него, интересува се от нуждите му и обсъжда възможните проекти от обща полза,
предлага му по-изгодни условия за инвестиции или реновира наличната
инфраструктура и общински сграден фонд, подходящи за бази на предприятия.
Когато сравним движението на приходите за същия период на национално ниво
с тези от Югоизточния район обаче виждаме по-голямата степен на засегнатост на
големите фирми над 250 души от Югоизточна България в сравнение с тази на ниво
държава. Другият акцент, който се откроява, е по-трудното възстановяване на средните
предприятия с персонал между 50 и 249 души от район Югоизточен.
Фиг. 31 Приходи на нефинансовите предприятия според броя на заетите
лица за България 2008-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
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Фиг. 32 Приходи на нефинансовите предприятия според броя на заетите
лица за Югоизточен район 2008-2012 г.

хил.лв.
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Източник: Национален статистически институт
Притеснителна е тенденцията, констатирана по отношение на броя заети лица в
нефинансовите предприятия на територията на Община Елхово. За периода 2008-2009
г. се регистрира постоянен спад в нивото на заетост с 12,5% като от 2 393 заети през
2008 г. през 2012 г. те вече са 2 095, което за община с размерите на Елхово е тенденция
от значение.
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Фиг. 33 Брой на заетите лица в нефинансовите предприятия в Община
Елхово 2008-2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
Дълготрайни материални активи
Индикаторът разходи за придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА)
е показателен за инвестиционната дейност на предприятията в Община Елхово.
Графиката по-долу показва плавен ръст за периода 2008-2012 г. на тези разходи и в
трите дейности. За 4 г. след кризата през 2008 г. разходите за ДМА в услугите са се
увеличили от 26 787 000 лв. на 31 537 000 лв., тези в индустрията бележат най-голям
ръст – от 12 725 000 лв. през 2009 г. на 29 823 000 лв. през 2012 г., а аграрните дейности
изглежда възстановяват нивото си от 2009 г. – към 2012 г. разходите за ДМА там са
14 650 000 лв.
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Фиг. 34 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи на
нефинансовите предприятия по икономически дейности в Община Елхово 20082012 г.
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Източник: Национален статистически институт
При анализ на данните за разходите за придобиване на дълготрайни материални
активи по икономически дейности, откриваме, че в периода 2008-2012 г. приоритетните
области за инвестиции на предприемачеството са се различавали. През 2008 г. найзначителни са били разходите за ДМА в добивната промишленост, доставянето на води
и управлението на отпадъци (2 421 000 лв.), през 2009 г. е имало сериозен интерес към
селското, горското и рибното стопанство (7 164 000 лв.), през 2010 г. – тази тенденция
се е запазила с още 2 863 000 лв., през 2011 г. голямата част от разходите за ДМА
(4 199 000 лв.) са били в сектора на търговията, ремонта на моторни превозни средства,
транспорта, складирането, хотелиерството и ресторантьорството, а през 2012 г.
интересът отново се е върнал в добивната промишленост, доставянето на води и
управлението на отпадъци с безпрецедентната сума до този момент от 15 998 000 лв.
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Забелязва се положителна тенденция на бизнеса в Община Елхово към увеличаване на
инвестициите в дълготрайни материални активи.
Таблица 8 Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по
икономически дейности (А10) в Община Елхово за периода 2008 – 2012 г.
Разходи за придобиване на дълготрайни материални активи по икономически
дейности (А10) в Община Елхово за периода 2008 - 20121
(Хил. левове)
Икономически дейности (А10)

2008

2009

2010

2011

2012

Общо

13 442

18 159

8 179

19 218

24 954

Селско, горско и рибно стопанство

2 421

7 164

2 863

3 816

4 370

Добивна, преработваща и друга
промишленост; доставяне на води;
канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване

2 643

2 799

1 608

..

15 998

Строителство

422

..

..

..

..

Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети; транспорт, складиране и пощи;
хотелиерство и ресторантьорство

2 136

1 372

1 687

4 199

2 324

Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения

..

–

–

..

..

Финансови и застрахователни дейности

–

..

..

..

..

Операции с недвижими имоти

1 261

..

406

281

600
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Професионални дейности и научни
изследвания; административни и спомагателни
дейности

..

2 669

..

..

1 504

Държавно управление; образование; хуманно
здравеопазване и социална дейност

694

1 432

196

540

..

Други услуги

29

..

..

84

44

1

Вкл. закупуване на земя.

' .. ' Конфиденциални данни
'–' Няма случай
Източник: Национален статистически институт
Заетост
Следващата графика представя подробна картина на броя и групите финансово
активни жители на Община Елхово, като тук са включени не само наетите лица, които
коментирахме по-горе, но и допълнителни групи като работодатели, самостоятелно
работещи, неплатени семейни работници, членове на производствени или земеделски
кооперации и селскостопански производители. Имайки пред себе си още по-пълната
картина на заетостта в Община Елхово можем да заключим, че водещите 3 групи са
наетите лица – 86,90%, следвани от самостоятелно работещите – 6,49% и
работодателите – 4,98%.
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Фиг. 35 Характеристика на заетостта в Община Елхово за 2011 г.
Характеристика на заетостта в
Община Елхово за 2011г.
4 609

Работодател (с наети)

Самостоятелно работещ (без
наети)
Наето лице

Неплатен семеен работник

344

264

4 39
42

Член на производствена или
земеделска кооперация
Селскостопански производител
за собствена консумация

Източник: Национален статистически институт
Индикаторите коефициент на икономическа активност и заетост в Община
Елхово от своя страна показват съществена динамика, измерени през 2001 г. и през
2011 г. Регистрира се удвояване на заетостта от 26,4% на 50,5% и чувствително
увеличение на икономическата активност от 45,3% през 2001г. на 65,8% десет години
по-късно.
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Фиг. 36 Коефициент на икономическа активност и заетост на населението
на възраст 15-64 г. в Община Елхово в проценти
Коефициент на икономическа активност и
заетост на 15-64г. в Община Елхово в %

120,0
100,0

50,5

80,0
60,0

26,4

40,0
20,0

45,3

0,0

2001г.

65,8

Коефициент на заетост

Коефициент на
икономическа
активност

2011г.

Източник: Национален статистически институт
В групата на заетите лица по професии в град Елхово най-многобройни през
2011 г. са работещите в сферата на услугите за населението, търговията и охраната –
22%, следвани от квалифицираните работници – 14%, машинните оператори и
монтажниците – 13%, специалистите – 12% и упражняващите професии, не изискващи
специална квалификация – 9%.
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възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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Фиг. 37 Заети лица от населението на възраст 15-64 г. по класове професии
в град Елхово към 01.02.2011 г.
Ръководители

Заети лица на 15 - 64 г. по класове
професии в град Елхово към
01.02.2011 г. (Преброяване 2011)

Специалисти
Техници и приложни специалисти
Помощен административен персонал

391

232

68

244

540
285

575

339
591

109

928

Персонал, зает с услуги за
населeнието, търговия и охрана
Квалифицирани работници в селското,
горското и рибното стопанство
Квалифицирани работници и сродни
на тях занаятчии
Машинни оператори и монтажници
Професии неизискващи специална
квалификация
Професии във въоръжените сили
Непосочена

Източник: Национален статистически институт
По отношение на заетите според класовете икономическа дейност в град Елхово
към 2011 г. откриваме, че 23% от гражданите работят в преработващата промишленост,
15% в държавното управление, 13% в сферата на търговията и ремонтите на
автомобили, 7% в сектора на образованието и общо 6% в селското, горското и рибното
стопанство, както и в хуманното здравеопазване и социалната работа.
Таблица 9 Заети лица на възраст 15 - 64 г. по класове икономическа дейност в
град Елхово към 01.02.2011 г.
Заети лица на 15 - 64 г. по класове икономическа дейност в град Елхово към
01.02.2011 г. (Преброяване 2011)
Селско, горско и рибно стопанство
Добивна промишленост

264
89

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

69

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"

Преработваща промишленост

979

Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и
на газообразни горива

97

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване

61

Строителство

154

Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети

579

Транспорт, складиране и пощи

180

Хотелиерство и ресторантьорство

139

Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения

30

Финансови и застрахователни дейности

79

Операции с недвижими имоти

36

Професионални дейности и научни изследвания

85

Административни и спомагателни дейности

183

Държавно управление

651

Образование

302

Хуманно здравеопазване и социална работа

248

Култура, спорт и развлечения

52

Други дейности

73

Дейности на домакинства като работодатели; недиференцирани
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за

5
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собствено потребление
Дейности на екстериториални организации и служби

5

Непосочена

11

Източник: Национален статистически институт
Според типа икономическа дейност за 2012 г. 65% от наетите лица в Община
Елхово работят в сферата на услугите, 23% в индустрията и 12% в аграрния сектор.
Фиг. 38 Среден списъчен брой на наетите лица по трудово и служебно
правоотношение и по икономически дейности в Община Елхово 2008-2012 г.

Среден списъчен брой на наетите лица по
трудово и служебно правоотношение и по
икономически дейности в Община Елхово
2000
1 755

бр.

1500
1000

865

1 587

1 505

1 511

Аграрен сектор
Индустрия

710

500
208

1 516

265

590

564

249

268

533
285

Услуги

0
2008

2009

2010

2011

2012

Източник: Национален статистически институт
Преки чуждестранни инвестиции
Преките чуждестранни инвестиции в Община Елхово представляват 11,9% от
общия поток инвестиции в нефинансовите предприятия с натрупване през 2011 г. за
Област Ямбол.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

71

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"

Фиг. 39 Преки чуждестранни инвестиции в нефинансовите предприятия с
натрупване за 2011 г.
Преки чуждестранни инвестиции в
нефинансовите предприятия с натрупване
68228,1
80 000,0
60 000,0
40 000,0

Община Елхово
8 169,5

Област Ямбол

20 000,0
0,0
2011

Източник: Национален статистически институт
Интересна информация ни дават данните за тренда на тези инвестиции през 5годишния период 2008-2012 г. Нивата, които наблюдаваме за годините 2008 г. и 2009 г.
са двойно по-ниски от тези в периода 2010-2012 г. След 2010 г. се появява сериозен
ръст в чуждестранните инвестиции, който се запазва като устойчива тенденция.
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Фиг. 40 Преки чуждестранни инвестиции от нефинансовия сектор с
натрупване за Община Елхово 2008-2012 г.
Преки чуждестранни инвестиции от нефинансовия сектор с
натрупване за Община Елхово

8 265,6

10 000,0

8 169,5

7 740,7

8 000,0
хил. евро

6 000,0

4 344,3

4 148,0

4 000,0
2 000,0
0,0
2008

2009

2010

2011

2012

Източник: Национален статистически институт
Въпреки доброто развитие можем да кажем, че безспорно не е достигнат предела
на потенциала на Община Елхово за привличане на чуждестранни инвестиции и поради
тази причина е необходим сериозен анализ на секторите с възможност за развитие,
които да изградят стабилна секторна специализация на града и да използват потенциала
му.

3.2. Водещи сектори и икономически субекти в град Елхово
Водещи сектори
Предприятията, регистрирани на територията на град Елхово са общо 1077, като
реално действащите са всъщност 508 (приемаме за недействащо предприятие, неподало
отчет за приходи през последните 2 години). Тук трябва да се вземе предвид и фактът,
че регистрацията на дадена компания на определена територия трябва да бъде
разграничавана от това дали съответната компания реално работи на територията,
където е нейната регистрация. Вероятно, известна част от фирмите, регистрирани в
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град Елхово, изпълняват своята дейност в някои от населените места, извън града в
Община Елхово, но официални данни за това липсват.
По отношение на секторната специализация на фирмите в град Елхово,
статистическите данни сочат, че 15% от тях се занимават с търговия на дребно с
хранителни продукти, напитки и тютюн, 9% са ресторантите и питейните заведения,
8% се занимават с продажба, управление и отдаване под наем на недвижими имоти, 5%
е делът на пътническия, товарния и таксиметровия транспорт, като същият процент се
отрежда и на отглеждането на растения, семена, животновъдство и дърводобив.
Медицинските и дентални специалисти, както и субектите, търгуващи на дребно с
облекло и обувки имат по 4% дял от икономиката на град Елхово. Прави впечатление
големия дял на компаниите в сферата на покупката и продажбата на недвижими имоти,
които освен това не са познати имена нито в национален мащаб, нито на територията на
град Елхово. Обяснението на това явление е, че въпросните компании са дружества с
ограничена отговорност или еднолични такива, а участниците в тях в мнозинството от
случаите са британски граждани. Тяхната поява се свързва с бума в сферата на
недвижимите имоти и строителството в България през 2007-2008 г., предшествал
настъпването на икономическата криза в страната. По това време е известно, че на
много от по-малките и с добра природа населени места в България, включително
намиращите се в Област Ямбол и Община Елхово, бе наблюдаван засилен интерес и
покупки на недвижими имоти от страна на британски граждани. Важна причина за това
бе и очакваното засилено развитие на логистиката по пътя към ГКПП ЛесовоХамзабейли.
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Фиг. 41 Основни икономически сектори според броя работещи предприятия
в гр. Елхово за 2012 г.

Източник: Сиела Норма АД
Водещи фирми
Таблицата по-долу предоставя данни за най-големите предприятия-работодатели
в град Елхово, както и за тяхното финансово състояние. С най-голям брой служители са
фирмите „Яница“ АД с 69 служители, "Хляб и хлебни изделия" ЕООД с 58 служители,
„Дели-99“ ЕООД с 56 служители, "Лемекон" АД с 55 служители и фирмите "Зомаш"
ООД и ЕТ "Астро - Ян - Янко Георгиев" с по 49 служители.
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По размер на приходите най-големи те са при „Инсекта – 2000“ ООД (17 561 000
лв.), ЕТ "Астро - Ян - Янко Георгиев" (8 561 000 лв.), "Зомаш" ООД (5 460 000 лв.),
"Хляб и хлебни изделия" ЕООД (2 859 000 лв.) и „Яница“ АД (2 453 000 лв.). Интересен
е фактът, че фирмата сред тях с най-малък брой персонал - „Инсекта – 2000“ ООД
реализира най-голям приход за 2012 г., а най-популярните имена сред тук посочените
предприятия - „Яница“ АД и „Дели-99“ ЕООД са изместени през последните години от
по-нови компании. Това вероятно е началото на процес по изместване и на секторната
специализация на икономиката в град Елхово от производството на облекло към
аграрния сектор и производството на зърнени култури, посевен и посадъчен материал,
за което говорят показатели на фирмите „Инсекта – 2000“ ООД и "Зомаш" ООД. Също
така сериозно развитие се наблюдава и в сектора на превозите в лицето на ЕТ "Астро Ян - Янко Георгиев", което напомня на идеята за оползотворяване на пограничния
потенциал на град Елхово в сферата на транспорта, ремонтните съоръжения и
обслужването на човекопотока към и от границата на България с Република Турция.
Таблица 10 Водещи фирми в град Елхово
Фирма

Дейност

Приходи за
2012 г.

Сума на
актива за
2012 г. и
като
тенденция

Коефициент на
задлъжнялост
за 2012 г. и като
тенденция

Брой
служители
към
11.2013 г.

ЕТ "Астро Ян - Янко
Георгиев"

Товарен автомобилен
транспорт

8 561 000
лв., близо
двоен ръст
за
последните
5г.

3 046 000 лв.,
близо двоен
ръст за
последните
5г.

0.945,
положителен, но
с близо двоен
спад за
последните 5г.

49

„Дели-99“
ЕООД

Производство на ризи,
блузи и друго долно
облекло

996 000 лв.,
най-високи
за
последните
5г.

902 000 лв.,
поддържа
сходни нива
през
последните 5
г. с лек спад

0.375,
положителен, но
по-слаб от 2011г.
като нивата за
последните 5г.
са сходни със
спад на

56
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през 2010г.

половина през
2010г.
0.088,
положителен, но
това е второ найниско ниво след
2011г. за
последните 5г.

49

"Зомаш"
ООД

Производство и
търговия със зърнени
култури

5 460 000
лв., найвисоко ниво
за
последните
5г.

5 591 000 лв.,

"Импо
2003"
ЕООД

Производство на
безалкохолни напитки

348 000 лв.,
най-високо
ниво за
последните
5г.

95 000 лв.,
най-високо
ниво за
последните
5г.

-32.6671, найвисока
задлъжнялост за
последните 5г.,
значително
превишава
предишните

22

„Инсекта –
2000“ ООД

Производство,
заготовка и търговия с
посевен и посадъчен
материал.

17 561 000
лв., найвисоки за
последните
5г., бележат
значителен
ръст през
последните
2г.

5 975 000 лв.,
най-висок за
последните
5г, бележи
плавен ръст

0.45,
положителен, но
най-нисък за
последните 5г.

24

"Лемекон"
АД

Производство на
чугунени тръби

2 099 000
лв., сред
най-ниските
за
последните
5г.

3 140 000 лв.,
най-високи
за
последните
5г., плавен
ръст

0.505, най-добър 55
за последните 5г.

„Фаворит
3003“
ЕООД

Производство на
плетена оградна
мрежа от поцинкована
тел с

2 384 000
лв., найвисоки за
последните

1 002 000 лв.,
почти равни
нива за
последните

1.815,
положителен, но
най-слаб за
последните 5г.,

най-високо
ниво за
последните
5г.

35
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квадратни отвори,
търговия с
различни видове
строителни
материали.

5г.

5г.

плавен спад

"Хляб и
хлебни
изделия"
ЕООД

Производство и
търговия с хляб и
хлебни изделия

2 859 000
лв., найвисока за
последните
5г.

4 539 000
лв., найвисок за
последните
5г.,
значителен
ръст

1.436, вторият
най-добър след
2011г.

58

„Яница“
АД

Производство на
класически/машинно
или ръчно плетени/
пуловери, жилетки и
др.

2 453 000
лв., найдобър за
последните
5г.

3 048 000 лв.,
през
последните
5г. поддържа
сходни нива

0.358, през
последните 5г.
поддържа
сходни нива

69

Източник: Фирмен регистър – АПИС

3.3. Специфична икономическа дейност
Участие на Община Елхово в търговски дружества
Макар и основно с административни и управленски функции, Община Елхово
има статут и на юридическо лице с право на собственост и като такова участва чрез
свой финансов дял в някои търговски дружества, от които като тип институция,
отговорна на обществото, най-характерни са МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД и
“Медицински център №1” – ЕООД, където Община Елхово е и единствен собственик.
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Таблица 11 Регистър на търговските дружества с общинско участие в Община
Елхово
Данни за
съдебната
Наименование на регистрация на
търговското
търговското
дружество
дружество

Размер на
общинското
участие в
търговското
дружество в %

Лица, представляващи
Общината в органите за
управление и контрол на
търговското дружество

“Комплекс
Колхида” АД

Хотелиерство,
ресторантьорство,
туроператорска
дейност, търговия
туристически
услуги и всяка
друга дейност,
незабранена със
закон.

34,00

Петър Андреев Киров –кмет на
Община Елхово

“Граничен
комплекс Изгрев”
АД

Строителна и
търговска

32,23

Петър Андреев Киров –кмет на
Община Елхово

МБАЛ “Св. Иван
Рилски” ЕООД

Лечебна дейност

100,00

д-р Димитър Колев Помаков
определена за управител с
Решение №298/25/2 от
26.09.2013 г.

“Медицински
център №1” ЕООД

Лечебна дейност

100,00

д-р Николай Гюзелевопределен за управител

Дружество за
заетост и
структурно
развитие
“Странджа 2000”

Събиране и
третиране на
отпадъчни води

16,67

Кмет на Община Елхово

дейност.
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ООД
МБАЛ
“Св.Пантейлемон”
АД

Осъществяване на
болнична помощ

5,66

Петър Андреев Киров-Кмет на
Община Елхово

Източник: Община Елхово

3.4. Стимулиране на бизнес активността
Консултантски услуги


Местна инициативна група МИГ- Елхово

Местната инициативна група МИГ – Елхово е учредена през 2010 г. от 58
физически и юридически лица като сдружение с нестопанска цел. Тя представлява
публично-частно партньорство по прилагането на Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за
развитие на селските райони (2007-2013). МИГ-Елхово обединява представители на
местната власт, стопанския и неправителствения сектор в Община Елхово.
Основната цел на сдружението е устойчиво развитие чрез прилагане на
интегрирана Стратегия за местно развитие (СМР), разработена по проект № 431-2-0324 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциална
местна инициативна група на територията на Община Елхово”, изпълняван от Община
Елхово и финансиран по Програмата за развитие на селските райони (2007-2013).
По изискване Стратегията за местно развитие /СМР/ трябва да се съобразява със
силните и слаби страни на конкретната територия. Процесът на разработване на
стратегията е стартирал през 2009 г. с идентифицирането на хората и институциите,
лидери на мнение и източници на идеи и политики. За изработването на Стратегията за
местно развитие е приложен интегриран подход, обхващащ всички аспекти на
икономическия прогрес в Община Елхово.
В допълнение към тази своя дейност, МИГ- Елхово предоставя свободно и
безплатно консултиране на бизнеса (основно малки земеделски производители) по
схеми за финансиране. Финансират се различни проекти в сферата на земеделието като
закупуване на оборудване, увеличаване на производствения капацитет, покриване на
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европейски стандарти за качество на продукцията и др., но се подпомагат и
неземеделски дейности, като например строителство на еко къщи за гости. Интересът
към дейността на МИГ-Елхово от страна на местните предприемачи е голям, а
информация за работата и услугите му се разпространява в кметствата под формата на
бюлетин, на сайта на програма ЛИДЕР и на информационни табла. Сдружението е
много активно през целия процес на работа с проектните кандидати като ги съветва при
попълване на документите за финансиране, както и при отчитането впоследствие.
Организацията се гордее със своето и на кандидатите си постижение от близо 100%
успеваемост при кандидатстване. Надежда внася и факта, че по данни на МИГ-Елхово
около 1/3 от земеделските производители, с които работят, са на възраст под 40 г.
Понастоящем, входираните текущи проекти на Община Елхово към МИГЕлхово са „Подобряване на условията на работа с деца и младежи и създаване на
достъпна среда за хора с увреждания в читалище „Развитие“ – град Елхово“ и
„Подобряване облика и създаване на достъпна среда за хора с увреждания на площад
„Христо Ботев“ в град Елхово“. Проектите в процес на оценка са „Обновяване на
детските площадки и съоръженията към тях в град Елхово“, „Създаване на
архитектурни експозиции в унисон със съвременните практики, чрез ново
пространствено художествено оформление“, „Реконструкция на уличното осветление в
населените места под 800 души в Община Елхово“, „Подобряване на достъпа на деца и
младежи до културни услуги в селата Бояново, Кирилово, Маломирово, Раздел и
Лесово“ и „Подобряване на превантивните дейности за работа с горските пожари в
близост до населените места и големи обработваеми земи в Община Елхово“. По
„Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.“ все още текущи проекти са
„Подобряване на съществуващите центрове за услуги и изграждане на информационен
център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в Община Елхово”,
”Подобряване на социалната инфраструктура в Община Елхово, чрез изграждане на 1
брой ЦНСТ”, “Благоустрояване на централна градска част на гр. Елхово” и
„Реконструкция и доизграждане на многофункционална спортна зала – гр. Елхово”. В
това направление в етап на оценка е „Обновяване и благоустрояване на населените
места в Община Елхово”, а вече реализиран е „Основен ремонт на уличната мрежа в
град Елхово“.
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Общият брой на досега подадените към МИГ-Елхово и внесени за разглеждане
от Държавен фонд „Земеделие” проекти от различни източници е 21, като до края на
2014 г. се очакват още 7-8 проекта.


Сдружение “Бизнес център – Елхово“

Сдружение “Бизнес център – Елхово“ e юридическо лице за обществено полезна
дейност, учредено през 2001г., по Проект “Заетост чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS),
финансиран от Министерството на труда и социалната политика и Програмата за
развитие на ООН. Сред основателите са Община Елхово, Читалище “Развитие”, Бюро
по труда, Дружество по заетост “Странджа 2000”, Ромски съюз “Бъдеще”, ОбСС на
КНСБ, Техникум по лека промишленост и машиностроене “Стефан Караджа”, СД
“Вега-13 – Овчаров и сие”, ЕТ “Марциана – 51”, Петър Попов и Валентин Тонев.
Мисия на организацията е да работи за подобряване на местния икономически климат
като подпомага бизнеса в лицето на микро и малките предприятия, както и на
земеделските производители, насърчава туризма, диверсификацията на земеделието,
биологичното земеделие, стартирането на бизнес и създаването на заетост. Общата
стойност на реализираните проекти от Бизнес центъра до момента е близо 3 млн. лв.
Сдружението развива и своя стопанска дейност – биологично производство на билки и
подправки, както и тяхното предлагане на пазара под марката „Тронка”. По-голямата
част от произведената суровина се търгува като такава в Австрия и Германия.
Целевите групи, с които работи “Бизнес център – Елхово“, са предприятията с
потенциал за развитие, безработните с идеи за бизнес, земеделските производители,
ромското население и различни институции и организации. Сред услугите, предлагани
от “Бизнес център – Елхово“ са предоставяне на бизнес информация и консултиране,
обучения и обмен на работни контакти. Понастоящем предлаганите консултации са
безплатни, а техническите услуги - платени.
През годините сдружението е провеждало мотивационни обучения на
безработни, обучения за стартиране на бизнес, грантова схема за финансиране до
20 000 лв. за бизнес план, кредитни продукти, счетоводство и др. в резултат на които е
създадена заетост от над 1100 работни места. Понастоящем, БЦ-Елхово осигурява
заетост на 25 души.
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Изпълнени са 2 проекта за интеграция на роми. Първият от тях е през 2006 и
2007 г. - проект “Подобряване на образователното ниво на младежи от ромски
произход от Община Болярово с цел реализацията им на пазара на труда” за засилване
на интереса на целевата група към обучение и работа. 30 младежи на възраст между 1829 г. са преминали програма за ограмотяване и са получили помощ при кандидатстване
за работа, създадена е и база данни с профили на безработните младежи и нуждите на
работодателите от региона. От 2007 до 2009 г. е изпълнен вторият проект
“Приобщаване на ромската общност чрез подкрепа на бизнеса”, финансиран от
“Британския фонд за глобално развитие” и Програмата на ООН за развитие. Основната
дейност е била изграждането на център за развитие на бизнеса в ромската махала,
предоставянето на офис услуги, бизнес консултации, обучения и финансов лизинг. В
резултат, по проекта са обучени 75 души, създадени са 23 работни места, подпомогнати
са 4 стартиращи фирми и са предоставени 198 бизнес услуги.
Сдружение “Бизнес център – Елхово“ има 2 реализирани проекта в сферата на
туризма. През 2006 и 2007 г. се провежда проект “Изграждане на капацитет у местната
общност за предоставяне на туристически услуги и създаване на регионални
туристически продукти”. Сред основните дейности са проучване на местния потенциал,
разработване на туристически маршрути и включване в туристически пакети,
практическо обучение на местната общност за разработване на туристически програми,
стартиране на собствен бизнес в туризма, реклама на местните туристически
възможности в България и чужбина. За първи път е извършена инвентаризация на
туристическия потенциал в региона, картографиране и е изработена детайлна
туристическа карта и пътеводител „Съкровищата на Тунджанската долина между
Странджа и Сакар”. През 2012 и 2013 г. проектът „Активен туризъм в Странджа и
Сакар” има за цел да популяризира региона като дестинация за велотуризъм. Ключови
дейности по проекта са провеждането на форум в гр. Одрин за възможностите за
развитие на велотуризъм в региона, определяне на вело маршрутите в трансграничния
регион на Република България и Република Турция, изработване на карта и вело
пътеводител с маршрутите и туристическите обекти, обучение на 40 пешеходни и вело
водачи в България и Турция, провеждане на вело тур в гр. Одрин с участието на
български и турски велосипедисти, изработката на уеб сайт и информационни табла.
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Осигуреност с компютър и достъп до интернет
Индиректен индикатор за възможностите за икономическо развитие, както и за
актуалното състояние на местната икономика е осигуреността на обитаваните жилища
с компютър, както и наличието на достъп до интернет в тях. По отношение на
състоянието в градовете в България, данните на Националния статистически институт
сочат, че към 2011 г. (последното официално преброяване на населението) 56,3% от
жилищата там са снабдени с компютър, докато в град Елхово процентът е едва 17,3%.
Интернет имат 53,5% от българските градски жилища, а в град Елхово те са само
16,4%. Това съществено разминаване е допълващ индикатор, носещ ни информация за
степента на икономическо развитие. На практика това означава и слаба свързаност на
жителите и бизнеса в града с тези от цялата страна, както и на международно ниво.
Икономическата, информационна и идейна откъснатост представляват риск пред
развитието, но сами по себе си почти не могат да бъдат третирани директно от
държавни или общински мерки. Единственото, което може да бъде приложено е чрез
програми с осигурено финансиране да бъдат предоставяни на гражданите за свободно
ползване компютри с достъп до интернет в институции като училища, библиотеката
или Читалище „Развитие” в град Елхово. За повишаване количеството компютри по
домовете е необходимо повишаване на инвестиционната активност и икономически
ръст.
Таблица 12 Осигуреност на обитаваните жилища по местоживеене с
компютър и достъп до интернет в Община Елхово към 01.02.2011 г.
Осигуреност на обитаваните жилища по местоживеене с компютър и достъп до интернет
в Община Елхово към 01.02.2011 г.
В градовете

Общо
Наименование

В селата

Жилища

Живущи
лица

Жилища

Живущи
лица

Жилища

Живущи
лица

Компютър

2 090

6 333

1 832

5 547

258

786

Достъп до интернет

1 955

5 867

1 736

5 270

219

597

Източник: Национален статистически институт
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3.4. Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на състоянието)
Слабости на икономическата среда
Икономическата ситуация на микро и малкия бизнес, който е мнозинство в град
Елхово, е тежка поради многобройни причини - ниската покупателна способност на
потребителите (основно местни), водеща до минимални печалби за предприемачите,
липсата на пазари, недостига на качествена работна ръка, липсата на специалисти в
някои сектори, остарялата материална база, недостига на инвестиционен и оборотен
капитал. Всичко това води до слаба икономическа активност и заетост, до ниски
финансови обороти за фирмите. Допълнителна трудност пред предприемачите, дори
при наличието на пазарна ниша, представлява затруднения достъп до кредитиране и
непосилните за тях изисквания на финансовите институции за обезпечаване на
вземанията.
Едно от най-съществените препятствия пред местния бизнес и потенциалните
чуждестранни инвеститори представлява практическата липса на работна ръка,
дължаща се до голяма степен на миграцията на по-младото и добре образовано
население към областния център Ямбол и други по-големи градове, предлагащи добри
възможности за професионална и лична реализация. По този начин, бидейки малко
населено място, напускано от голяма част от младите, град Елхово остава със силно
намалени възможности за привличане и задържане на индустриални производители, на
които не може да предложи достатъчна като количество и качество работна ръка. Така
град Елхово губи едно от конкурентните предимства, характерни за българския пазар, а
именно – качествената и достъпна работна ръка.
Тази ситуация налага търсене на изход в друга посока, която е свързана с
наличните ресурси от материален и нематериален тип – близост до границата с
Република Турция, поток от постоянно преминаващи хора и превозни средства,
природни ресурси като близки планини и река, незамърсеност на земеделската
продукция и отлично качество на земята, характерно етнографско наследство и
археологически открития. Не на последно място поставяме и привличането на преки
чуждестранни инвестиции за тази цел.
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3.4.1. Цели и политики на Община Елхово

Ключовите цели и политики на Община Елхово по отношение на икономиката
са представени в Общинския план за развитие за периода 2014-2020 г. Там, освен
констатиране на вече описаните проблеми с липсата на големи инвеститори и слабата
индустрия, както и недостига на качествена работна ръка, извън тази, ориентирана към
производството на трикотаж, където има изградени традиции, откриваме и
приоритетите на общината за развитие за новия програмен период. Сред водещите от
тях в икономическо отношение са развитието на туризма, където се набляга на
професионалната подготовка на по-голям брой хора, които да представят и предлагат
туристически продукти.
Допълнителна информация за предвижданото от Община Елхово в
приоритетната икономическа сфера на туризма е представена в изготвената „Годишна
програма за развитие на туризма в Община Елхово за 2014 г.“ Основната цел, която
програмата си поставя е постигането чрез туризма на икономически растеж, който да
подобри качеството на живот в общината, като съхрани нейното природно и културно
наследство, чрез позиционирането й на пазара като туристическа дестинация,
предлагаща привлекателни и качествени туристически продукти с добавена стойност,
доставящи високо удовлетворение на потребителите.
Друга приоритетна дейност е опазването и популяризирането на културното и
археологическо наследство, както и опазването на околната среда и природните
ресурси. Измеримите индикатори, които общината си поставя за постигането на тази
цел са следните:
Таблица 13 Цели и индикатори в „Годишна програма за развитие на
туризма в Община Елхово за 2014 г.“
Дейности

През 2013 г.

Планирано през 2014 г.

Реализирани нощувки

24 694

27 163

Пренощували лица

1 924

2 116

Посетители в ЕА Музей

8 750

9 625
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Реализирани приходи (лв.)
Средна продължителност на престоя
(дни)

493 880
12.8

543 268
12.8

Източник: „Годишна програма за развитие на туризма в Община Елхово за 2014 г.“
Сред качествените цели са съхраняването на привлекателността на природните
туристически ресурси, повишаването на привлекателността на културно-историческите
туристически обекти, реконструкцията и модернизацията на обслужващата туризма
инфраструктура, повишаването на качеството и разнообразието на туристическата
суперструктура, повишаването на качеството на стоките и услугите, предлагани от
туристическата индустрия на Елхово, създаването на благоприятна бизнес среда за
туристическата индустрия от страна на публичния сектор, усъвършенстването на
управлението в частния туристически сектор на туристическа дестинация Елхово и
усъвършенстването на обслужващия персонал в туристическата индустрия в Елхово.
За постигането на изброените цели Община Елхово предвижда провеждането на
маркетингови кампании в България и чужбина, изграждане и поддържане на
инфраструктурата, обслужваща туризма, изграждане на туристически информационни
центрове, изграждане и поддържане на туристически обекти с общинска собственост,
организиране на промотиращи събития и мероприятия, провеждане на проучвания и
анализи, членство на общината в туристически сдружения и подобряване качеството на
услугите, предлагани в общинските туристически обекти.
3.4.1.2. Възможности за развитие (потенциал, тенденции, политики)

Мерки за стимулиране на икономическото развитие
Въпреки описаните проблеми на град и Община Елхово, остава добър
потенциалът за развитие на селското стопанство във всички негови форми. Община
Елхово предлага на земеделския предприемач подходящи земи за посеви, удобни
източници за напояване, обширни пасища, климат и добри екологични параметри. Сред
мерките, които администрацията на Община Елхово би могла да предприеме с цел
подкрепа на местния бизнес е да определи земи за предоставяне с предимство на
предприемачи, желаещи да инвестират в производства, които да създават заетост или
производства, в които източника на доходи от единица площ е по-голям от този при
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зърнопроизводството. Това могат да бъдат земи за засаждане на зеленчукови
насаждения, овощни градини, биологично земеделие, билко-производство и др.
Появата на такъв тип производства ще мултиплицира своя ефект върху икономиката
като индиректно ще стимулира и производството на други местни преработени
продукти, еко туризма и други съпътстващи бизнеси.
Втората възможност за интервенция на общината е свързана с терена и сградите
на изоставените военни поделения, намиращи си в регулационните граници на града.
Интересна възможност за бизнеса би представлявала промяна на предназначението на
тези сгради и предлагането им при преференциални условия на предприемачеството.
Друга свързана мярка би могла да произтече от неработещата производствена
зона на територията на град Елхово. Локализираните и закупилите терени и
производствени сгради фирми поради липса на предприемачески интерес практически
са прекратили дейността си. Сградите, както и съществуващата инфраструктура са
нефункциониращи и разрушаващи се, което влияе върху физическия облик на зоната.
Рехабилитацията и при липса на производствен интерес няма да доведе до съживяване
на икономическата активност в общината. В същото време липсват отредени терени за
нови инвеститори, което налага общината да мисли за нови възможности за отреждане
на терени на зелено, възможност, свързана с усвояване на терена и сградите на
изоставените военни поделения, намиращи си в регулационните граници на града. За
целта се направени стъпки за промяна собствеността на военните терени, но няма
окончателно решение.
Следващата възможност е фокусирана в мерки, свързани с развитието на
туризма. Тъй като в това отношение съществуват традиционна политика и официални
стратегии на национално и общинско ниво, то възможностите за включване от страна
на Община Елхово са по-достъпни и от значение. Важен факт в това отношение е и
наличието на нарочна „Годишна програма за развитието на туризма в Община Елхово
за 2014 г.“ Графиките по-долу представят тенденциите в развитието на туризма през
последните 7 години. От данните се вижда, че актуалният брой средства за настаняване
държи едно от най-ниските си нива за периода, като същевременно легловата база е
оптимизирана и бележи връх в развитието си през 2013 г. (ръст от над 4 пъти за 7
години). Броят реализирани нощувки се е увеличил 7,5 пъти в края на периода сравнено
с началото му, а Община Елхово се нарежда трета в Област Ямбол с 6% от приходите
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от нощувки през 2012 г. след Община Ямбол с 83% и Община Тунджа с 9%. По
отношение състава на гостуващите, то 98% от тях са български граждани, а едва 2%
чужденци.
Фиг. 42 Брой средства за подслон, места за настаняване и хотели в Община
Елхово 2007-2013 г.
Брой средства за подслон, места за настаняване
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Източник: Национален статистически институт
Наблюдаваното засилено развитие на сектор туризъм в Община Елхово през
последните години и най-вече през 2013 г. е силно обнадеждаващо, но и не бива да
бъде автоматично отнасяно към случайно и естествено състоял се подем. За съжаление,
до голяма степен неговото наличие се обяснява с усложнената политическа ситуация в
Република Сирия и бежанската вълна през българската граница. За момента
наблюдаваният туристически подем няма трайна основа, дължейки се на български
полицейски служители, изпратени в пограничните райони с цел сигурност.
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Фиг. 43 Брой легла за настаняване в Община Елхово 2007-2013 г.
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Източник: Национален статистически институт
Фиг. 44 Брой реализирани нощувки в Община Елхово 2007-2013 г.
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Източник: Национален статистически институт
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Фиг. 45 Приходи от нощувки в лв. в Община Елхово 2007-2013 г.
Приходи от нощувки в лв. в Община Елхово
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Източник: Национален статистически институт
Фиг. 46 Община Ямбол – Приходи от нощувки в лв. за 2012 г.
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Източник: Национален статистически институт
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Фиг. 47 Брой реализирани нощувки в Община Елхово през 2013 г.

Брой реализирани нощувки в Община Елхово през
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Източник: Национален статистически институт
Описаната ситуация налага осмисляне и насочване към устойчиви проекти в
сферата на туризма като създаването на атракции, промотирането на дестинацията и
подпомагането на местния туристически бизнес. Необходима е съвместна работа със
заинтересованите страни по разработването на конкурентни туристически продукти,
като фокус трябва да бъде поставен върху включване на дестинацията в регионален
туристически продукт и свързания с него маршрут. Важно би било провеждането на
публична дискусия за обсъждане на идеите за туристически проекти, приоритизирането
им и съгласуването на обща (общинска и частна) стратегия. Сред възможните проекти
за стимулиране на туризма биха могли да бъдат изграждането на занаятчийска
работилница с условия за практикуване на художествени занаяти от местни творци,
провеждането на място на обучения за деца и възрастни, популяризирането на продукта
и продажба на изработените изделия. Друга възможност е изграждането на горски кът
за почивка и забавление с беседки и барбекюта, което да се превърне в място за
провеждане на събори и празници или стартирането на екологичен фестивал,
представящ разнообразни био продукти от областта, храни и напитки, сувенири и
възможности за екологичен начин на живот и спорт. Не на последно място трябва да
споменем и потенциала на античната история и етнографско-археологичното
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наследство на Елхово, които могат да бъдат допълнително популяризирани както на
евентуален еко фестивал, така и самостоятелно чрез възстановки по време на празници
на исторически събития и български традиции.
3.4.1.3. Възможности за инвестиции и икономически потенциал като типове
дейности

Секторите с потенциал за привличане на инвестиции в град Елхово са:
- земеделие и хранително-вкусова промишленост
Чистата природа без замърсявания и доброто качество на обработваемата земя
на град Елхово и общината дават отлични предпоставки за развитието на силен
земеделски сектор. Потвърждение за тези възможности е фактът, че мнозинството от
по-големите и работещи предприятия в града са инвестирали и оперират именно в този
сектор. Голям потенциал се крие както в производството на екологично чисти храни и
на препарати за целите на земеделието, така и в пчеларството и билкарството.
Тенденциите в България и по света предполагат наличието на вече изграден пазар за
такава продукция.
- транспортно оборудване и ремонт на моторни превозни средства
Производството на транспортно оборудване и поправката на моторни превозни
средства (автомобили и тирове) е свързано с близостта на град Елхово с държавната
граница с Република Турция, както и с международния път, минаващ покрай входа на
града. Това безспорно е възможност, която много малко общини в България имат и тя
трябва да бъде използвана оптимално. Тук отново съществуват потвърждения за успеха
на такова начинание, произлизащи от вече работещи фирми в този сектор, които също
са от малкото в град Елхово, които успяват вече няколко години да осигурят постоянна
заетост. Наличието на ПГ „Стефан Караджа” в града допълнително обезпечава с обучен
персонал подобно начинание.
- изграждане на гаражи, складове и бензиностанции
Строежът на складове, гаражи и бензиностанции е част от предходното
предложение, бидейки отново свързан с географското положение на град Елхово и
близостта с границата. Ежедневно покрай входа на града преминават тежкотоварни
автомобили, превозващи стока, които освен сервизно обслужване, биха се възползвали
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и от налични складови помещения за продукцията си, от транспортни бази и гаражи.
Необходимо е и привличане на вниманието на български инвеститори, предлагащи
горива за транспорта, които по този начин биха завършили напълно цикъла на
предлаганите услуги. Понастоящем, наличните бензиностанции са на чужди компании
и оставят неизползвана бизнес ниша за българските предприемачи.
- крайпътни заведения
Това е допълваща дейност към предишните две предложения. Тук отново има
незаета от български фирми ниша, която също е оставена на чуждестранните
предприемачи. Това е възможност за малък бизнес с потенциал за разрастване. Шанс за
български вериги за бързо хранене и малки ресторанти. Община Елхово би могла чрез
осигуряване на благоприятни условия за строителство на обекти да стимулира такова
развитие и заетост.
- производство на облекла
Град Елхово безспорно има добре изградени традиции в производството на
облекла. Две от по-големите фирми тук работят в сектора, произвеждайки спално бельо
и трикотаж, основно за износ по поръчка. Вече има добре обучени и опитни кадри, като
бройката постоянно се допълва от завършващите по специалността в ПГ „Стефан
Караджа”.
- екологичен туризъм
Потенциалът за екологичен туризъм и включването на града в специфичен
регионален туристически продукт е значителен, вземайки предвид множество фактори
– близостта със Странджа и Сакар планина с възможностите за планински преходи,
поречието на река Тунджа с традиционния от повече от 50 години рафтинг с каяци,
проекта за веломаршрути и възможното съчетание на този вид туризъм с културния в
лицето на Етнографско-археологическия музей в Елхово, откритите тракийски реликви
и оригиналното представяне на български традиции като празници, обичаи и кухня.
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4. Социална сфера с акцент върху предоставянето на социални
услуги и проблемите на маргинални социални групи
4.1. Анализ на състоянието (описание, изводи/оценка на
състоянието)
4.1.1. Образование

През учебната 2013-2014 г. мрежата от училища и детски заведения в град
Елхово се състои от 1 гимназия, 1 професионална гимназия, 2 основни училища, 1
помощно училище – интернат, 1 целодневна детска градина, 1 обединено детско
заведение, 1 общински детски комплекс. Техният списък и собственост са както следва:
- общински - ОУ "Св. Св. Кирил и Методий", ОУ "Св. Паисий Хилендарски",
Гимназия "Св. Климент Охридски", ЦДГ "Надежда", ОДЗ "Невен" и Общински детски
комплекс;
- държавни - ПГ "Стефан Караджа", ПУИ "Н. Й. Вапцаров".
Във всички тях се помещават здравни кабинети, а в училищата има оборудвани
компютърни зали. Двете основни училища осъществяват предучилищната подготовка
на децата. Обучението в основните училища се извършва в едносменен режим, това в Г
"Св. Климент Охридски" и в ПГ "Стефан Караджа" в две смени, а в ПУИ "Н. Й.
Вапцаров" – с пребиваване. Самостоятелно обучение се предлага в Г "Св. Климент
Охридски" и в ОУ "Св. Паисий Хилендарски", а учениците със специални
образователни потребности се подготвят в ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" и в ОУ "Св.
Паисий Хилендарски". За пътуващите от околните селища ученици е осигурен
автобусен транспорт и столово хранене. По наблюдения на училищните екипи в гр.
Елхово около половината от децата (с изключение на тези в Г "Св. Климент Охридски",
където вероятно броят им е малък поради по-високото образователно ниво) са с ромски
произход, посещават училище успешно до IV клас, след което броят им намалява.
Съществува необходимост от повишаване ефективността на мерките за привличане и
задържане на тези деца в училище.
Г "Св. Климент Охридски", ОУ "Св. Паисий Хилендарски", ПГ "Стефан
Караджа" и ПУИ "Н. Й. Вапцаров" работят по проект "Училище за себеутвърждаване и
подготовка за европейски хоризонти (УСПЕХ)" за активност през свободното време на
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учениците, по ОП "Развитие на човешките ресурси". Въпреки това, интересът към
програмата и от страна на преподавателите, и от тази на учениците не е висок. Някои
училища извършват самостоятелни програми за вътрешна квалификация на учителите
чрез провеждането на обучения с наети експерти, докато повечето разчитат на
възможностите за квалификация по официални програми.
Намесата на общината с оглед на правомощията и е минимална по отношение на
подопечните и училища, като основно се осигуряват средства за текущи ремонти и
обзавеждане. Управлението на самите училища и приоритизирането на дейностите и
разходите се извършва от директорите чрез делегирани бюджети. Държавните
заведения са под опеката на Министерството на образованието и науката. Забелязва се
съществена разлика в състоянието на общински и държавни учебни заведения в полза
на общинските, които обогатяват своя бюджет с повишена самоинициатива,
кандидатстване по проекти и привличане на външно финансиране, включително по
оперативните програми.
.
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СПРАВКА
Таблица 14 Броя на учениците и децата в училищата и целодневните детски заведения в град Елхово
Учебни години

вечерна
форма

Брой
деца

дневна
форма

вечерна
форма

дневна
форма

Брой
деца

301

28

2013/2014

Брой
ученици
Брой
деца

308

51

Брой ученици

Брой
деца

вечерна
форма

Брой ученици

ученици
вечерна
форма

Училище / целодневно детско
заведение

дневна
форма

№
по
ред

Брой ученици

2012/2013

дневна
форма

Брой

2011/2012

вечерна
форма

2010/2011

дневна
форма

2009/2010

291

78

Брой
деца

1.

Г ”Св. Климент Охридски”

281

2.

ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”

492

40

460

36

449

43

439

39

433

40

3.

ОУ ”Св. Паисий Хилендарски”

423

35

408

44

407

38

377

40

382

42

4.

ЦДГ ”Надежда”

284

138

141

136

135

97
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие
на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа
на Оперативна програма «Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от
Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

133

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"

5.

ОДЗ ”Невен”

6.

ПГ ”Стефан Караджа”

250

7.

ПУИ ”Н. Й. Вапцаров”

44

163
22

157
229
37

50

165
214
24

58

166
191
34

88

183
178

143

34

Източник: Община Елхово
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СПРАВКА
Таблица 15 Численост на персонала в училищата и целодневните детски заведения в град Елхово
Учебни години
2009/2010

№
по
ред

Училище /
целодневно детско
заведение

педагогически

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

непеда-

педаго-

непеда-

педаго-

непеда-

педаго-

непеда-

педаго-

гогичес-

гически

гогичес-

гически

гогичес-

гически

гогичес-

гически

непедагогически

ки

ки

ки

ки

1.

Г ”Св. Климент
Охридски”

23

7

23

8

23

8

24

8

23

8

2.

ОУ ”Св. Св. Кирил и
Методий”

41

12

43

12

42,5

12

43,5

12

44

12
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3.

ОУ ”Св. Паисий
Хилендарски”

32

9,5

31

8

32

9,5

35,5

8,5

37,5

9

4.

ЦДГ ”Надежда”

13,5

14

13,5

14

13,5

14

13,5

14

13,5

14

5.

ОДЗ ”Невен”

14

18

14

18

14

18

14

18

14

16

6.

ПГ ”Стефан
Караджа”

26

11

24

11

24

10

23

9

24

9

7.

ПУИ ”Н. Й.
Вапцаров”

15

6

15

7

12

5,5

11

4,5

12

4,5

Източник: Община Елхово
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Данните от извършената общинска справка за броя ученици в гр. Елхово през
последните пет учебни години, включително и за настоящата 2013/2014 г.
потвърждават регистрираната и преди от общината тенденция за лек, но постоянен спад
в посещаемостта на учебните заведения. Интересът нараства силно единствено към
вечерната форма на обучение, особено към тази предлагана от ПГ "Стефан Караджа",
която само за 5 години бележи ръст в броя на учениците си от 6,5 пъти. От извършената
справка може да се направи извод и, че част от учещите в основните училища губят
своя образователен интерес и напускат преждевременно училище, докато броят на тези
посещаващи Г "Св. Климент Охридски" е сравнително постоянен. Посещаемостта на
детските градини и подготвителни групи е също почти без промяна. По отношение на
броя на преподавателите и непедагогическия персонал можем да обобщим, че почти не
се наблюдава разлика през годините за изследвания период.
Предучилищно образование и извънкласни занимания
Образователната система на територията на град Елхово включва мрежа от
детски и учебни заведения и обслужващо звено.
ЦДГ "Надежда"
Целодневна детска градина "Надежда" за прием на деца от 3 до 6 години е с
капацитет 150 деца с филиали в селата Маломирово и Бояново. Детската градина
използва спортния си салон за разнообразни дейности като народни и модерни танци,
английски език. Има изграден и музикален салон, където репетира вокална група
"Надежда". ЦДГ "Надежда" издава свой вестник "Надежда" и прави телевизионното
предаване "За теб". Детската градина активно участва в разнообразни проекти на
Община Елхово, Министерство на образованието и науката, Институт "Отворено
общество" и др.
Сградата в която се помещава детската градина се намира на ул. „Черно море“
№ 55 и е построена през 1985 г. Извършено е детайлно енергийно обследване на
сградата и са приложени мерки за енергийна ефективност. През 2009 г. е подменена
дограмата с енергоспестяваща и е поставена външна фасадна топлоизолация. Няма
изграден достъп за хора в неравностойно положение в сградата. Има необходимост от
вътрешни ремонти в сградата, на спални и помещения за игра, на кухненски блок,
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санитарни възли, ВК и Ел инсталации и ремонт на покрив. Изведена е необходимост от
подмяна на оборудване за всички помещения в сградата.
Приложени са мерки за обновяване на прилежащ терен. Изградени са две
площадки за игра на деца от 3 до 6 годишна възраст, съобразени с изискванията на
наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра. Има необходимост от подмяна на настилката на дворното
пространство отговаряща на съвременните изисквания за безопасност. Необходимо е
демонтиране на всички метални съоръжения за игра и подмяна със съвременни такива.
Нужно е обновяване на елементите на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци,
ограждащи елементи алейно осветление и др.).
ОДЗ "Невен"
Детска градина е с две яслени група в град Елхово и с филиали в селата
Гранитово и Лесово. Обучението следва одобрената от МОН предучилищна програма
"Ръка за ръка". Предлагат се допълнителни занимания по английски език, балет и
аеробика. Повечето учителки са в предпенсионна възраст и това е проблем,
предполагащ належащо търсене и подготовка на млади кадри.
Детското заведение е открито на 1 юни 1975 г. Помещава се в 2 сгради на ул.
„Славянска“ № 6, на която се води адресната регистрация на заведението и на ул.
„Ангел Вълев“ № 19. В основната сграда се обучават деца в детска градина. Сградата е
построена през 1974 г. за детска ясла. През 2006 г. е извършено детайлно енергийно
обследване, през 2008 г. е подменена дървената дограма с енергоспестяваща, а през
изминалата 2013 г. е поставена външна фасадна топлоизолация. В сградата не са
правени вътрешни ремонти, има необходимост от обновяване на всички помещения, на
спални и помещения за игра, на кухненски блок, санитарни възли, ремонт на покрив,
ВиК, Ел и отоплителни инсталации и от обновяване на всякакъв вид оборудване в
сградата. Изведена е конкретна нужда от оборудване на зала за физическо възпитание и
игрова култура, за използването и през зимните месеци. Необходимо е изграждането на
достъп за хора в неравностойно положени до сградата.
Имотите, в които се помещава детското заведение, са публична общинска
собственост. Приложени са мерки за обновяване на прилежащ терен. Изградени са
площадки за спорт и игра на деца от 3 до 6-годишна възраст, съобразени с изискванията
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

102

EВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Европейски фонд за
регионално развитие

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от
държавния бюджет на Република България
Договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на
интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово"

на наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра. Има необходимост от подмяна на асфалтова настилка с
ударопоглъщаща такава, отговаряща на съвременните изисквания за безопасност.
Необходимо е демонтиране на метални съоръжения за игра и подмяна със съвременни
такива, и изграждането на площадка за игра деца от 0 до 3 години.
В сградата на ул. „Ангел Вълев“ се обучават деца в две детски и две яслени
групи. Сградата е построена през 1974 г. за детска градина. Приложени са мерки за
енергийна ефективност на сградата през 2012 г., като заедно с това е изградена и
фотоволтаична система за нагряване на вода за собствена консумация и е извършен е
ремонт на парна отоплителна инсталация в сградата. В сградата се помещава Общинска
детска кухня, за обедно хранене на деца от 10 месеца до 3 години. Има необходимост
от вътрешни ремонти, от обновяване на всички помещения, ремонт на покрив, ВиК и
Ел инсталации и от обновяване на всякакъв вид оборудване в сградата. Необходимо е
изграждането на достъп за хора в неравностойно положени до сградата.
Приложени са мерки за обновяване на прилежащ терен. Изградени са площадки
за спорт и игра на деца от 3 до 6 годишна възраст, съобразени с изискванията на
наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра. Има необходимост от подмяна на настилката на дворното
пространство отговаряща на съвременните изисквания за безопасност. Необходимо е
демонтиране на останалите метални съоръжения за игра и подмяна със съвременни
такива. Нужно е обновяване на елементите на градския дизайн (пейки, кошчета за
отпадъци, ограждащи елементи алейно осветление и др.).
Общински детски комплекс
На територията на град Елхово функционира извънучилищно звено Общински
детски комплекс Елхово, който помага за осмисляне на свободното време, стимулиране
и развитие на познавателните интереси и творчески способности на децата. Голямата
активност и търсенето на курсовете налагат част от дейностите да се провеждат в
детски градини или в основни училища, поради недостига на база. Някои дейности,
като курсовете по балет, математика и английски език, се предлагат от НПО
„Сдружение настоятелство детски комплекс“ към Общинския детски комплекс и са
платени, което обяснява по-малкия интерес към тях. Към извънучилищното звено и
сдружението към него функционират групи по английски език, детско-юношески
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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танцов ансамбъл „Яница“, мажоретен състав и групи по аеробика, вокална група, група
по народно пеене, школа по пиано, школа по живопис, литературен кръжок „Приятели
на книгата“, школа по математика, групи по футбол и лека атлетика, в които участват
около 400 деца.
ОДК Елхово се намира на първи етаж в сграда, общинска публична собственост.
Разполага с голяма зала за танци, учебен кабинет, кабинет по пиано и офис. Сградата е
построена 1963 г., не е правено енергийно обследване и не са приложени мерки за
енергийна ефективност. Не са извършвани ремонтни дейност през последните 5 години.
Има необходимост от вътрешен ремонт, ремонт на ВиК и Ел. инсталации и санитарни
възли. Има нужда от прилагане на мерки за енергийна ефективност (подмяна на
дограма, поставяне на топлоизолация). Изведена е необходимост от разширяване на
капацитета на звеното, има необходимост от нови помещения/зали за игра.
Основно образование
На територията на град Елхово функционират две основни училища ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий“ и ОУ „Свети Паисий Хилендарски“, чиято собственост е общинска.
И в двете учебни заведения се осъществява предучилищната подготовка на деца. За
учебната 2012 – 2013 година са обхванати 43 деца в 2 подготвителни групи.
В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ има разкрити
самостоятелни полудневни групи, като за учебната 2012 – 2013 г. те са посещавани от
64 деца на възраст 3 – 4 години.
ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ функционира като средищно училище, в което се
обучават ученици от населените места, в които няма училище. Учениците пътуват с
училищни автобуси и по транспортната схема на общината, като ежедневно са
съпровождани от учители и възпитатели на училището. За тях е осигурена целодневна
организация на учебния ден и столово хранене.
Основната сграда е построена през 1973 г. и се състои от два корпуса на четири
и три етажа, в които са разположени учебните стаи. Разполага с кабинети по
информационни технологии и мултимедия, по български език, география, физика,
химия, биология, история, изобразително изкуство и музика, Вазова стая, физкултурен
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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салон, обновени и в добро състояние класни стаи, амортизирани кабинети по труд и
техника, готварство, металообработване, дървообработване, текстил и физкултурен
салон в недобро състояние. Сградата съвместява и предучилищна група от деца.
Учителският екип постоянно преминава и работи по допълнителни квалификационни
програми и проекти.
В двора на училището се помещават физкултурния салон и залата за обща
физическа подготовка. През 2006 г. е извършено енергийно обследване на сградата и в
последствие са приложени мерки за енергийна ефективност. През 2007 г. е подменена
дограмата с енергоспестяваща и е поставена външна фасадна топлоизолация. В
сградата и на дворното пространство е въведена система за видеонаблюдение. Има
необходимост от вътрешни ремонти, ВиК и Ел инсталации, ремонт на покрив и
конструктивно укрепване на външни стълби и тераса към учебната сграда. Следва да се
изгради достъпна архитектурна среда за хора в неравностойно положение до и в
сградата. Изведена е необходимост от оборудване на специализиран кабинет по
природни науки.
Необходими са мерки за благоустрояване на прилежащия терен – подмяна на
настилки, обновяване и допълване на елементи на градският дизайн (пейки, кошчета за
отпадъци, дворна ограждащи елементи и др.), изграждане на площадка за тенис на корт
и изграждане на площадка за игра на деца от детските групи. През 2011 г. е изградено
игрище за минифутбол, с настилка от изкуствена трева. Площадката е осветена и
оградена и е достъпна както за ученици, така и за граждани.
ОУ "Св. Паисий Хилендарски"
Училището разполага с 24 класни стаи, 2 нови компютърни кабинета и
физкултурен салон. Липсват кабинети по природни науки и рисуване, конферентна
зала, а дворните игрища се нуждаят от преначертаване. Освен общото обучение,
училището предлага часове и по английски и руски език. В ОУ "Св. Паисий
Хилендарски" функционират и целодневна детска градина и полудневна детска
градина. Работят активно спортен клуб, мажоретен състав, театрална група, училищен
хор, футболен клуб.
Училището е пилотно по дейност 2 "Осигуряване на условия и подкрепа за
преход от интегрирано към включващо обучение в пилотни общообразователни
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възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
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училища" по Проект BG051PO001-4.1.07 "Включващо обучение" по Оперативна
програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013".
Сградата е построена през 1962 г. През 2006 г. е построена зала за обща
физическа подготовка в имота на училището. През 2009 г е извършено енергийно
обследване и са приложени мерки за енергийна ефективност, направен е и основен
ремонт на отоплителната инсталация. В сградата е въведена система за
видеонаблюдение и пожароизвестителна инсталация. Има необходимост от вътрешни
ремонти в старата част на сградата, ремонт на покрив, ВиК и Ел. инсталации,
санитарни възли и ученически стол и подмяна на врати на санитарните възли. Изведена
е необходимост от оборудване на кабинет по природни науки, кабинет по рисуване и
конферентна зала.
Има необходимост от благоустрояване на дворното пространство – подмяна на
елементите на градския дизайн (ограждащи елементи, пейки, кошчета за отпадъци,
алейно осветление), подмяна на амортизирана асфалтова настила, изграждане на нови
спортни площадки на открито и площадка за игра на деца от детските групи.
Гимназиално образование
Гимназия "Св. Климент Охридски"
Гимназия
"Св.
Климент
Охридски"
предлагана
своите
ученици
природоматематически, и чуждоезиков (английски език) профили, както и
непрофилирано обучение след осми клас. Налични са кабинети по информатика,
физика, химия, биология и мултимедиен кабинет. Училището разполага с библиотека
на български и чужди езици.
Основната сграда е построена през 1960 г., а през 1965 г. е построен
физкултурния салон. В същата сграда се помещава и ПГ „Стефан Караджа“.
Гимназията използва трети етаж на основната сграда, както и малка спортна зала за
гимнастика. Извършено е енергийно обследване и са приложени мерки за енергийна
ефективност, през 2006 г. е подменена дограмата с енергоспестяваща, а през 2009 г. е
поставена външна фасадна топлоизолация. Извършен е основен ремонт на
отоплителната инсталация и са оборудвани 3 кабинета по информационни технологии.
Въведена е система за видеонаблюдение. Има необходимост от ремонт на покрив, ВиК
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и Ел. инсталации и санитарни възли. Изведена е необходимост от оборудване на
кабинет по природни науки от основен ремонт и оборудване на физкултурен салон.
В двора на училищата е изградена спортна площадка, която е оградена, осветена,
с поставени пейки за зрители, настилка от изкуствена трева и монтирани фитнес уреди.
Площадката е подходяща за футбол и тенис на корт. Достъпът до площадката е
свободен и се използва както от учениците, така и от гражданите на град Елхово. През
2009 г. е извършен ремонт на ограждащите елементи. Има необходимост от
благоустрояване на дворното пространство – допълване на елементите на градския
дизайн (пейки, кошчета за отпадъци) и обособяване на нови спортна площадка за
хвърляне на гюле.
ПГ "Стефан Караджа"
Професионалната гимназия използва трети етаж от основна сграда на Г
„Климент Охридски“ и разполага с две сгради за учебно-производствена база,
намиращи се на ул. „Ангел Вълев“ №49 и в Индустриална зона. Професионалната
гимназия осъществява обучение по професиите - сътрудник в малък и среден бизнес,
екскурзовод, електромонтьор, машинен оператор, оператор в производството на
облекло. Разполага с компютърни кабинети, учебни работилници, кабинети по
общообразователна и специална подготовка в задоволително състояние. Изградена е
открита спортна площадка по проект на Община Елхово, но липсва спортен салон.
Училището се финансира от МОН, като двете сгради са публична държавна
собственост. Сградата - учебно-производствена база на ул. „Ангел Вълев“ №49 е
построена през 1948 г. Частично са приложени мерки за енергийна ефективност. През
2013 г. на втория етаж на сградата е подменена амортизирана дървена дограма с
енергоспестяваща. Сградата има самостоятелно отопление на твърдо гориво във всяко
помещение. Има необходимост от ремонт на покрив, ВиК и Ел. инсталации и
санитарни възли. Има нужда от прилагане на мерки за енергийна ефективност (подмяна
на амортизирана дограма, поставяне на топлоизолация и изграждане на централна
отоплителна система). Има необходимост и от благоустрояване на дворното
пространство, изграждане на достъп за хора в неравностойно положение до и в сградата
и подмяна и допълване на елементите на градския дизайн (ограждащи елементи, пейки,
кошчета за отпадъци и алейно осветление). Възможно е дострояване на сградата, за да
се съвместят всички специализирани помещения (работилници) на едно място.
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«Регионално развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се
счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Специално образование
ПУИ "Н. Й. Вапцаров"
В град Елхово функционира Помощно училище с интернат „Н. Й. Вапцаров“,
публична държавна собственост, финансирано от МОН, построено през 1968 г. В
специалното училище се обучават деца с умствена изостаналост от І до VІІІ клас.
Завършилите VІІІ клас имат възможност да продължат образованието си в ІХ и Х клас,
получавайки професионална квалификация "шивач". Училището има назначени
преподаватели по програма „От социални помощи към осигуряване на заетост“.
ПУИ "Н. Й. Вапцаров" е в много лошо материално състояние и се нуждае
спешно от оборудване и повишаване на квалификацията на работещия персонал.
Извършено е енергийно обследване на сградата, но не са приложени мерки за
енергийна ефективност. През последните 5 години не са извършвани вътрешни
ремонти. Има необходимост от основен ремонт и цялостно оборудване на кухненски
блок, столова, физкултурен салон, учебни стаи и спални помещения. Има
необходимост от ремонт на покрив, Ел, ВиК и отоплителна инсталации. Има
необходимост от оборудване на кабинет по фина моторика и сензорна зала. Следва да
се приложат мерки за благоустрояване на дворното пространство – допълване и
обновяване на елементите на градския дизайн (ограждащи елементи, пейки, кошчета за
отпадъци и алейно осветление) и обособяване на нови спортна площадки.
4.1.2. Здравеопазване

По данни от 2014 г. на Регионалната здравна инспекция – Ямбол, на територията
на гр. Елхово функционират Многопрофилна болница за активно лечение “Св. Иван
Рилски” ЕООД и “Медицински център № 1 Елхово” ЕООД (помещават се в една
сграда), Филиал на Центъра за Спешна медицинска помощ-Ямбол, "Кардиологичен
медицински център Ямбол" ЕООД, 9 индивидуални практики за първична медицинска
помощ, 9 индивидуални практики по специализирана медицинска помощ, 11
индивидуални практики за първична помощ по дентална медицина, микробиологична
лаборатория "СМДЛ-РАМУС" ООД, клинична лаборатория "МДЛ - д-р Стела Желева"
ЕООД, ХЕИ и 6 аптеки.
МБАЛ „Свети Иван Рилски“ ЕООД – Елхово и „Медицински център №1 –
Елхово“ ЕООД се помещават в една сграда – общинска публична собственост. Има
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необходимост от основен вътрешен ремонт на помещенията в болницата и от
специализирано медицинско оборудване. Не са прилагани мерки по обновяване и
благоустрояване на прилежащия терен. Има необходимост от ремонт на ограждащите
елементи и допълване на елементите на градския дизайн – поставяне и подмяна на
пейки, кошчета за отпадъци и алейно осветление.
“Медицински център № 1 - Елхово”
„Медицински център - 1 Елхово” ЕООД е общинско търговско дружество,
обслужващо населението на общините Елхово, Болярово и Тополовград, което
предлага специализирана извънболнична помощ. Центърът разполага с 8
специализирани кабинета по Кардиология, Физикална и рехабилитационна медицина,
Ушно-носно-гърлени болести, Очни болести, Акушерство и гинекология и
репродуктивна медицина, Нефрология, Нервни болести и Хирургия.
Апаратурата и оборудването на “Медицински център № 1“ са в сравнително
добро състояние и отговарят на изискванията на Националната здравноосигурителна
каса. Със суми от общинския бюджет на гр. Елхово е ремонтирана сградата, в която се
помещава центърът и е закупена апаратура за повишаване качеството на
диагностицирането, закупени са климатици за кабинетите и коридорите, компютърни
конфигурации и сървър за администрирането на дейността. Въпреки това,
подобряването на качеството на предлаганите медицински услуги и развитието на
доболничната помощ предполагат продължаване на обновяването на амортизираната
апаратура.
Сред проблемите на медицинския център е отслабващата мотивация на лекари и
среден медицински персонал да работят в центъра, което се обяснява с необходимостта
от законодателни промени за стимулиране на кадровото обезпечаване и финансови
ресурси за обновяване на материалната база и техниката.
МБАЛ “Св. Иван Рилски”
МБАЛ “Св. Иван Рилски” ЕООД e една от трите многопрофилни болници в
Област Ямбол и обслужва населението на общините Елхово, Болярово и Тополовград.
Извършва диагностика, лечение и рехабилитация.
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Към януари 2014 г. в болницата работят общо 84 души, от които 19 лекари, 37
души полувисш персонал и 26 души помощен персонал.
Сградният фонд на болницата се състои от четири етажа, включващи
диагностатично-консултативен блок, стационарен блок, болнична аптека и
административно стопански блок. Лечебно-диагностичната дейност се осъществява в
следните леглови отделения:
- Отделение по вътрешни болести (пневмология и фтизиатрия, нефрология,
гастроентерология, кардиология, ендокринология и обмяна на веществата)
- Отделение по детски болести
- Отделение по акушерство и гинекология
- Отделение по неврологични болести
- Отделение по диализно лечение
Клинико-диагностична дейност се извършва в:
- Отделение по образна диагностика
- Отделение по обща и клинична патология
- Клинична лаборатория
- Микробиологична лаборатория
През 2009 г. болницата е разполагала със 100 легла, през 2010 г. със 60, а в
началото на 2014 г. с 50 легла, както следва:
- Неврология - 15 легла;
- Вътрешно отделение - 15 легла
- Детско отделение - 10легла
- Акушерство и гинекология - 10легла.
През тези отделения през 2012 г. са преминали общо 1973 пациенти, а до края на
месец юли 2013 г. - 1198 пациенти, от които 1089 по клинични пътеки. Проблем при
повечето от тях е, че не са здравно осигурени, но получават медицинско лечение, което
допълнително утежнява финансовото състояние на болницата.
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МБАЛ “Св. Иван Рилски” е изцяло общинска собственост. Финансирането е
основно от приходи по договори с РЗОК, от Министерство на здравеопазването и
Община Елхово. Общината допълнително подпомага дейността на болницата чрез
предоставянето на средства за закупуване на лекарства, покриване на задължения към
доставчици, технически ремонти, а през 2012 г. е спомогнала и за закупуването на лек
автомобил. През 2013 г. с цел ограничаване на топлинните загуби общината е
реализирала проект ”Строително-монтажни работи с енергоспестяващ ефект на
сградата на МБАЛ ”Св. Иван Рилски” ЕООД - Елхово и „Медицински център №1Елхово” ЕООД гр. Елхово” към международен фонд Козлодуй (2010-2013).
За ключовата роля на Община Елхово говори и фактът, че към 12.07.2013 г.
болницата е имала просрочени задължения към доставчици и персонал за 769 142 лв., а
общината, въпреки бюджетните си ограничения, е успяла от 2010 г. до момента да
предостави 883 200 лв. за субсидиране на просрочени задължения и за закупуване на
лекарства, както следва: от 2013 г. до момента - 260 000лв., през 2012 г. - 132 985 лв.,
през 2011 г. - 330 015 лв., а през 2010 г. - 160 200 лв. Със средства от общинския
бюджет са закупени скенер за 94 776 лв. изплатен през 2009 г. и рентгенов апарат на
стойност 60 000 лв. през 2010 г.
През 2013 г. МБАЛ „Св. Иван Рилски” е сключила договор с Националната
здравноосигурителна каса по 23 клинични пътеки. От 2011 г. досега обаче болницата,
както и всички други по-малки общински болници, е изправена пред невъзможността
да сключи договор с НЗОК по много от клиничните пътеки, поради високите
изисквания, залегнали в тях. Общинските болници с малка леглова база, нямат
възможност да отговорят на изискванията за повишен брой специалисти, необходими
на отделенията за сключването на договор по определени клинични пътеки. Отчита се
ясна необходимост от съпоставимост в изискванията между леглова база в отделенията
и необходим брой специалисти, за осигуряването на равнопоставеност между
болниците при сключването на клинични пътеки за масови диагнози, тъй като при
настоящата ситуация пациентите са принудени да пътуват до областните центрове. По
този начин се получава нарушаване на основни изисквания, залегнали в Националните
здравни приоритети, а именно - равнопоставеност на достъпа на населението до
здравно обслужване и гарантиране на адекватно териториално разпределение на
лечебните заведения.
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Поради тези причини приходите на болницата намалят предвид по-малкия брой
сключени клинични пътеки, а разходите се увеличават заради вменените допълнителни
задължения. По този начин, в ситуация на влошено финансово състояние и при липса
на спешни и адекватни мерки за МБАЛ ”Св. Иван Рилски” съществува риск от
закриване в бъдеще.
Въпреки тежките финансови проблеми, като цяло болницата е апаратурно добре
осигурена, разполага с компютърен томограф, ехографи, ЕКГ апарати, спирометър,
електроенцефалограф, електромиограф, ендоскопи, рентгенови апарати, хематологичен
анализатор, автоматични клинико-химични анализатори, кръвно-газов анализатор,
наркозни апарати, респиратори, кувьози, кардиомонитори, дефибрилатор, апаратура за
диализни структури, електрохирургична апаратура и др, като е необходимо
закупуването на нов ехограф. Сред текущите нужди на болницата е и оборудване на
операционните зали с климатични инсталации и централна кислородна система.
През последните 5 години не са извършвани съществени ремонтни дейности, но
в бюджета за 2014 г. е предвиден ремонт на санитарните възли на двата етажа на
медицинския център, ремонт на покрива на цялата сграда и закупуване на климатици за
медицинския център. На 22.01.2014 г. в Областната администрация в гр. Ямбол е
подадено проектно предложение за „Подобряване на условията и осигуряване на покачествени здравни услуги в МБАЛ ”Св. Иван Рилски” гр. Елхово” за закупуване на
медицинска апаратура, оборудване и основно ремонтиране на санитарните възли.
Проектното предложение е на стойност 360 258,68 лв. по програма ”Растеж и
устойчиво развитие на регионите”, но не е получило финансиране от правителствената
инвестиционна програма.
Здравни кампании
Медицинските заведения в гр. Елхово участват в националните здравни кампании,
провеждайки информационни дни и предлагайки безплатни прегледи на жителите на
града. През изминалите две години сред тях са:


информационна кампания за ранна диагностика на онкологични заболявания,
предоставяща скринингови прегледи на здрави хора, които не проявяват
симптоми на заболяването, но попадат в рисковите възрастови групи
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кампания за определяне на личния риск от остеопороза чрез скринингово
измерване на костната плътност за пенсионерите от клубовете и на всички други
желаещи лица
изследвания за кандидатите по ин-витро процедури
мамографски профилактични прегледи на здравно неосигурени жени от ромски
произход и на такива със затруднен достъп от населени места в област Ямбол
Приложения:
Таблица 16 Здравна мрежа по видове здравни заведения и общини към 31.12. в
Област Ямбол през 2008-2009 г.
Таблица 17 Здравна мрежа по видове здравни заведения и общини към 31.12. в
Област Ямбол през 2010-2012 г.
Таблица 18 Медицински кадри по общини към 31.12. в Област Ямбол през 20082012 г.
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Област
Общини

общо

брой

Здравна мрежа по видове здравни заведения и общини към 31.12. в област Ямбол през 2008 - 2009 г.
Болнични заведения
Лечебни заведения за извънболнична помощ
самостоятелни
диагностичномедикомногопрофилни специализирани
медицински
дентални
общо
консултативни
диагностични и
болници
болници
центрове
центрове
центрове
медико- технически
лаборатории

легла

брой

легла

брой

легла

брой

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

3
1
2

526
100
426

2
1
1

500
100
400

1
1

26
26

22
1
21

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

4
1
3

554
100
454

2
1
1

490
100
390

2
2

64
64

25
1
24

легла брой
легла брой легла
2008
8
1
5
4
3
1
8
1
5
3
3
2009
12
1
5
4
7
1
12
1
5
3
7

брой

брой

Други
здравни и
лечебни
заведения

брой

легла

16
16

1
1

4
4

74
74

19
19

1
1

4
4

69
69
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Област
Общини

Здравна мрежа по видове здравни заведения и общини към 31.12. в област Ямбол за периода 2010 - 2012 г.
Болнични заведения
Лечебни заведения за извънболнична помощ
самостоятелни
медикодиагностичномедикомногопрофилни специализирани
медицински диагностични и дентални
общо
общо
консултативн
дентални
болници
болници
центрове
центрове
медикои центрове
центрове
технически
лаборатории
брой легла брой

легла

брой

легла

брой легла брой

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

4
−
1
−
−
3

486
−
60
−
−
426

2
−
1
−
−
1

418
−
60
−
−
358

2
−
−
−
−
2

68
−
−
−
−
68

27
−
1
−
−
26

12
−
−
−
−
12

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

4
−
1
−
−
3

432
−
60
−
−
372

2
−
1
−
−
1

364
−
60
−
−
304

2
−
−
−
−
2

68
−
−
−
−
68

27
−
1
−
−
26

12
−
−
−
−
12

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

4
−
1
−
−
3

436
−
50
−
−
386

3
−
1
−
−
2

398
−
50
−
−
348

1
−
−
−
−
1

38
−
−
−
−
38

27
−
1
−
−
26

12
−
−
−
−
12

легла брой легла

2010
1
−
−
−
−
1
2011
1
−
−
−
−
1
2012
1
−
−
−
−
1

брой

брой

брой

Други
лечебни и
здравни
заведения

легла брой

легла

5
−
−
−
−
5

5
−
1
−
−
4

7
−
−
−
−
7

20
−
−
−
−
20

1
−
−
−
−
1

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

4
−
−
−
−
4

64
−
−
−
−
64

5
−
−
−
−
5

5
−
1
−
−
4

7
−
−
−
−
7

20
−
−
−
−
20

1
−
−
−
−
1

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

3
−
−
−
−
3

58
−
−
−
−
58

5
−
−
−
−
5

5
−
1
−
−
4

7
−
−
−
−
7

20
−
−
−
−
20

1
−
−
−
−
1

−
−
−
−
−
−

−
−
−
−
−
−

3
−
−
−
−
3

52
−
−
−
−
52
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Медицински кадри към 31.12. по общини в област Ямбол за периода 2008 - 2012 г.
Област
Общини

Лекари
Общо

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

330
1
35
6
9
279

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

371
2
41
5
9
314

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

340
2
39
5
9
285

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

371
2
40
6
9
314

Ямбол
Болярово
Елхово
Стралджа
Тунджа
Ямбол

394
2
45
6
11
330

1

в т.ч. oбщопрактикуващи 1
2008
80
1
9
6
9
55
2009
84
2
10
5
9
314
2010
82
2
10
5
9
56
2011
81
2
10
6
9
54
2012
98
2
12
6
11
67

Лекари по
Медицински специалисти
дентална
по здравни грижи
медицина
95
9
4
7
75

751
2
77
10
15
647

103
9
2
4
88

776
1
76
9
18
672

94
8
2
4
80

767
1
65
14
14
673

99
9
2
5
83

768
1
62
14
14
677

97
9
2
5
81

736
1
59
14
14
648

Източник: Национална здравноосигурителна каса.

"-" Няма случай

Сред основните проблеми на местните здравни заведения са остарелите
материална база и апаратура, недобрите връзки между специализирана и първична
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медицинска помощ, между специализирана и спешна медицинска помощ, както и
недостатъчното финансиране на клинични пътеки. Регистрира се нужда от
допълнителни отделения по хирургия, физикална медицина и рехабилитация.
Състоянието на спешната помощ е сравнително добро. В града за момента не се
чувства загуба на напускащи медицински кадри, характерна за цялата страна, но
въпреки това се констатира недостиг на тесни специалисти като тези по ренгенология,
микробиология, патосистология, гастроентерология, неврология, плумология,
кардиология. Също така са необходими стимули са задържането на наличните
здравните специалисти на територията на общината, както и за повишаване на тяхната
квалификация.
По отношение заболеваемостта на населението можем да обобщим, че
възрастните хора в гр. Елхово регистрират висок процент по отношение на социално
значими болести - сърдечно-съдови, злокачествени и заболявания на нервната система,
а при младите висок е делът на болестите на дихателната система. Често срещани сред
населението са и болестите на органите на кръвообращението, на пикочо-половата и
дихателната системи, на очите и ендокринната система.
Бъдещето на здравната инфраструктура и услуги в града зависи в голяма степен
от реформата в здравния сектор, която ще се осъществява в страната и разработването
на съпътстваща Пътна карта. Едно от предварителните условия на ЕС в преговорите за
дефиниране на новия финансов пакет за период 2014-2020 г. е именно провеждането на
здравна реформа и ангажиране на правителството с ясни приоритети, съобразени с
нуждите и адекватни на необходимите ресурси.
4.1.3 Култура

Читалище „Развитие-1893“
Читалище „Развитие – 1893“ в гр. Елхово е основано на 3 февруари 1893 г. като
дом за извънкласно четене и народополезни знания. Дейността в първите три
десетилетия от създаването му се е развивала предимно в частни помещения. На 13
септември 1925 г. по план на инж. Георги Кожухаров е положено началото на строежа
на първата собствена сграда на читалището /киното/, в което с доброволен труд
участва местното население.
Сред популярните самодейни състави, функциониращи в читалището са:
- хор – през 1980 г. се създава триото „Тракийска тройка“, което обединява
инструментите кавал, гайда и тамбура. Съвместно с хора и танцовия състав то печели
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множество фестивални награди и участва целогодишно в отбелязването на различни
местни празници и обичаи.
- театър – една от основните самодейни дейности за читалището. Още от
основаването му се организират различни театрални представления с участието на
учители, читалищни служители и активни хора от града. Също носител на
многобройни отличия.
- танцов състав – интересът е насочен към изучаването и изпълнението на
традиционни български хора, танци и ръченици
- група по стари градски песни – събира по-възрастните почитатели на музиката
- група за автентичен фолклор – сравнително нова група, сформирана през 2003
г. Нейната цел е да открива, изучава и представя автентичен български и в частност от
област Елхово фолклор. За тази цел често се организират посещения в етнографския
музей или при възрастни хора, познавачи на културното наследство.
- група за автентични игри, коледари – друг поглед към народните традиции и
развлечения
Различните самодейни състави имат по около 50 прояви годишно, като в тях
участват повече от 200 души. Школите и кръжоците към читалището привличат за
участие по още около 70 души на година. Предлагат се школи по гайда, народно пеене
и китара, арт студио, студио „Спектър“ по приложни изкуства.
Освен своята собствена дейност като културно средище, читалището предлага
срещу заплащане своите зали, пространства и организационни услуги на външни
изпълнители, подслонява разнообразни изложби и мероприятия.
Библиотеката при НЧ ”Развитие - 1893 г.” е най- голямата на територията на
Община Елхово. Тя притежава над 54 000 тома литература, използвани от около 1 000
нови читатели всяка година. Преобладаваща е художествената и детска литература за
сметка на отделите по природни и обществени науки, стимулиращи прогреса в
общността, които са силно остарели и като данни, и като идеология. Необходимо е
преосмисляне на стратегията за поръчка на книги и приоритизиране на изостаналите
сектори.
Към библиотечното помещение се предлага читалня със заемна за възрастни и
детски отдел, както и малка зала с 13 компютъра и осигурен безплатен достъп до
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

118

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

интернет. Оборудването по нея е по програма „Глобални библиотеки – България“, по
който читалището работи от 2004 г. насам. През 2013 г. отново по тази програма е
спечелен проект „Заедно за една по-модерна библиотека“, популяризиращ
доброволчеството сред младите. В следствие от това е създадена електронна база
данни с материали за родния край.
Библиотеката често инициира различни събития и участва в Маратона на
четенето и Националната библиотечна седмица. Книжният фонд се обогатява със
средства от Министерство на културата и Община Елхово.
Днешната сграда на читалище „Развитие – 1893“ по проект на арх. Дубовик е
открита за дейност през 1969 г. Тя разполага с по-малък салон за провеждане на делови
срещи и съвещания, репетиционна зала, гримьорна, сцена, снабдена с технически
съоръжения за бърза смяна на декорите, зрителен салон с 530 места, библиотека и
читалня и др. Не са извършвани цялостни ремонтни дейности в сградата, има ниска
степен на енергийна ефективност – дограмата е амортизирана, няма поставена
топлоизолация, локалната парна инсталация е демонтирана и се отопляват отделни
помещения чрез климатици, лошо е състоянието на Ел, ВиК и ОВК инсталациите, няма
изграден достъп за хора в неравностойно положение. По проект „Подобряване на
условията за работа с деца и младежи и създаване на достъпна среда на хората с
увреждания в читалище Развитие - 1893 град Елхово“, към ПРСР 2007-2013 г. и с
подкрепата на МИГ - Елхово, предстоят ремонтни дейности на част от помещенията в
сградата на читалището. Предвидена е подмяна на съществуващата дървена дограма с
енергоспестяваща, ремонт на санитарни възли на първи етаж, изграждане на достъп за
хора в неравностойно положение, обособяване на изнесен кът към читалнята на
градската библиотека достъпен за хора в неравностойно положение, изграждане на
пожароизвестителна система. Предвидени са ремонтни дейности в салона на
читалището – ще бъдат подменени посетителските седалки и ще бъде ремонтиран пода
на салона. По програмата „Глобални библиотеки – България“ е ремонтирана и
оборудвана компютърна зала с безплатен достъп до интернет в библиотеката към
читалище Развитие – 1893.
Сградата има необходимост от цялостен вътрешен ремонт на репетиционни
зали, гардеробни, административни помещения, книгохранилище и мазета, ремонт на
стените и балкон в салона, ремонт на покрив, Ел, ВиК и ОВК инсталации в сградата,
въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на отоплителна система.
Има необходимост от ново оборудване на библиотечни зали, репетиционни,
гардеробни и административни помещения, закупуване на нова озвучителна и
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осветителна техника, подмяна на сценичен, музикален и театрален декор (дъно,
ръкави, килими за сцена). Читалището разполага с голямо помещение на приземен
етаж, което е отдавано под наем и е в много лошо състояние. По отношение на
състоянието на сградата с оглед бъдещото развитие на дейността на читалището, се
отчита потенциал за развитие в наличната приземна зала, отдавана допреди 2 години
под наем. Осигуряването на инвестиция за ремонтна дейност би помогнало на
читалище „Развитие – 1893 г.“ да се сдобие с допълнителна зала за малки
представления, с танцова зала, кафе-театър или с малка спортна зала, което освен
приходи от посетители би могло да носи и добър доход от отдаване под наем. Такава
възможност е от ключово значение за читалището, тъй като от дълго време то изпитва
финансови затруднения.
Според Закона за народните читалища и изработеният от Министерството на
културата и съгласуван с Министерство на финансите и НСОРБ „Механизъм за
разпределение на общинската субсидия за читалищата“ с получената държавна
субсидия читалището изплаща заплатите и осигуровките на персонала си, както и
потреблението на електроенергия. Със сумата, получена от общинската субсидия се
закупуват книги за библиотеката и се подпомага минимално художествената
самодейност. От това, както и от направеното обследване на място, се налага изводът,
че след извършване на всички изброени плащания на управляващите читалището не
остават свободни суми за инвестиция в развитието на дейността, нито в смисъл на почесто обогатяване на репертоара на изпълнителите, нито има възможност за участия на
по-далечни български или международни фестивали, покупка на техническо
оборудване за спектаклите или реквизит и костюми.
Таблица 19 Финансово състояние на читалище „Развитие – 1893 г.“ за 2013 г.
Приходи

Разходи

Дефицит

Държавна субсидия - 87 794 лв.

На читалището - 130 660,50 лв.

11 231,50 лв.

Проекти към Програма
„Глобални библиотекиБългария” - 24 875 лева

На библиотеката – 200 лв.

Общинска субсидия за
дейности – 5 000 лв.
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Общинска субсидия за книги –
1 000 лв.
Библиотека такси – 960 лв.

Източник: Читалище „Развитие – 1893 г.“
Същевременно при оглед на място се установява и друг проблем, отново
свързан с финансовия недостиг – невъзможност за осигуряване на отопление на залите,
репетиционните и библиотеката на читалище „Развитие – 1893 г.“, което го прави
непривлекателно за неговите посетители именно през зимния сезон, точно когато
техният брой би трябвало да бъде най-значителен. Статутът на читалището показва, че
очаквано, по-голямата част от дейностите в него са безплатни или се предоставят на
членовете и общността на символични цени. Този факт, в комбинация с ограничената
възможност на по-голямата част от местното население да заплаща своето присъствие
на спектаклите по пазарни цени, допълнително затрудняват финансовата ситуация на
читалището. Според чл. 22 от Устава на читалище „Развитие – 1893 г.“, то набира
средства от членски внос, културно-просветна и информационна дейност, субсидии от
държавния и общинските бюджети, наеми от движимо и недвижимо имущество,
дарения, завещания и др., от библиотечни такси и такси за участия в платени форми.
Изброените възможности за финансиране се използват и в момента, оказвайки се
недостатъчни, с остарял и изчерпан потенциал.
Положително е, че през декември 2013 г. Община Елхово е подписала договор с
Държавен фонд земеделие и „Местна инициативна група - Елхово“ за финансова
помощ по проект „Подобряване на условията за работа с деца и младежи и създаване
на достъпна среда на хората с увреждания в Читалище „Развитие” град Елхово” по
мярка 4.1 „Прилагане на стратегии за местно развитие“ от Програмата за развитие на
селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепени от Европейския земеделски
фонд за развитие на селските райони по мярка 321 „Основни услуги за населението и
икономиката в селските райони”.
Въпреки горепосочената добра възможност за обновяване на част от
оборудването на читалище „Развитие – 1893 г.“, е необходимо съществуващите
сериозни финансови проблеми да бъдат адресирани с по-всеобхватни мерки и да бъде
променен начина на управление на институцията. Наложително е насочване на
усилията към търсене на външно финансиране по проекти, както и към съвместна
работа с неправителствения сектор на национално ниво, който може да привнесе
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повече опит, гъвкавост и финансови възможности. Трябва да се работи в посока
изграждане на експертен проектен капацитет в управата на читалището или да се
потърси подкрепа в тази сфера от Община Елхово за работа по програми не само за
подобряване на материалното състояние, но и за увеличаване възможностите за
проектно развитие и модернизиране на съдържанието, предлагано от читалище
„Развитие – 1893 г.“. Читалището е активно на територията на Община Елхово,
необходимо е отваряне към страната и достиженията на международните културни
среди. Такова модернизиране и отваряне от страна на ключова просветно-културна
институция с голямо влияние над общността индиректно би отключило след себе си
процеси на ниво икономика, стимулирайки предприемаческото мислене у хората.
Етнографско-археологически музей
Етнографско-археологически музей в гр. Елхово е открит през 1958 г. През 1966
г. е утвърден като специализиран етнографски, от 2003 г. е включен в списъка на
Националното движение “Опознай България - 100 национални туристически обекта”
под № 100, а от 2008 г. е профилиран като етнографско-археологически. Носител е на
орден “Кирил и Методий” – I степен и на „Почетен герб на Община Елхово“ - златен.
Експозицията на музея е разположена върху площ от 244 кв.м в 4 зали.
Експонатите са около 22 000, 13 800 от които образуват основната експозиция по
раздели “Земеделие и животновъдство”, “Жилище и жилищна уредба”, “Транспорт,
лов, риболов”, “Облекло и накити”, “Тъкани и шевици”, “Традиционни занаяти”,
“Художествено народно творчество”. В първата експозиционна зала е представен
поминъкът на населението от края на XIX до началото на XX век. Втората зала
запознава с жилищната уредба от края на XIX и началото на XX век. В третата зала е
експонирано традиционно детско, мъжко и женско облекло от югоизточния край на
българските земи от края на XIX век. Четвъртата зала е представя традиционни
празници и обичаи като сватба, кукерски игри и коледуване, със специфичния за тях
обреден реквизит. В края на експозицията са изложени образци на дърворезбеното и
иконописното изкуство от XIX век, дело на местни майстори. В отделната изложбена
зала, посветена на археологията, е представено археологическото наследство на
Елховско от праисторията, античността и средновековието. Документалният и
фотоархив на Етнографско-археологическия музей е от над 8000 документи и
фотографии, датиращи от Освобождението до днес. Специализираната литература е
над 3 050 тома, а научните списания – повече от 1 600. За периода 2007-2013 г. са
регистрирани 8 950 посетители на музея.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Музеят периодично организира подвижни фотоизложби, демонстрации на
народни носии, викторини, пленери, мултимедийни презентации и филмови
прожекции. Участвал е в изложби в България, Будапеща, Виена, Букурещ и Монреал.
По отношение на проектната дейност, Етнографско-археологически музей в гр.
Елхово е активен и участва в българо-германския “Изследователски проект Драма” с
изпълнители Саарландски университет от Саарбрюкен, Германия, Софийски
университет “Св.Климент Охридски”, Община Тунджа-Ямбол и Исторически музейЯмбол. Също така, служителите на музея са взели участие в проект „Подпомагане на
Община Елхово в разработения от нея проект „Зелен туризъм в долината на Долна
Тунджа“, съвместно с Република Турция по Програма за трансгранично
сътрудничество. Подаден е и проект на Общината пред МИГ – Елхово за ново
художествено – пространствено оформление на експозиция „Етнография” в музея и за
нейното разширение като площ в двора му. Понастоящем е подадена кандидатура по
проект за изработване и финансиране на аудио гидове на 6 езика за туристите.
Активността на институцията се демонстрира и с участията и в различни
туристическите борси на територията на България.
Дейността на Етнографско-археологическия музей се осъществява от 4 музейни
специалисти, включително директора. За 2013 г. са реализирани 2 800 лв. собствени
приходи и 44 360 лв. от държавна субсидия, общинска такава не се получава.
Разходите са били 48 863 лв.
Предвид ограничените бюджетни възможности и сравнително слабата
туристическа активност в района (български туристи идват на посещение, но няма
организирани групи от Черноморието и почти липсва интерес от чужденци, за
съществуващия поток спомага факта, че музеят е включен в списъка на 100-те
национални туристически обекта) музеят е управляван сравнително добре, с
инициативност и добра проектна активност. При все това, остава поле за подобрения,
основно от материално естество.
Етнографската експозиция и административната част на Етнографскоархеологически музей се намират на ул. „Шипка“ № 4. Сградата е построена през 1933
г., експозицията в нея е културна ценност с историческо значение. Констатира се ниска
степен на енергийна ефективност на сградата - частично е подменена дограмата с
енергоспестяваща, има внедрено локално парно отопление на твърдо гориво само в
административните помещения, експозиционните зали не се отопляват, липсва
топлоизолация, затруднен е достъпа на хора в неравностойно положение и е
незадоволително състоянието на прилежащия терен.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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По ПРСР 2007 – 2013 г. и с подкрепата на МИГ - Елхово, предстои обновяване
на художествено-пространственото оформление в сградата, чрез ремонт на подова
настилка, стени, обновяване на експозиционни витрини, внедряване на художествено
осветление в експозиционните зали, и оборудване с нови информационни терминали и
система за видеонаблюдение. Има необходимост от извършване на енергийно
обследване и от прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата, съобразени с
условието че музейната експозиция е движима културна ценност. Сградата следва да
бъде обновена чрез ремонт на покрива, подмяна ОВК, ВиК и Ел инсталации,
въвеждане на мерки за пожарна безопасност, външни и вътрешни ремонти.
Необходимо е да се обнови и подмени старо и амортизирано оборудване и да се
допълни, според необходимостта на обекта (експозиционни и изложбени зали, работни
и административни помещения, хранилища и други). Има необходимост от
обособяване на ново фондохранилище със стелажи за експонати, в която да се събере
целият архивен фонд на музея. Нужно е облагородяване на прилежащия терен, чрез
подмяна и допълване на елементите на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци,
алейно осветление и др.), ремонт на източна част на ограда и превръщане на част от
дворното пространство в експозиционна площ за едрогабаритен земеделски инвентар.
Археологическата експозиция на Етнографско-археологически музей се намира
на ул. „Пирот“ № 7. Собствеността на сградата и имота е общинска публична, като
сградата е строена началото на ХХ век. Извършен е основен ремонт на сградата през
2007 г. за обособяването й в музейна експозиция, изграден е достъп за хора в
неравностойно положение, облагородено е прилежащото пространство. В сградата не
са въведени мерки за енергийна ефективност, дограмата е амортизирана, няма
поставена топлоизолация и сградата не се отоплява. Има необходимост от подмяна на
дограмата, поставяне на вътрешна топлоизолация и изграждане на локална парна
инсталация. Нужен е ремонт и оборудване на приземен етаж за обособяването му от
информационен център в експозиционна зала. Във фонда на Етнографскоархеологически музей се съхраняват над 22 000 експоната, които не са на постоянна
експозиция. Община Елхово има изготвен инвестиционен проект за адаптирането и
социализирането на сграда на ул. „Пирот“ № 4 в експозиционна площ към
археологическата експозиция като основен проблем пред реализирането на проекта е
собствеността на сградата.
От богатото културно наследство, както и от честите археологически открития в
областта като намерената единствена заровена цяла колесница от римския период на
Тракия - първата половина на II в. сл. Хр., можем да заключим, че гр. Елхово има
туристически и културен потенциал, който обаче не е добре развит до момента.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Трансграничното сътрудничество предоставя много добри възможности за работа и
постигане на резултати в тази посока, но то не е достатъчно. Необходима е съвместна
работа и партньорство и с други музеи на територията на България и в Област Ямбол,
като намерението на Тополовград за откриване на Музей на долмените и включването
му в общ маршрут с Етнографско-археологическия музей в Елхово е само една от
възможностите. Без обаче наличие на инвестиции в това направление и най-вече на
маркетиране на дестинацията (необходимо е и назначаване на експерти по
комуникации и маркетинг към общината), тези усилията не биха дали желания
резултат.
Културен календар на гр. Елхово за 2014 г.
Културният календар на гр. Елхово за 2014 г. включва отбелязване на
Йордановден, Освобождението, празника на лозаря „Трифон Зарезан“, Националния
празник 3-ти март, „Базар на мартеницата“, Ден на самодееца, Празник на град Елхово,
спортни състезания, Международен ден на ромите, Благотворителен базар „Пъстър,
весел Великден”, Седмица на детската книга и изкуства за деца „Маратон на четенето”,
Ден на Европа, Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост,
Международен ден на детето, Ден на Ботев и на падналите за свободата на България,
Световен ден на околната среда, Балкански арт пленер “Яница”, Празник на баницата,
Ден на независимостта на България, тържествено запалване на коледната елха в гр.
Елхово, празнични детски концерти, празник с коледарски групи, празнично
посрещане на Нова година.
Прави впечатление пълнотата на предвидената програма и разнообразието на
празници и чествания - включени са както национални празници, така и градски
такива, народни обичаи, европейски празници, благотворителни, самодейни и детски
прояви, спортни състезания и светски чествания на важни събития.
Медии
Вестник „Елховска дума“
Вестник “Елховска дума”, издаван от общинската администрация в гр. Елхово,
информира за събитията в общината, отразява проблемите на гражданите, поддържа
диалог с тях, подхранва интереса им към родния край, българските традиции, бит и
култура. Вестникът излиза два пъти в месеца и се разпространява в сградата на
общината, читалището, училищата и детските градини, клубовете на инвалида и
пенсионерите, както и РЕП-овете в града.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Информационен сайт ElhovoNews.info
ElhovoNews.info се стреми да предлага бърза, актуална и достоверна
информация за всичко, случващо се в гр. Елхово и региона. Избягва се налагането на
авторски мнения или коментари, търси се безпристрастност и обективност.
Телевизия “Странджа” и интернет „Странджа нет“
Кабелна телевизия “Странджа” и интернет доставчика “Странджа НЕТ” са
собственост на фирма “Ястреб инвест” ООД. КТВ “Странджа“ работи от 1996 г. на
територията на града и от 2001 г. обхваща територията и на гр. Болярово. От януари
2004 г. има покритие и в селата Манастир, Лесово, Гранитово, Мамарчево, Изгрев,
Пчела, Мелница и Ст. Караджово. “Странджа НЕТ” покрива 80% от територията на
градовете Елхово и Болярово. Бързината на връзката е 1 мегабит/сек. Мрежата е с
пропускателна способност – 100 мегабита/MB/ LAN. Прадлагат се и мултимедийни и
гейм сървъри.
В гр. Елхово има и изградена радиоуредба на ТВТ-Елхово към Виваком.
4.1.4. Спорт

Политиката в сферата на спорта на територията на гр. Елхово се осъществява
чрез сътрудничество между Общинския съвет и общинската администрация, кмета на
града, училищата, детските градини, спортните клубове, фирми и неправителствени
организации. Финансирането е по линия на общинския бюджет, бюджетите на
училищата и спортните клубове, дарения и средства по програми.
По отношение на функциониращите спортни клубове могат да бъдат цитирани 4
с техните подразделения:
-

„Общински футболен клуб-Елхово“ с мъжки представителен отбор (21
картотекирани състезатели), детски представителен отбор от 12 до 14 години
(20 картотекирани състезатели), подготвителна група от 10 до 12 години (24
деца), начинаеща група от 8 до 10 години (20 деца) и отбор ветерани от 35 до 60
години (20 състезатели).

-

Спортен клуб по борба „Стефан Караджа-Елхово” с 58 члена в 8 възрастови
групи.

-

„Сдружение спортен клуб боксов клуб-Елхово” с 10 члена в категории мъже,
младежи до 21 години, юноши16-18 години и ученици 13-14 години.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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-

Ученически спортен клуб ”Елхово-2008” предлага занимания по футбол,
волейбол, баскетбол, тенис, плуване и лека атлетика.

Спортната инфраструктура в град Елхово се състои от следните обекти, общинска
собственост:
- Многофункционална спортна зала в парк за културен отдих
- Градски стадион Стефан Караджа със съблекални и спомагателно футболно
игрище
- Плувен басейн със съблекални
- Спортен комплекс /в района на плувния басейн/ включващ – тенис-корт, две
игрища за баскетбол, игрище за волейбол, писта
- Спортни площадки в кв.177 и в кв.130, по плана на гр. Елхово

Многофункционална спортна зала
В началото на 2014 г. е завършена “Реконструкция и доизграждане на
многофункционална спортна зала – град Елхово”, проект с европейско финансиране по
Мярка 321 “Основни услуги на населението и икономиката в селските райони” от
Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г.” на стойност 922 904 лв.
Сградата е едноетажна и се състои от три корпуса – салон, тренировъчна зала и
обслужващи помещения, като по проект се предвижда изграждането на фоайе, бюфет,
каса, гардероб за посетители, административно помещение, преддверие, санитарен
възел, съблекалня, душове, сауна със стая за почивка към нея, медицински кабинет,
фитнес, спортен салон с изтеглящи се трибуни, помещение за спортен инвентар и
сервизно помещение с общо 96 места за зрители. Намира се в ПИ I – Парк за културен
отдих, построена е през 1978 г. Очаква се през месец март 2014 г. залата да отвори
врати за посетители. Реконструкцията на залата дава възможност за подобряване на
условията за тренировки на спортните клубове от Община Елхово.
Градски стадион „Стефан Караджа“ с прилежащи съблекални и спомагателни
игрища – изготвено е проектно предложение „Опазване на нематериалното културно
наследство в региона на Елхово и Лалапаша чрез изграждане на инфраструктура за
провеждане на традиционни събития” по Програма за трансгранично сътрудничество
между България и Турция, за което е подписан договор за финансиране. Дейностите по
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

127

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

проекта в Община Елхово предвиждат мерки свързани с благоустрояване на градския
стадион и пространството около него, чрез ремонт на седалки и направа на защитна
козирка над посетителски места, ремонт на съблекални и санитарни възли на стадиона,
поставяне на външна фасадна изолация и енергоспестяваща дограма на сградата,
възстановяване на система от пешеходни алеи в парка, обособяване на места за пикник
в парк за културен отдих и възстановяване на алейно осветление. Към стадион „Стефан
Караджа“ има изградени помощни игрища, които са с естествена тревна настила, която
не се поддържа. Има необходимост от подмяна на тревната настилка на стадион и
игрища с изкуствена такава. След цялостното обновяване на спортната база, би могла
тя да се предоставя под наем на външни отбори.
Сред изпълнените проекти в сферата на спорта през 2013 г. в гр. Елхово е
изграждането на спортна площадка за футбол и тенис на корт в двора на ПГ ”Стефан
Караджа” и на Г ”Климент Охридски” с поставяне на ограждания, осветление, пейки за
зрители, изкуствена трева и фитнес уреди. Изградена е и спортна площадка с
изкуствена трева и осветление в двора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”.
Открит плувен басейн със съблекални, който е в много лошо физическо и
конструктивно състояние. Сградата и басейна са построени през 1972 г., като не са в
експлоатация от 1993 г. Следва да се обмислят мерки за обновяване и социализиране
на пространството, като се анализира финансовата устойчивост на подобна инвестиция
на етап структуриране на проектни предложения и да се прецени дали
функционалността на сградата позволява съвместяване и на други дейности. Трябва да
се съобрази и наличието на частни открити плувни басейни в града.
Спортен комплекс около открит плувен басейн - със средства по Програма за
трансгранично сътрудничество между България и Турция е изготвен и осъществен
проект „Създаване на отдих, спорт и туризъм в градовете Едерне и Елхово”. През
месец октомври 2012 г. официално е открит спортният комплекс. По проекта в градски
парк за културен отдих са изградени и оборудвани две игрища за тенис на корт,
волейболно игрище, игрище за футбол на малки врати, баскетболно игрище и кей за
лодки. Благоустроено е парковото пространство около игрищата чрез подмяна на
елементите на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление и др.)
и чрез залесяване с дървесни и храстови видове.
Спортна площадка за футбол на малки вратички и игрище за баскетбол в
кв. 177 от плана на град Елхово е изградена през 2004 г. по проект „Красива България“.
Спортната площадка е оградена, настилката е тревна. Има необходимост от обновяване
на алейното осветление, подмяна на тревната и асфалтова настила от изкуствена трева,
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обновяване на тротоарната настила, поставяне на елементи на градския дизайн (пейки
и кошчета за отпадъци) и подмяна на амортизирана ограда.
Спортна площадка за баскетбол в кв. 130, изградена е 2005 г. Изградена е
ограда, настилката е асфалтова и амортизирана. От изграждането на площадката до
този момент не са правени ремонти. Има необходимост от реконструкция на оградата,
подмяна на настилката, подмяна и допълване на елементите на градския дизайн (пейки,
кошчета за отпадъци, алейно осветление и др.) през 2011 г. е изготвено проектно
предложение „Реконструкция на спортна площадка в кв.130 по плана на град Елхово”
по „Красива България“, което не е одобрено за финансиране.
По отношение настоящата спортна активност в града, можем да цитираме
децата, които с желание участват в организираните мероприятия в Деня на българския
спорт и тези по повод празника на града. Ежегодно се организират различни спортни
прояви и състезания по спортна стрелба, футбол, борба, тенис на маса и др., общината
съставя специален годишен спортен календар, който бива публикуван на уебсайта и,
привличайки предварително интерес към очакваните събития. Доказателство за
активността на жителите в спортните прояви са спечеленият през 2013 г. от Сдружение
с нестопанска цел „Ученически спортен клуб „Елхово – 2008” за пореден път проект
по Програма на МФВС „Спорт за децата в свободното време ” по второ направление
„Спортни занимания през ваканциите” на стойност 4 400 лв. Проектът цели осмисляне
на свободното време на учениците от Община Елхово през пролетната и лятната
ваканция чрез безплатно обучение по тенис на корт и лека атлетика. В неговата
реализация са се включили ученици от ОУ ”Св. Пайсий Хилендарски”, ОУ „Св. Св.
Кирил и Методий”, ПГ „Стефан Караджа“, Г „Св. Климент Охридски”, ПУИ „Н. Й.
Вапцаров“ и децата от Център за настаняване от семеен тип.
Друга интересна спортна проява с потенциал за привличане на туристи са
превърналите се в традиция гребни състезания по река Тунджа за наградите на Елхово,
организирани с помощта на Общината. В състезанието през 2013 г. са взели участие 40
лодки, а наградата е спечелена от отборът на гр. Елхово.
Независимо от реализираните мерки за подобряване на спортната
инфраструктура и активност в града се очертава като проблем недостигът на спортни
съоръжения и обекти, включително в междублоковите пространства, високата степен
на амортизация на наличните и нуждата им от реновиране. Подобряването на
условията за практикуване на спорт на територията на гр. Елхово е от ключово
значение за цялостното качество на живот и здравето на населението. Поради тази
причина е необходимо и обръщането на специално внимание, особено от страна на
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училищните възпитатели, за популяризиране на спортните занимания. Общината от
своя страна също може да се включи като освен реновиране на обектите подпомага
финансово спортните клубове в града. Общите усилия на администрация,
преподаватели и клубове освен спортен има и значителен потенциал за превенция на
девиантни поведения сред подрастващите.
4.1.5. Социални дейности и услуги

Анализ на ситуацията и политиките
Разгръщането на цялостни и резултатни социални политики за гражданите на
гр. Елхово е сред целите на общината. Това е процес, който включва в себе си
специално внимание към децата в риск, съчетано с грижа за качеството на
предлаганите услуги за деца и възрастни както в общността, така и в институциите,
подобряване квалификациите на работещите в сферата специалисти, социално
включване на възрастните хора и хората с увреждания, както и осигуряване на заетост
на уязвимите групи.
Две са социално рисковите групи, които се явяват и основополагащи и
взаимосвързани за бъдещето на гр. Елхово.
В първата група попадат децата в риск от изоставяне, децата, вече живеещи в
институции, жертвите или потенциалните жертви на насилие или на трудова
експлоатация. За тях ежегодно общината изготвя програми за закрила на детето, които
включват специални мерки, целящи защита на децата и мониторинг на тяхното
спазване. Сред тях са ранното идентифициране на заплашените от изоставяне деца,
информационни кампании за отговорно родителстване, психологическа и финансова
подкрепа за семейства в неравностойно положение, предоставяне на социални услуги в
общността, които да облекчат семействата, проучване на възможностите за отглеждане
на деца от техни близки, увеличаване и стимулиране на приемната грижа, обучаване на
специалистите, работещи с деца за ранно диагностициране на рисковете от насилие,
образователни кампании за опасностите в интернет и повишаване на обществената
чувствителност по темата за децата в риск. Необходимо е увеличаване на отделяното
внимание и ресурс за децата в риск и продължаване на усилията за отглеждането на
изоставените в среда, близка до семейната. В този смисъл е важно извеждането на
децата от ПУИ „Н. Й. Вапцаров“ и преместването им заведения тип ЦНСТ, като
посещават специализирано училище единствено за учебните си занятия.
Втората социална рискова група представлява ромското малцинство, което по
данни на Отдел „Социално подпомагане“ в Община Елхово се явява най-големият
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ползвател на социални услуги като процент от своята етническата група. В основата
си, всички обстоятелства, водещи до тази ситуация имат една първопричина –
липсващо или незадоволително ниво на образование. То води след себе си до
невъзможност за отговор на изискванията на пазара на труда и за справяне с житейски
ситуации, които в последствие предизвикват зависимост на личността от услугите на
социалното подпомагане, като същевременно не се вземат мерки за решаване на
въпроса с незадоволителната квалификация. Това налага работа в посока стимулиране
на личностното развитие чрез образование и програми за квалификация. От
съществено значение е и поставянето на трайно безработните в трудови ситуации, дори
по програмите за временна заетост, предлагани от общината, като по този начин се
създават основите на трудови навици. Друго възможно решение дават предлаганите от
бюрото по труда обучителни курсове по предприемачество, изграждащи знания и
умения за стартиране на собствен бизнес.
Планът но Община Елхово за действие за периода 2013-2014 г. в изпълнение на
Областна стратегия за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012-2020) предоставя
следните данни в потвърждение на по-горе казаното:
Таблица 20 Население на Община Елхово по етнически групи и възраст
Възраст
Етнически групи

Общо

0 – 29 г.

30 – 59 г-

60 г. и повече

население в Общината

16219

4465

6804

4950

в т.ч. отговорили

14899

3904

6320

4675

- българска

13433

3130

5773

4530

- турска

35

4

19

5

- ромска

1211

696

434

81

- други

111

65

38

- не се самоопределят

109

29

17

51

Източник: План за действие за периода 2013 - 2014 г. в изпълнение на Областна
стратегия за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012 – 2020)
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Общо

средно

основно

начално

население в Общината

15327

1571

5983

5002

1755

823

169

24

в т.ч. отговорили

14157

1496

5662

4592

1559

690

140

18

- българска

12903

1453

5481

4048

1293

525

90

13

- турска

35

3

14

14

- ромска

1023

82

502

241

142

49

- други

111

31

61

13

4

- не се самоопределят

85

10

35

15

7

Дете

Етнически групи

висше

Незавършено
начално

Степен на завършено образование

не
Никога
посещавали
училище

Таблица 21 Население на Община Елхово на 7 и повече години по степен на
завършено образование и етнически групи

17

Източник: План за действие за периода 2013 - 2014 г. в изпълнение на Областна
стратегия за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012 – 2020)
Таблица 22 Население на Община Елхово на 15 – 64 навършени години по
икономическа активност и етническа група

не се
самоопределят

други

ромска

турска

българска

в т.ч.
отговорили

Етническа група

Икономическа активност

Общо

население в Общината

10497

9688

8673

32

838

88

57

икономически активни лица

6906

6396

5778

13

551

28

26

в т.ч. заети

5302

4973

4667

6

262

21

17
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безработни

1604

1423

1111

7

289

7

9

икономически неактивни лица

3591

3292

2895

19

287

60

31

Източник: План за действие за периода 2013 - 2014 г. в изпълнение на Областна
стратегия за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012 – 2020)
Третата рискова група се явяват възрастните хора, които вече са извън пазара на
труда, силно зависими са от системата на социалното подпомагане и здравеопазването
и са ползватели на различни услуги, които Община Елхово предлага (личен асистент,
социален патронаж и обществена трапезария). Някои от тях биват настанени извън
града в Дома за стари хора в с. Чернозем, докато други остават в своите градски
жилища, възползвайки се от възможностите за социална активност като Клуба на
пенсионера. Нарастването на броя на хората извън трудоспособна възраст в гр. Елхово
поради засилената миграция на част от младите налага все по-голямо внимание към
проблемите и нуждите на възрастното население, като това очаквано ще доведе и до
разширяване на капацитета на Дома за стари хора чрез сграда в град Елхово. Такова
развитие е свързано и с необходимостта от увеличаване на бюджетните ресурси на
институциите за възрастни хора, както и с привличането на нови социални работници
и тяхната квалификация.
Децата и възрастните с увреждания представляват четвъртата група лица в риск,
за които са необходими по-комплексни мерки, включващи както социално
подпомагане, така също достъп до медицински грижи и подкрепа, помощ за
реинтеграцията в обществото и на трудовия пазар за пълноценен и качествен живот.
Много често обаче, освен т.нар. „меки мерки“ по отношение политиките към хората с
увреждания и изграждането на автономност у тях, трябва да започнем от много побазисни неща, които често липсват в българските градове, включително и в Елхово.
Става въпрос за наличието или по-скоро липсата на задължителната в нашето съвремие
инфраструктура, осигуряваща равен достъп до сгради и услуги. Проверка на терен
показва, че повечето от държавните и общински институции не разполагат с рампи за
инвалидни колички или наличните са негодни поради различни причини. Промяната
на това положение е лесна за изпълнение и нескъпа мярка, която с малко би променила
значително живота на хората в неравностойно положение в града.
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Държавни структури за социално подпомагане и провеждане на политики
Дирекция „Социално подпомагане“ към Община Елхово
Дирекция „Социално подпомагане“ към общината извършва финансово
подпомагане и насочване към предоставяне на социални услуги за лица от следните
групи:
-

жени в майчинство – 21 бенефициенти към м. февруари 2014 г. - Те са
подпомагани на основание чл. 8 ал.1 от Закона за семейни помощи за деца.
За 2013 г. няма случаи на преждевременно прекратено майчинство, поради
желание за завръщане на пазара на труда. Трайно безработните получаващи
месечна помощ представлява около 1/3 от общия брой подпомагани.
Процентът на трайно безработните спрямо общия брой не е постоянна
величина.

-

хора в неравностойно положение – 724 бенефициенти

-

безработни – 117 бенефициенти – работи се в сътрудничество с Дирекция
„Бюро по труда“ по програма „От социални помощи към осигуряване на
заетост”, дирекцията извършва анкетирането на безработните лица.

-

деца до 18-годишна възраст по чл.7 ал.1 от Закона за семейни помощи за
деца – 1047 бенефициенти

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“
Отдел „Закрила на детето“ съблюдава прилагането на националните и
регионални програми в сферата на закрилата на детето, извършва проверки в
училищата и детски заведения в Община Елхово, както и в обслужващите звена,
лечебните заведения и наблюдава работата на специализираните институции за
отглеждане на деца относно спазването на правата на детето. При необходимост издава
предписания. Всеки месец социалните работници от Отдел „Закрила на детето“ към
Дирекция „Социално подпомагане“ представят месечен доклад за извършената работа
по случаите за деца в риск. Този доклад се обобщава от началник отдела и се представя
на директора, като по този начин се извършва текущ контрол върху дейността.
Сред най-често срещаните случаи, по които Отдел „Закрила на детето“ в
гр. Елхово работи са:
- закрила в семейна среда
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- настаняване в приемни семейства
- настаняване в семейства на близки и роднини
- настаняване в специализирана институция - резидентен тип
- настаняване в специализирани институции
- насочване за ползване на социални услуги
Социални услуги за деца
Социални услуги за деца в институции
ЦНСТ-Елхово – „Къща като вкъщи“
Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ „Къща като вкъщи“ е делегирана
от държавата дейност, която предоставя на деца между 7 и 12 години, лишени от
родителска грижа, при които възможностите за настаняване при близки са изчерпани,
възможност за израстване в среда, близка до семейната. Целта е предоставянето на
възможност на тези деца за равноправно израстване и участие в живота на общността.
Капацитетът на къщата е 8 места, като понастоящем там живеят 7, а режимът на работа
е 24-часов. Стремежът на работещия екип е да създаде условия за реинтеграция на
децата, както и чрез работата си да повиши обществената чувствителност по проблема
като цяло. Работещите в ЦНСТ, поради многопластовостта на своите задължения,
които имат както характер на физическо приобщаване, така също и на психологическа
подкрепа, се нуждаят от периодични обучения за развитие на техните квалификации.
Използваната общинска субсидия за работата на центъра за 2013 г. е 35 997 лв.
Център за настаняване от семеен тип Къща като вкъщи се помещава на втори
етаж на сграда общинска публична собственост, на ул. „Чаталджа“ № 6, над ЦСРИ
„Света Марина“. Капацитет на ЦНСТ „Къща като вкъщи“ е 8 деца, за които се грижат
екип от следните служители: директор, социален работник, възпитатели - 4 бр. и
хигиенист. В момента има настанени 3 момичета и 4 момчета. Центърът е открит през
2011 г.
„Детето за всички“ - ЦНСТ 2
Проектът „Къща за нашите деца” е финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013 и е продължение на приключилият проект
„Подобряване на социалната инфраструктура в Община Елхово, чрез изграждане на
един брой Център за настаняване от семеен тип”, довел до строежа на специална
сграда, представляваща резидентен център от семеен тип. През 2013 г. е изградена
новата сграда на ул. „Чаталджа“, която разполага с дневна, трапезария и кухня и два
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разпределителни коридора, които отделят спалните помещения и санитарните възли.
Проектът включва и цялостно обзавеждане и оборудване на помещенията в центъра.
Предвиденото обзавеждане е съобразено с функционалността на всяко помещение и
със специфичните потребности на ползвателите. Облагороден е прилежащият терен,
като е изградена площадка за спорт и игра на открито. Капацитетът му е 12 деца и
младежи с увреждания с възможност за допълнителни 2 настанявания по спешност.
Всички те ще са с различен пол и степен на развитие, като центърът ще работи за
подкрепа на тяхното съзряване. Понастоящем сградата, където ще се помещава къщата
за деца е изградена и предстои процедура по подбор на персонал. В центъра ще бъдат
настанени 12 деца и младежи с увреждания, смесени по възраст, пол, степен на
увреждане и ниво на автономност от специализирани институции - ДМСДГ и ДДУИ.
Предвидени са и 2 места за настаняване на деца/младежи от общността по спешност.
Предвидените средства по проекта са 90 676,93 лв., а продължителността му е 11
месеца – от 01.02.2014 г. - 31.12.2014 г.
Проект ЦНСТ „Къща за нашите деца” е в съответствие с Национална стратегия
„Визия за деинституционализация на децата в Р. България” и Националната карта за
резидентните услуги.
Социални услуги за деца в общността
Център за социална рехабилитация и интеграция ”Света Марина”
Центърът предоставя на деца с увреждания и в риск от общините Елхово и
Болярово социални услуги по рехабилитация, социално-правни консултации,
образователно и професионално обучение и ориентиране, изготвяне и осъществяване
на индивидуални програми за социално включване. Услугите, които се предоставят са
краткосрочни и дългосрочни. Сред основните дейности са социална интеграция, работа
с роднини, връзки с обществеността, свободно време, отдих и развлечение.
Предлаганата рехабилитация е логопедична, психологична, социална, двигателна,
трудотерапия, музикална терапия, изобразително и приложно изкуство,
приказкотерапия, фотография и др. Екипът включва психолог, логопед, педагог,
социален работник, рехабилитатор, трудотерапевт. Капацитетът на центъра е 35 деца,
като в момента ползвателите са 37. Някои от тях са пребиваващи в заведението.
Използваната сума от общинската субсидия за 2013 г. е 35 997 лв. Сред нуждите на
„Света Марина“ са допълнително оборудване в залата за рехабилитация, както и
допълнителни квалификации за работещия персонал.
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От 01.07.2008 г., след приключване на проект, финансиран по програма ФАР
“Деинституционализация, посредством предоставяне на услуги в общността за рискови
групи“ е разкрита услугата ЦСРИ „Света Марина“, която се предлага от Община
Елхово като държавно делегирана дейност. Записването се извършва в Дирекция
„Социално подпомагане“ – гр. Елхово.
Център за социална рехабилитация и интеграция „Света Марина“ се помещава
на първи етаж на сграда общинска публична собственост, на ул. „Чаталджа“ 6.
Сградата е построена 1934 г. Извършено е енергийно обследване и са приложени
мерки за енергийна ефективност. През 2007 г. е подменена амортизирана дограма с
енергоспестяваща и е поставена вътрешна топлоизолация. През 2012 г. е извършен
ремонт на мазето. Отоплението е чрез локално парно на твърдо гориво. Има
необходимост от оборудване в залата за рехабилитация - шкаф на Монтесьори и
ремонт на санитарни помещения. Изведена е необходимост от разширяване на
капацитета, нужни са още 2 зали за занимания. Прилежащото пространство е
облагородено и поддържано, има необходимост от изграждане на детска площадка за
игра открито и от изграждане на беседка за осъществяване на занимания на открито.
Проект „И аз имам семейство”
Това е проект, реализиран с подкрепата на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския
съюз. Той следва политиките на Националната стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в България” и на плана за действие съм нея. През
2011 г. е подписано споразумението между Община Елхово и Агенцията за социално
подпомагане в изпълнение на проекта „И аз имам семейство”. Проектът подкрепя деца
в процес на деинституционализация или в риск от изоставяне като им предоставя
заместваща семейна среда в приемни семейства. Към февруари 2014 г. децата в
програмата са 5, като от предишната бройка 8, едно дете е осиновено, а други две са
реинтегрирани в семействата им. Екипът, отговарящ за проекта се състои от
администратор, счетоводител и двама социални работника, а извършените дейности са
информационни кампании, оценяване и обучение на кандидатите за приемно
семейство, подкрепа на приемното семейство в процеса на опознаване с дете,
наблюдение и подкрепа на приемното семейство в процеса на полагане на грижи за
дете, настанено при тях, развиване, супервизия и обучение на приемните семейства.
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Социални услуги за пълнолетни лица
Институции за възрастни хора с увреждания
“Защитено жилище“
Защитено жилище – Елхово е държавна дейност, финансирана от
републиканския бюджет и делегирана на Община Елхово, която съществува от 2006 г.
Това е социална услуга от резидентен тип за жени с умствена изостаналост.
Понастоящем потребителките на услугата са шест и те запълват наличните места в
жилището. Осигурената им близка до семейната среда им предоставя условия за
социално включване и наваксване на изгубените социални умения. Екипът от
управител, медицинска сестра, сътрудник социални дейности и двамата пазачи работи
за постигане на автономност у жените, зачитайки техните права за достоен живот.
Предоставяните услуги са съдействие за задоволяване на ежедневните потребности,
осигуряване на медицински и стоматологични услуги, помощ при изграждането на
социални умения и трудови навици, включване в обучителни програми, съдействие за
осигуряване на трудова заетост и осигуряване на възможности за самостоятелно
организиране на свободното време. За 2013 г. използваната за „Защитеното жилище“
общинска субсидия е 35 997 лв. Тук отново се регистрира нужда от допълнителна
квалификация на персонала.
Защитено жилище се помещава в сграда общинска публична собственост,
построена през 1912 г. Извършено е енергийно обследване на сградата през 2013 г.,
според което енергопотреблението на сградата е клас Е, а реновираната площ е 15%.
Частично са приложени мерки за енергийна ефективност – подменена е дограмата с
енергоспестяваща, отоплението с локално парно на твърдо гориво. Извършван е
вътрешен ремонт на спални помещения през 2009 г. Има необходимост от ремонт на
санитарни възли, и помещения и от оборудване със сушилня. Има необходимост от
благоустрояване на дворното пространство, обновяване и допълване на елементите на
градския дизайн (ограда, пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление и др.)
Услуги в общността за възрастни хора
Обществена трапезария
Обществената трапезария е социална услуга, открита през 2009 г. и предлагана в
общността за 35 лица и семейства, получаващи месечно подпомагане в периода
02.01.2013 г. - 30.04.2013 г, на които се предоставя безвъзмездно храна. Това са лица с
доказана липса на доходи, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални
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пенсии, на които Община Елхово доставя услугата с финансовата подкрепа на Фонд
„Социална закрила” при МТСП. Използваната субсидия от общината е както следва:
за периода 02.01.2013 г.-30.04.2013 г. в размер на 6 545 лв. и от 01.05.2013 г. до
31.12.2013 г. в размер на 14 423,50 лв. Проектът се изпълнява чрез услугата „Домашен
социален патронаж“.
„Домашен социален патронаж“
„Домашен социален патронаж“ е социална услуга за възрастните хора и хората с
увреждания, подпомагаща ги в техния дом, която се предлага от 1991 г.
Бенефициентите са лица в пенсионна възраст, лица с трайна неработоспособност, с
експертно решение на ТЕЛК и деца с увреждания. Те са подпомагани чрез доставяне
на храна, поддържане на битовата хигиена в жилището на обслужваното лице,
закупуване на хранителни продукти и вещи от първа необходимост със средства на
потребителя, заплащане на месечни сметки за ток, вода, телефон и др., съдействие за
снабдяване с помощни средства за хората с увреждания, съдействие за изготвяне на
необходимите документи за явяване пред Трудово-експертна лекарска комисия.
Услугата е с капацитет от 100 души, който в момента е увеличен от 2014 г. на 120.
Потребителите понастоящем са 109 души, а субсидията, вложена в проекта от
Общината е на стойност 103 375 лв. Домашен социален патронаж е най-старата и
успешна социална услуга. Той обслужва и Обществената трапезария. Необходимостта
от увеличаване на капацитета е свързана с нарастващия брой застаряващо население и
хора с увреждания.
За патронираните се грижат 8 длъжностни лица. Лекотоварен автомобил разнася
храна пет дни в седмицата, а санитарка поддържа хигиената на патронираните и
жилищата им по утвърден график. Социалният работник контролира изпълнението на
задачите на санитаря и подпомага общуването, съдейства за изготвяне на
необходимите документи пред различни институции.
Таблица 23 Брой ползватели на услугата „Домашен социален патронаж“ по
години при капацитет 100 патронирани
МЕСЕЦ

БРОЙ

БРОЙ

БРОЙ

БРОЙ

БРОЙ

БРОЙ

БРОЙ

2007г

2008г.

2009г.

2010г.

2011г

2012г.

2013г
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Януари

47

61

80

72

81

89

101

Февруари

43

65

81

76

83

94

100

Март

45

66

79

75

85

95

103

Април

45

66

84

74

91

98

105

Май

53

70

93

80

93

101

105

Юни

54

73

93

82

96

100

107

Юли

52

79

92

89

90

101

107

Август

53

73

88

-

84

103

107

Септември

54

77

85

91

78

104

Октомври

54

78

88

94

84

102

Ноември

60

78

85

88

93

102

Декември

59

77

79

85

95

102

СРЕДНО

СРЕДНО

СРЕДНО

СРЕДНО

СРЕДНО

СРЕДНО

2007г.-

2008г

2009г

2010г

2011г

2012г

50 лица

72 лица

86 лица

88 лица

99 лица

82 лица

Източник: Общинска служба „Социални дейности“ - Елхово
Социална услуга „Личен асистент”
Реализирането на социалната услуга стартира от 08.11.2010 г. след сключено
споразумение за партньорство на Община Елхово. Услугата се извършва от 31 лични
асистента, които са предимно безработни. Те полагат грижи за свои близки с над 90 %
намалена работоспособност с право на чужда помощ, обгрижват деца и внуци с над 50
% трайно намалена възможност за социална адаптация и с право на чужда помощ.
Срокът на изпълнение на проекта е удължен до 31.08.2014 г. При осигуряване на
допълнително финансиране срокът на дейността се удължава.
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Клубове
Клуб на пенсионера
За хората от третата възраст в гр. Елхово са създадени два Клуба на пенсионераПенсионерски клуб „Надежда“, който е само за жени и в него има над 80 членуващи и
Пенсионерски клуб на мъжете – с над 120 членуващи. Те се управляват от общинската
служба „Социални дейности“. Двата клуба предлагат ежедневни възможности за
активен социален живот, контакти и участие в развлекателни мероприятия.
Общински клуб на хората с увреждания
Общински клуб на хората с увреждания в гр. Елхово е учреден през 2005 г. и
има около 200 членуващи. Община Елхово участва в дейността на клуба,
предоставяйки му база, отопление, телефон и достъп до интернет за членовете. Сред
основните дейности на Клуба на хората с увреждания са сътрудничество с различни
институции, организиране на консултации с адвокат, разясняване на възможности за
медицинска и социална рехабилитация, срещи и контакти със сродни организации,
отстояване правото на труд. Клубът активно участва в разработването на проекти по
проблемите на хората с увреждания, но също така представя на своите членове и
възможности за забавление и контакти.

4.2. Цели и политики на Община Елхово
Многобройни
са
документите,
третиращи
секторите
образование,
здравеопазване, култура, спорт, социална политика, сигурност и обществен ред на
национално, регионално, областно и общинско ниво в България. Малка част от тях
обаче навлизат в детайлите на съответната проблематика, залагайки цели и приоритети
за развитие. По-голямата част от документите се задоволяват с общ преглед на
ситуацията, наблягайки на наличната база с евентуална инвентаризация на проблемите,
но без за предлагат решения за тях. В този раздел от анализа ще се спрем на
стратегиите, дефиниращи конкретни проблеми и предлагащи мерки за справяне с тях.
Приоритети на образователната политика
Националната програма за развитие на училищното образование и
предучилищното възпитание и подготовка (2006-2015 г.) предлага 2 основни цели:
-

Равен достъп до образование -осигуряване на достъп на всички деца до
съизмеримо по качество образование като за децата, които нямат равен старт
(недобре владеещи български език, със специални образователни
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потребности, от социално слаби семейства и др.), за които е необходимо да
се полагат специални грижи за пълноценното им участие в образователния
процес.
-

Качествено образование - непрекъснато надграждане на знания и умения за
развитие на потенциала на всяко дете и възможност за пълноценна социална
реализация. Образованието трябва да позволи да се развие заложеното у
всяко дете, както и да създава условия за добра социална реализация както в
професионален, така и в личностен план.

Освен това, стратегията признава важността на ориентиране на училищното
образование към провокиране на мисленето и самостоятелността, изграждането на
ефективна система за вътрешно оценяване и намаляването на броя на необхванатите и
отпадащите ученици. Предвижда се работа по повишаване на авторитета и социалния
статус на учителя, оптимизиране на училищната мрежа, децентрализация на
управлението на училищната система, въвеждането на система за финансиране,
стимулираща развитието и усъвършенстване на наличната нормативна уредба.
Стратегията за развитие на Ямболска област 2005-2015 г. като продължение
на националната политика в сектора също залага като основен приоритет равния
достъп до образование. Според документа също така е необходимо оптимизиране на
училищната мрежа поради намаляващия брой ученици, осъвременяване на
материалната база, квалификация на педагозите и съгласуване на специалностите в
професионалните учебни заведения с потребностите от кадри на пазара на труда и
обучение в смесени паралелки за ромските деца. Приоритет 2.1.2. за качествено
образование като основа на развитието включва:
-

Мярка 2.1.2.1.:Модернизиране на образователната инфраструктура и нейната
материално - техническа база чрез Дейност 2.1.2.1.1. Основни ремонти,
реконструкция и модернизация на обществените обекти и материалната им
база

-

Мярка 2.1.2.2.:Подобряване на ефективността на образователната система
чрез

-

Дейност 2.1.2.2.1. Оптимизация на училищната мрежа и специалностите по
пазарни приоритети с участието на бизнес средите; Дейност 2.1.2.2.2.
Квалификация и преквалификация на педагогическите кадри; Дейност
2.1.2.2.4. Осигуряване на съвременно техническо и дидактическо оборудване
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на учебно-възпитателния процес и Дейност 2.1.2.2.5. Създаване на факултет
на ВУЗ
-

Мярка 2.1.2.3.:Равни възможности за обучение и квалификация на кадри
чрез Дейност 2.1.2.3.1. Програми и курсове за професионална
квалификация и преквалификация

Приоритети на здравната политика
Стратегията за развитие на Ямболска област 2005-2015 г. назовава следните
проблемни области, в които трябва да бъдат насочени усилията в сферата на
здравеопазването на областно ниво – необходимо е повишаване на квалификацията на
висшия медицински персонал, обезпечаване със съвременна апаратура и подобряване
на хигиената и качеството на обслужване. Сред основните слабости, за които трябва да
се помисли е липсата на болница за долекуване, както и хоспис, а също и усилия в
посока подпомагане на хората, живеещи в периферните селища за достъп до
квалифицирана медицинска помощ.
Общинският план за развитие на Община Елхово 2014-2020 г. констатира
влошаване на здравния статус на местното население, особено този на по-възрастните
хора и тенденция към увеличаване на заболеваемостта от социално значими болести.
Констатира се добра обезпеченост на Общината с медицински кадри, но се отчитат и
определени слабости. Повтаря се констатираната в Стратегията за развитие на
Ямболска област 2005-2015 г. трудност на населението от отдалечените населени места
за получаване на медицинска помощ, като се добавят и препоръки за подобряване на
остарелите материална база и технически апаратура. Изразява се необходимостта от
повишаване на квалификацията и запазването на наличните медицински кадри.
Приоритети на културната политика
Стратегията за развитие на Ямболска област 2005-2015 г. изтъква
националното значение на културните институции в областта като подчертава
важността на координираното сътрудничество между институтите и използването на
проекти за финансиране на дейността им. Приоритет 2.1.3. от стратегията Съхраняване и развитие на здравеопазването, социалното подпомагане, културата и
спорта включва Мярка 2.1.3.4. Съхраняване и развитие на културните традиции и
прояви. Там, Дейност 2.1.3.4. предвижда „Разширяване и разнообразяване на
културния календар и провеждане на редовни фестивали и празници на изкуствата,
фолклора и традициите“.
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Областната стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020 посочва, че
на основата на постигнатия напредък при съхраняването, възстановяването и
развитието на културните ценности са необходими допълнителни усилия, включително
насочване на целеви ресурси за валоризиране на богатото културно наследство и
традиции на района, като се търсят съвременни и нови интегрирани форми за
насърчаване на културните индустрии и обвързването им с икономическата
конкурентоспособност и качеството на живот в областта.
Общинският план за развитие на Община Елхово 2014-2020 г.от своя страна
допълва предвидените направления за действие с нуждата от ремонт на сградния фонд
на читалищата.
Приоритети в политиката в сферата на спорта
Стратегията за развитие на Ямболска област 2005-2015г. включва в себе си
Приоритет 2.1.3. Съхраняване и развитие на здравеопазването, социалното
подпомагане, културата и спорта като този път мярката, която е важна е Мярка 2.1.3.5.
Подкрепа на спортните клубове и дейности чрез:
-

Дейност 2.1.3.5.1. Модернизация на спортните бази в областта

-

Дейност 2.1.3.5.2. Развитие на ученическите и детските спортни школи,
отбори и състезания

-

Дейност 2.1.3.5.3. Публично - частно партньорство при ползване на
спортните обекти.

Акцентира се на наличната амортизирана инфраструктура и техника за спорт и
младежки дейности, както и на необходимостта от работа за възстановяване и развитие
на детско - юношеските спортни школи и нови ученически отбори, които да осигурят
спортни попълнения от спортните училища и клубове. За ремонтът и модернизирането
на спортните бази се предвиждат средства на държавния и общинските бюджети, а
също и публично - частни партньорства.
Програмата за развитието на физическото възпитание и спорта в Община
Елхово за периода 2012-2015 г. представя намеренията на общината за работа по
увеличаване броя на хората, практикуващи спорт , извеждане на преден план на
физическото възпитание и спорта в училище, модернизиране на наличната спортна
база и изграждане на нови съоръжения, ежегодно увеличаване на финансовите
средства за спорта и оказване на подкрепа на спортните и туристическите клубове на
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територията на общината.Със своите действия Община Елхово очаква да мотивира
учащите за практикуването на спорт, да осмисли тяхното свободно време, да мотивира
допълнително спортните специалисти и да подобри координацията и взаимодействието
между партньорите ангажирани с реализацията на програмата.
Приоритети в социалната политика
По отношение на Област Ямбол и Община Елхово се констатира значително
внимание от страна на институциите, формиращи и изпълняващи политики към
социална сфера. Имено в нея откриваме най-многобройни и най-детайлно представени
политики и индикатори за справяне с наличните проблеми и повишаване качеството на
живот на жителите.
Първият документ в това направление е Регионалният план за развитие на
Югоизточен район от Ниво 2 за периода 2014-2020 г. поставя като основни акценти
в сферата на социалните услуги в ЮИР осигуряването на равни възможности за достъп
до този вид услуги (включително и на живеещите в малки, отдалечени от градските
центрове населени места), повишаването на тяхното качество, изграждането на
публично-частно партньорства за предоставянето им и подобряване на материалнотехническата им база.
Областната стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) Област Ямбол и Годишният план за развитие на социалните услуги за 2014 г. на
Община Елхово навлизат с по-голяма конкретика в проблематиката като си поставят
направления за действие, включващи в себе си общи и специфични цели:
Направление 1: Развитие на услуги в общността за превенция на
социалното изключване и изолацията
Обща цел 1.: Да се подобри грижата за децата в семейството, като се
предотврати появата и развитието на рискови фактори, водещи до социално
изключване и изолация, чрез:
- Специфична цел 1.1. Да се намали изоставянето на деца и настаняването им в
специализирани институции и да се подкрепи задържането им в биологичното
семейство и отглеждането им в семейна среда.
- Специфична цел 1.2. Да се осигурят условия за развитие на децата с
увреждания, отглеждани в семейството.
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- Специфична цел 1.3 Да се осигури подкрепа на уязвимите семейства за
превенция на рисково поведение и неглижиране на децата.
- Специфична цел 1.4. Да се гарантира равен достъп на децата от рискови
общности и уязвими групи до качествено образование.
- Специфична цел 1.5. Да се осигурят условия за пълноценен и достоен живот
на хората с увреждания в семейна среда чрез разкриване на услуги и грижа в
общността.
- Специфична цел 1.6. Създаване на условия за реинтеграция на уязвими лица,
групи и общности в риск.
- Специфична цел 1.7. Да се подобри качеството на живота на старите хора във
всички населени места в областта чрез развиване на широка мрежа от услуги в
общността за осигуряване на условия за спокоен и достоен живот в семейна и домашна
среда.
Направление 2: Деинституционализация и подобряване качеството на
резидентната грижа
Обща цел 2:. Затваряне на входа към СИ, с цел да се постигне максимално
намаляване на хората, настанени в специализирани институции, чрез:
- Специфична цел 2.1. Да се трансформират и закрият специализираните
институции за деца.
- Специфична цел 2.2. Да се развият алтернативни социални услуги за
предоставяне на резидентна грижа в среда, близка до семейната, за децата, които не
могат да бъдат изведени в семейна среда.
- Специфична цел 2.3 Да се развие алтернативна резидентна грижа от семеен
тип за хората с увреждания, настанени в специализирани институции.
- Специфична цел 2.4. Да се осигури достъп на старите хора до качествена
резидентна грижа в среда близка до домашната.
Направление 3: Развитие на капацитет за управление и предоставяне на
качествени и ефективни социални услуги
Обща цел 3: Да се гарантира качеството и ефективността на социалните услуги
чрез изграждане на необходимия капацитет за управление на областно и общинско
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ниво и чрез осигуряване на квалифициран и компетентен персонал за предоставяне на
услуги, чрез постигане на следните специфични цели:
-

Да се създаде Регионален ресурсен център за развитие на човешките ресурси
в област Ямбол;

-

Да се стимулира развитието на административния и организационния
капацитет на областно и общинско ниво за прилагане на интегрирана грижа
и политики към хора и групи в неравностойно положение;

-

Да се осигури подкрепа на персонала на социалните услуги за развитие на
професионалната квалификация и умения в съответствие с новите
изисквания и стандарти.

Направление 4: Развитие на междусекторни и междуобщински
партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги
Обща цел 4. Повишаване на ефикасността на услугите и осигуряване на равни
възможности на достъп на ползвателите до тях чрез развитие на междуобщинско
партньорство и междусекторно сътрудничество, чрез:
-

Стимулиране и развиване на междуобщинското партньорство в социалните
услуги.

-

Утвърждаване на ефективни механизми за междусекторно сътрудничество и
развитие на смесени услуги;

-

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

Общинският план за развитие на Община Елхово 2014-2020 г. залага като
свои приоритети в социалната политика развитието на социалните услуги в
общността, предоставянето на подкрепа и помощ на деца в риск и техните семейства,
развиването на алтернативни форми за отглеждане на деца в риск, създаването на
условия за социално включване и провеждане на активен живот на хората с
увреждания, възрастните и самотни хора, осигуряването на заетост на уязвимите групи
чрез различни програми и въвличането на партньори при предоставянето на социални
услуги. Като извод в анализа си Община Елхово изразява нуждата от повишаване
информираността на гражданите за провежданата социална политика, разширяването
на спектъра от социални услуги в общността, създаването на реални условия за труд на
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хората с увреждания, създаването на условия за комплексно и качествено обгрижване
и рехабилитация на деца и възрастни с увреждания в условия, близки до семейната
среда, интегрирането на хората с увреждания, увеличаването на относителния дял на
децата с увреждания, обучавани в масови училища, обществената и институционална
подкрепа за хората в неравностойно положение, намаляването на рисковете, водещи до
институционализиране, създаването на условия за алтернативни грижи за възрастното
население, повишаването на броя и капацитета на социалните работници и успешното
сътрудничество с НПО.
Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. на Община Елхово
залага конкретни приоритетни области и включени в тях съответни мерки за
постигането им:
Приоритетна област: I. Намаляване броя на децата, отглеждани в
специализирани институции
- Превенция на изоставянето и деинституализация на грижите за деца
- Повишаване информираността на децата и младежта по проблемите на
отговорното родителстване
- Развитие на услуги, заместващи родителската грижа, чрез приемна грижа и
грижа за деца в семейства на близки и роднини .
Приоритетна област: IІ.Осигуряване на равен достъп до качествено
предучилищно и училищно образование на всички деца
- Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и необхванатите
деца и движението в образователната система в Община Елхово
Приоритетна област: ІІІ Насърчаване на творческите заложби на децата
- Насърчаване на деца с изявени дарби
Приоритетна област: ІV Подобряване здравето на децата
- Намаляване на социално значимите заболявания сред децата
- Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на децата
Приоритетна област: V Защита на децата от всякакви форми на
злоупотреба, насилие и експлоатация
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- Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, работещи с
деца за ранно идентифициране и предотвратяване на риска от Насилие
- Превенция на рисково поведение и различни форми на злоупотреба
- Повишаване на знанията на децата за опасностите които крие движението на
улицата
Допълнителен документ в социалната сфера адресира ромската интеграция.
Документът се нарича План за действие за периода 2013-2014г. в изпълнение на
областна стратегия за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012-2020). Според него
са необходими всеобхватни мерки в сферите на образованието, здравеопазването,
жилищните условия, заетостта и социалното включване, върховенството на закона и
недискриминацията, както и културата и медиите за постигането на успешна
интеграция.
Приоритети в сферата на реда и сигурността
Стратегията за превенция на престъпността (2012-2020) си поставя следните
приоритети:
- Повишаване и утвърждаване ролята на превенцията като стратегически,
приоритетен и най-ефективен подход в борбата с престъпността
- Развиване и усъвършенстване на националните и местните политики за
превенция на престъпността
- Повишаване ефективността на сътрудничеството между институциите в
областта на превенцията на престъпността
- Развиване на механизми за активизиране на гражданското общество като
ключов елемент в комплекса от субекти на превенцията
- Активно участие на националните институции в работата на Европейската
мрежа за превенция на престъпността
- Извеждане, разпространяване, адаптиране и внедряване на положителния
чуждестранен опит в областта на превенцията на престъпността
- Въвеждане на специализираното обучението по превенция на престъпността за
служителите от правозащитните органи
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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- Засилване ролята на научните изследвания в областта на превенцията на
престъпността
- Осъществяване на системен мониторинг върху резултатите от превантивната
дейност
- Запознаване на гражданите с модели за безопасно поведение, с цел да се
предпазят от престъпления
- Усъвършенстване на системата за физическо възпитание и спорт за
максимален обхват на различните социални групи
От своя страна Националната стратегия за подобряване безопасността на
движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г.
представя своя визия, която е „Безопасността на движението е право и отговорност на
всички”. Според нея всеки гражданин притежава фундаменталното право и
същевременно е отговорен пред другите за осигуряване на безопасно движение по
пътищата. Държавата носи отговорност нейните граждани да се чувстват в безопасност
на обществени места и за безопасното им придвижване като участници в движението
по пътищата. Целта на стратегията е намаляване на последствията от
пътнотранспортните произшествия към 2020 г. спрямо показателите за 2010 г.
- Намаляване броя на убитите при ПТП с 50%.
- През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 388.
- Намаляване броя на тежко ранените при ПТП с 20%.
- През 2020 г. техният брой не трябва да надвишава 6363.
Стратегията за развитие на Ямболска област 2005-2015 г. говори повече за
трансграничното сътрудничество във връзка с новоизграденото ГКПП Лесово –
Хамзабейли. Приоритет 3.1.1. Инфраструктура за хармонично развитие на региона и
регионално и трансгранично сътрудничество включва 2 мерки в това отношение:
-

Мярка 3.1.1.1.: Подобряване на техническата инфраструктура през и около
границата Дейност 3.1.1.1.1. Въвеждане в експлоатация на ГКПП Лесово Хамзабейли. Дейност 3.1.1.1.2 Разкриване на нови гранични пунктове към Р
Турция;

-

Мярка 3.1.1.3.: Сигурност и безопасност на границата;
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-

Дейност 3.1.1.3.1. Организиране на ранно предизвестяване за бедствия и
аварии в граничния район.

Очаква се те да спомогнат и за преодоляване на дългогодишната изолация на
крайграничните райони чрез развитие на инфраструктурата за стимулиране на
трансграничното сътрудничество и опазване на околната среда и осигуряване на
сигурност и безопасност на границата.

4.3. Възможности за развитие (потенциал, тенденции, политики)
Образование
В сферата на предучилищните занимания за децата двете детски градини и
Обединеният детски комплекс предлагат разнообразни дейности, търсени от
родителите за техните деца. Препоръка може да бъде направена по отношение на
материалната база, която, макар и в общо добро състояние, се нуждае от частични
реновации в смисъл на подмяна на мебелировка, ремонт на санитарни помещения и
кухненски блокове, инсталиране на нови катерушки в дворните пространства.
В повечето от основните училища липсват специално оборудвани кабинети по
природни науки или наличните са в лошо състояние. Необходимо е приспособяването
на помещения за целта като се извършат основни реновации и се закупи
специализирано оборудване.
Предвид нуждите в сферата на развитието на града в перспектива, е важно
приоритизирането на образованието и след оборудването на кабинети по природни
науки е добре да започнат усилия в посока създаването на интерес у децата към тези
науки. Такава политика би спомогнала за изграждането на траен интерес у тях към
науката, който би поставил основата на местен научен капацитет, двигател на промяна
и икономически растеж. Възможна стъпка в това отношение е освен вече
съществуващите извънкласни занимания по изкуства да бъдат създавани в училищата
и клубове на младия учен, в които под формата на забавление за децата да бъдат
демонстрирани научни експерименти по физика, биология и химия. Единствено
практиката и демонстрацията ще спомогнат за изграждането и задържането на такъв
интерес, който е в основата на бъдеща икономическа дейност на подрастващите. Град
Елхово се нуждае от икономически ръст, чиято основа е създаването на
предприемачество, което от своя страна се корени в либералното образование,
основаващо се на експерименти в науката и изграждане на лично научно любопитство.
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Допълнителни възможности за подобрения в сферата на образованието са
свързани с настоящото масово незадоволително състояние на спортните салони в
училищата.
Акцент трябва да бъде поставен върху мерки за превенция на ранното
напускане на образователната система на ученици, особено от по-уязвими социални
групи. Работа с родители, повишаване на специалните компетентности на
преподавателите, разработване на разнообразни форми на обучение са възможна
посока за преодоляване на проблема.
Здравеопазване
Мнозинството от възможностите за развитие на здравеопазването в град Елхово
са свързани основно с провеждането на национални политики в сферата и не толкова с
мерките за интервенция от страна на Община Елхово. Това се дължи на факта, че сред
най-важните проблеми за болничната помощ в Елхово са невъзможността за
кандидатстване по определени клинични пътеки, поради законови изисквания за
леглови капацитет, както и затруднения достъп до болнична грижа в града за хора от
по-малките периферни населени места, които са слабо транспортно свързани. Друг
сериозен проблем е здравната неосигуреност на значителна част от пациентите, които
увеличават финансовото бреме върху вече задлъжнелите лечебни заведения.
Това, което е в капацитета на Община Елхово, е да подпомага финансово МБАЛ
„Св. Иван Рилски“ и „Медицински център-1“ за извършването на по-мащабни
ремонтни дейности, които не са извършвани през последните 5 години, както и за
закупуването на по-нова апаратура. Общината би била и потенциален бенефициент по
съответната приоритетна ос, насочена към инвестиции в държавни и общински
здравни заведения на ОПРР 2014-2020, ако държавата изпълни ангажиментите си по
предварителното условие в сферата на здравеопазване.
По отношение на медицинските кадри, градът не страда от напускащи лекари,
типично явление през последните години в България. Въпреки това обаче е
необходимо вземането на мерки за задържане на наличните медицински работници и
мотивирането им за работа. Това може да се случи, чрез подобряване на материалната
и техническа база, както и чрез включването им в подходящи допълнителни програми
за квалификация, обмен на опит и изпращане на професионални събития.
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Култура
Възможностите за развитие в сферата на културата са свързани с извършването
на основно преосмисляне на начина на управление на културните институции в град
Елхово, което е от съществено значение, предвид тяхното влияние върху развитието на
местното общество, както и чрез включване на културните институции и специфичния
културен облик на града в регионален туристически продукт.
Друга насока за развитие е отварянето като цяло на културните институции в
град Елхово към опита на техни аналози от България и света, взаимстването на теми и
подходи. Важно е целенасоченото търсене на споделен опит както в самата културна
дейност като типове спектакли и изложби, разглежданите в тях тематики, така и в
мениджмънта на съответните институции.
Спорт
По отношение на спорта възможностите на град Елхово са свързани с няколко
направления за развитие. От една страна това е обновяването на наличните спортни
съоръжения както намиращите се на общински открити пространства, така и
реновирането на спортните салони и площадки в училищата.
Спортната стратегия на Община Елхово правилно отчита важността от
привличане и задържане на децата и учениците към спортните занимания, тъй като те
са средства както за водене на здравословен начин на живот, за изграждането на лична
дисциплинираност, отговорност и амбиция към постижения, така също са и
предпазващо средство срещу девиантно поведение.
Община Елхово трябва да продължи да инвестира в спортните клубове в града
като предвижда средства и за заниманията с каяк, характерни за района. Те са типична
дейност, която не само създава облик на населеното място, но е и спортна дейност с
потенциал за място в екологичния туризъм в и около град Елхово.
Важно в този смисъл е и изграждането на велоалеи в града, които ще създадат
интерес у населението към екологичен и здравословен начин на живот, превръщайки
се същевременно в обект с туристически потенциал, част от местните веломаршрути и
туристически стратегии.
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Социални дейности
Бъдещето на социалните дейности е свързано на първо място с грижата за найуязвимата група – децата. Трябва да продължат усилията по деинституционализацията
в ПУИ „Н. Й. Вапцаров“ и живеещите там деца да бъдат настанени в център за
настаняване от семеен тип.
Необходимо е увеличаване капацитета на „Обществената трапезария“, която е
търсена услуга с постоянно увеличаващ се брой бенефициенти. Това може да се случи
чрез ремонт на кухненския блок и осигуряване на допълнително финансиране по
проекта.
Важно е и продължаване на предлагането на най-популярната социална услуга в
град Елхово – „Личен асистент“.
Трябва да бъде изградена институция за временно настаняване на хора без дом
през зимния сезон, който може да бъде използван и за временно настаняване на други
групи, според нуждите.
По отношение на възрастните хора и застаряването на населението има
възможност за реновиране на общински сгради и предоставянето им за дом за стари
хора, какъвто в момента липсва на територията на града.
Обществен ред и сигурност
Обществената сигурност в град Елхово може значително да бъде подпомогната
чрез осигуряване на финансиране за закупуване на видеокамери, които да бъдат
поставяни на обществени места, на които се събира най-голям брой хора, както и на
такива с потенциален риск за жителите.
Друга мярка в тази насока е увеличаване броя на уличното осветление, което ще
даде чувство на сигурност на населението.
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Фиг. 48 Обекти от социалната сфера в град Елхово

1a. ОДЗ Невен
1б. ОДЗ Невен
2. ЦДГ Надежда
3. ОУ Св. св. Кирил и Методий
4. ОУ Паисий Хилендарски
5. Гимназия Климент Охридски, ПГ
Стефан Караджа
6. Учебно-производствена база ПГ
Стефан Караджа
7. Учебно-производствена база в
Индустриална зона
8. ПУИ Никола Вапцаров
9. ОДК Елхово
10. МБАЛ Свети Иван Рилски и
Медицински център №1
11. Етнографска експозиция и
административна част
12. Археологическа експозиция
13. Читалище Развитие – 1893
14. Многофункционалната спортна
зала
15. Градски стадион Стефан
Караджа
16. Открит плувен басейн със
съблекални
17. Спортен комплекс
18. Спортна площадка, кв. 177
19. Спортна площадка, кв. 130
20. Бивше помощно училище
21. Ветеринарна лечебница
22. ЦСРИ Света Марина и ЦНСТ
„Къща като вкъщи“
23.“ ЦНСТ „Къща за нашите деца“
24. Защитено жилище
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Снимков материал на обектите на социалната сфера
1а. ОДЗ Невен – ул. Славянска

1а. ОДЗ Невен – дворно пространство

1б. ОДЗ Невен – ул. Ангел Вълев

1б. ОДЗ Невен – дворно пространство

2. ЦДГ Надежда

3. ОУ Св. св. Кирил и Методий
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3. ОУ Св. св. Кирил и Методий –
киносалон

4. ОУ Паисий Хилендарски

4. ОУ Паисий Хилендарски – дворно
пространство

4. ОУ Паисий Хилендарски – физкултурен
салон

5. Гимназия Климент Охридски, ПГ
Стефан Караджа

5. Гимназия Климент Охридски, ПГ
Стефан Караджа – спортна площадка
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6. Учебно-производствена база ПГ Стефан
Караджа

7. Учебно-производствена база в
Индустриална зона

Източник: http://goo.gl/maps/TwjJ8

Източник: http://goo.gl/maps/DVF4n

8. ПУИ Никола Вапцаров

8. ПУИ Никола Вапцаров – кухня и
столова
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8. ПУИ Никола Вапцаров – кухня

8. ПУИ Никола Вапцаров – столова

9. ОДК Елхово

9. ОДК Елхово

10. МБАЛ Свети Иван Рилски и
Медицински център №1 – Елхово

10. МБАЛ Свети Иван Рилски и
Медицински център №1 – Елхово

Източник:

Източник:
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http://www.elhovobg.org/?p=13186

http://www.elhovobg.org/?p=13186

11. Етнографско-археологически музей
Елхово - Етнографската експозиция и
административната част

11. Етнографско-археологически музей
Елхово - Етнографската експозиция и
административната част

12. Етнографско-археологически музей
Елхово - Археологическа експозиция

12. Етнографско-археологически музей
Елхово - Археологическа експозиция
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13. Читалище Развитие – 1893

13. Читалище Развитие – Библиотека

14. Многофункционалната спортна зала

15. Градски стадион Стефан Караджа

Източник: http://www.elhovo.tv/?p=4010

Източник: http://bgclubs.eu/stadiums/Stefan
Karadzha-Elhovo

16. Открит плувен басейн със съблекални

16. Открит плувен басейн със съблекални
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17. Спортен комплекс – игрище за футбол

17. Спортен комплекс – тенис кортове

17. Спортен комплекс – игрище за
баскетбол

17. Спортен комплекс – кей за лодки

18. Спортна площадка в кв. 177

19. Спортна площадка в кв. 130

Източник: http://goo.gl/maps/fimWG

Източник: http://goo.gl/maps/bRVZZ
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20. Бивше помощно училище

21. Ветеринарна лечебница

22. ЦСРИ Света Марина и ЦНСТ „Къща
като вкъщи“

23. ЦНСТ „Къща за нашите деца“

23. ЦНСТ „Къща за нашите деца“

24. Защитено жилище
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5. Културно- историческо наследство
5.1. Анализ на състоянието
Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и
движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност
(ЗКН, гл.2, чл.2, ал. 1).
5.1.1. Нематериални културни ценности

Традиционните празници в Елховско са свързани със стопанския календар на
земеделието и животновъдството. Сред най-популярните и обичани пролетно-летни
обичаи са лазарките, които били групи от по 15-20 момичета, които берели върбови
клонки и пеели. Гергьовден и Великден са свързани със здравето в семейството и
новото начало, като Гергьовден включвал в себе си и поверия за овцевъдството.
Измежду зимните празници са Бъдни вечер и Коледа, едни от най-топлите и тачени
празници, когато Елхово и района били обикаляни от коледарски групи момчета,
изпълняващи песни за берекет. Нова година била популярна като празника Сурва, а на
Йордановден край река Тунджа до стария мост се устройвали тържества с хвърляне на
дървен кръст, който мъжете изваждали от водата. Бабин ден младите булки с малки
деца използвали за да посетят жената, помогнала им да родят като и носели дарове.
Атанасовден бележел края на зимата, а на Трифоновден или Трифон Зарезан
празнували не само лозарите, но и кръчмарите и всички, боравещи с гроздови и
плодови напитки. Заговезни бил поводът на всички за прошка, скоро след който
настъпвал Кукеровден със своите кукерски игри от танцуващи хора, преоблечени в
животински кожи.
Сред семейно-битовите обичаи можем да споменем типичните за Елховско
традиции по годежа и женитбата, раждането на ново дете с омесването и черпенето с
„топъл хляб” – специална гощавка на третия или седмия ден от раждането на детето.
Носията, типична за района на Елхово е печелила многобройни награди със
своите качества като началото на нейното популяризиране е поставено през 1962 г. от
Етнографския музей в града, който е участвал в многобройни изложби в страната и
чужбина.
Като част от нематериалното културно наследство на района безспорно трябва
да отбележим и типичните храни и напитки като зелника, пилешката и свинска
кавърма, дроб-сърмата, сармите с лозов лист и зелевите сарми, белия боб в гърне,
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гювеча със зарзават и овнешко месо, никулденския шаран – плакия, бахура, домашната
наденица, странджанския бабек, печените свински уши и станджанския старец, ястията
с месо или яйца на фазан, гюзлемите, перустията, катмите, триеницата “рязана чорба”,
траханата, различните баници и тутманици, петмеза, ракията “анасонлийка” и виното
“алжирка”.
Едни от най-популярните местни легенди разказват за изгорелия сокол,
дюдюкли топрак, Рада Колева, Дянковият камък, Цокина могила, кладенецът на Уста
Митър и за Кара Кольо.
През последните години Община Елхово развива новите Празник на
традиционната тракийска баница и Конкурс за най-добро домашно вино. Те привличат
все повече туристи и почитатели на българските традиции.
5.1.2. Материални културни ценности

Град Елхово е разположен в южната част на Ямболска област, на левия бряг на
р.Тунджа в югоизточната част на Тракийската низина, между планините Странджа и
Сакар и е административен център на Община Елхово.
В миналото по долината на река Тунджа е минавал пътят от долното течение на
река Дунав през днешните Ямбол, Елхово и Одрин. През планината Сакар е минавал и
друг важен път, свързващ Истанбул – Одрин – Пловдив – София – Белград. Важна роля
в транспортните комуникации е имала река Тунджа, която е свързвала този край със
Средиземноморието. Това местоположение на града в миналото оставя отпечатък
върху стопанския му и културен живот.
Град Елхово е център на цивилизациите още от древността в земите по долното
течение на р. Тунджа. Забележителни са трите резервата по р. Тунджа, тракийското
наследство на района, изключителната етнография, културно-историческото
наследство и природните пейзажи.
Град Елхово е наследник на селище от времето на траките, известно с името
Орудица. Сегашното име на града е от 1925 г. Повечето от археологическите
недвижими културни ценности са открити при строителни работи.
Запазени са редица селищни могили от епохата на неолита, каменни и медни
оръдия на труда. От епохата на траките са запазени останки от тракийски крепости,
селища и надгробни могили и мегалитни гробници.
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Тракийски слънчеви светилища — намират се на около 20 км. южно от гр.
Елхово, в западните разклонения на Дервентските възвишения, в местностите
Мучукови камъни и Мирчолови камъни. Върху самотно стърчащи скали добре
отличаващи се върху пресечения хълмист терен са изсечени над 200 броя кръгове
(дискове) с различен диаметър.
Тракийски Долменидос в с. Голям Дервент — най-значимите находки от
времето на Древна Тракия в Елховско са двата долмена запазени южно от
пограничното село Голям Дервент. Според проф. Даниела Агре, (археолог от
Националния археологически институт с музей към БАН), това е най-големият долмен
откриван в Тракия до сега, на който дромоса (коридорът) към гробните камери е
покрит, което е много рядко архитектурно решение. Особено внимание заслужава и
факта, че на базата на 800 известни долмена в България, Турция и Гърция това е
единствения, на който входната плоча е орнаментирана с релефни изображения:
лабрис, взаимно захапващи се змии и лабиринт.
Тракийски могила край с. Борисово — намерената там тракийска колесница с
емблема ягуар от римско време е открита от проф. Даниела Агре. Тя се определя от
археоложката като безпрецедентна находка за Европа, защото е единствената луксозна
четириколка, намирана по нашите земи във вида, в който е положена и даваща
представа как действително изглежда тракийска колесница.
Архитектурният облик на града отразява начина на живот на населението.
Къщите са едноетажни и двуетажни, като преобладават едноетажните. Главен
строителен материал е кирпичът. В началото на века започва употребата на изпечени
тухли и хоросан. Най-големите елховски улици са били Търговска и Одрин (дн. Ал.
Стамболийски).
След направената през 2005 г. актуализация, към момента недвижимите
културни ценности в град Елхово са около 18 бр. Декларирани са 5 бр. архитектурно–
строителни недвижими културни ценности в с. Изгрев и 1 в с. Бояново.
По–голямата част от сградите, недвижими културни ценности, се намират в
централната градска част и са от епохата на Новото време. Преобладаващите функции
на сградите са жилищни и жилищно–търговски и като собствеността им е предимно
частна.
Въз основа на културно–историческата стойност на територията, от
централното градско ядро (част от ул. Търговска и около църквата Свети Димитър), се
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предвижда за първия ред имоти от двете страни на ул. „Търговска“ (в участъка между
ул. „Индже войвода“ и ул. „Белград“), включително първия ред имоти по трите улици
около Свети Димитър, да бъде наложен режим с превантивна защита.
Направено е предложение за деклариране като групова недвижима културна
ценност на ансамбълът по ул. „Търговска“.
Културното наследство обхваща нематериалното и материалното недвижимо и
движимо наследство като съвкупност от културни ценности, които са носители на
историческа памет, национална идентичност и имат научна или културна стойност.
Таблица 24 Културни ценности на територията на град Елхово
№

Наименование

Квартал,
УПИ/ ПИ

Адрес

Вид НКЦ

Вид
собственост

1

Останки от
праисторическа
селищна могила
Турското кьоше

-

-

Археологичес
ки

-

2

Църква Свети
Димитър

ул. Търговска

128, І - за
църква и озел.

Художествен

Н. А. 133/72
г. и 63/77 г.

3

къща на Т.
Вълканов

ул. Победа 1а

66, ХVІІ 1784

Архитектурен

Частна

4

къща на Г. Пеев

ул. Цар Асен 25

76, ПИ 1911

Архитектурен

Частна

5

ГОНС – жил. фонд

ул. Пирот 4

76, ХХХ 1835 за училище

Архитектурен

АДС 96/51 г.

6

къща на Хр. и Г.
Върбанови

ул. Черно море

37, ІІІ 450

Архитектурен

Частна

7

къща на Иван
Димов Иванов

ул. Търговска 14

122, ПИ 974

Архитектурен

Частна

8

къща на Иван
Вълков Митев

ул. Търговска 14А

122, ПИ 975

Архитектурен

Частна

9

къща на Д. Илиев и

ул. Търговска 14Б

122, ПИ 976

Архитектурен

Частна
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№

Наименование

Адрес

Квартал,
УПИ/ ПИ

Вид НКЦ

Вид
собственост

Н. Вълканов
10

къща на Сл., Ст.,
Ж. и В. Бабачеви

ул. Търговска 16

122, ПИ 977

Архитектурен

Частна

11

къща на П. Дянков

ул. Търговска 20

122, ХІІ 979

Архитектурен

Частна

12

къща на Хр.
Христов, М. и Д.
Юзбашиеви, К.
Стоянов

ул. Калоян 2

84, ІІ 1402

Архитектурен

Частна

13

къща на Ж. и Ив.
Бакалови

ул. Калоян 5

61, ПИ 984

Архитектурен

Частна

14

къща на Д.
Жейнов, Н.
Василев и М.
Петрева

ул. Калоян 3

61, ПИ 983

Архитектурен

Частна

15

къща на Д. и Т.
Никови

ул. Калоян 1

61, ПИ 982

Архитектурен

Частна

16

къща на Иван
Кръстев

ул. Белград 1

62, Х 927

Архитектурен

Частна

17

Археологическа
музейна сбирка

ул. Пирот 7

80, Х

Исторически

АПОС 494/
15.09.99 г.

18

Етнографски музей

ул. Шипка 4

125, І

Исторически

АПОС 811/
04.07.99 г.

Източник: Национален институт за недвижимо културно наследство
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Фиг. 49 Обекти на културно-историческото наследство

Движими културни ценности


Археологическа музейна сбирка – Експозицията се намира на първия етаж на
сграда, построена началото на XX век, на която през 2007 г. е направен основен
ремонт.



Комплексът е бил от две сгради, едната от които е съборена, а другата е
ремонтирана и се използва за музейна сбирка.
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Снимков материал към обекти на културно-историческото наследство по план на
града
003.

004.

005.

006.

006.

007.
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Недвижими културни ценности
Съгласно приложения списък в Елхово са декларирани 1 археологически, 1
художествен, 2 исторически и 14 архитектурно – строителни обекта с културноисторическо значение.
Археологически недвижими културни ценности
Средновековно селище на 3 км. от града с категория местно значение.
Култови сгради
В града има православна църква, намираща се в централна градска част.
Построена е върху църковен имот. В ромският квартал действа евангелистка църква.
Тя се помещава в сградата на бившето ромско училище.
През 1833 г. е открито първото училище в града, а през 1874 г. елховчани
изгонват гръцкия владика Дионисий, скоро след което започва строителството на
градската църква „Свети Димитър“, завършено в навечерието на Освобождението.
Църква „Свети Димитър“
Сградата е художествена недвижима културна ценност и се намира на ул. „Търговска“.
009.

010.
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011.

012.

През 1874 г., на мястото на малко параклисче от майстор Георги Костов, е
построена сегашната църква Свети Димитър. В архитектурно отношение тя спада към
основния тип църковни сгради от времето на Възраждането, т.н. псевдобазилики и то
от южнобългарската група.
За годината на изграждане съдим от запазен арковиден надпис в централната
част на западната фасада. Голямата каменна постройка е с изявена от изток апсида.
Стенописите в интериора са от времето на построяването, а в края на ХІХ век е изцяло
реставрирана. В църквата са запазени още иконостаси, икони, владишки трон и олтар.
Сгради за обществено обслужване в областта на образованието и културата


Етнографска изложба към Етнографско-археологически музей
Сградата е историческа недвижима културна ценност и се намира на ул.
„Шипка“

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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011.

012.

013.

014.

Сграда на училище на ул. „Пирот“ – Сградата е строена за околийското
управление, но е използвана като училище. Северната и южната фасада са обогатени с
мощни ризелити в средата, северният от които е увенчан с триъгълен фронтон, а
южният продължава главния корниз на сградата. Община Елхово има изготвен
инвестиционен проект за адаптирането и социализирането на тази сграда, в
експозиционна площ към Археологическа експозиция на Етнографско-археологически
музей. Като основен проблем пред реализирането на проекта е собствеността на
сградата.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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015.

016.

Източник: http://goo.gl/maps/43T1R

Единични недвижими културни ценности
На територията на гр. Елхово са регистрирани около 14 единични архитектурностроителни недвижими културни ценности. Преобладаващите функции на сградите са
жилищни и жилищно–търговски.
017. НКЦ по ул. Калоян

018.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

174

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

019.

020.

021.

022.

023.

024.

025.

026.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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028. НКЦ по улица 029.
Търговска

031. НКЦ по ул. Търговска

030.

032.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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032. НКЦ на ул. Цар Асен 25

033. НКЦ на ул. Победа 1

Източник: http://goo.gl/maps/vxlB0

Източник: http://goo.gl/maps/qZysL

034. НКЦ на ул. Черно море

Източник: http://goo.gl/maps/JMPcK

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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При актуализацията на недвижимите културни ценности е предложена за
деклариране църквата „Свети Живототворний приемник“ в с. Лесово. Тя е построена
през 1982 г., а камбанарията през 1926 – 1928 г. и е трикорабна псевдобазилика с
висока културно – историческа стойност. Църквата е в добро физическо състояние.

034.

035.

Източник: http://www.elhovonews.info/-

Източник: http://www.elhovonews.info/-

?p=12890

?p=12890

В Елхово се намира и паметник на обесените преди 1877 г., загиналите в
Балканските войни 1912 – 1913 г. и в Първата световна война 1914 – 1918 г., който
освен че е в списъците на войнишките паметници по Закона за войнишките паметници,
притежава и статут на недвижима културна ценност. Издигнат е през 1937 г., по проект
на скулптура Мина Иванов.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

178

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

036.

037.

038.

Оценка на състоянието
След преглед на състоянието през 2005 г. на недвижимите културни ценности е
установено, че е нарушена автентичността на партерните етажи с витрини, при всички
сгради недвижими културни ценности по ул. „Търговска“.
Централната градска част (около пешеходната зона) е със запазена във висока
степен традиционна и градоустройствена структура и мащаб. Улица „Търговска“ е със
съхранени традиционна структура и исторически характеристики.
Проблемите на опазването на недвижимите културни ценности придобиват все
по–голяма гражданственост и са обект на повишена обществена чувствителност.
Използването на обществения и икономически потенциал е неефективно, което води
до невъзможност за адекватно опазване на обектите. Основни проблеми са липсата на
финансиране за реставрация, консервация, експониране и социализация на
недвижимите културни ценности. Сградите – недвижими културни ценности на
територията на Елхово не са добре поддържани и не са адаптирани към околната им
среда.
Изводи
Слаби страни
 Неразкрит потенциал на културното наследство като елемент на устойчивото
развитие и липса на възвращаемост от културния туризъм и др. културни
индустрии.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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 Недостиг на финансов ресурс за консервация и реставрация на културни
ценности, музейна дейност и за провеждане на теренни археологически
проучвания на територията на общината.
 Липса на обща информационна система и регистри на недвижимите културните
ценности.
 Понижаване и неглижиране на архитектурно–строителната, културната и
историческата стойност на недвижимите културни ценности, при новото
строителство.
Силни страни
 Активна дейност за защита на нематериалното културно наследство – фолклор,
традиционни практики и обичаи.
 Засилена инициатива за развитие на културата и изкуството.
 Наличие на потенциал за развитие на културния туризъм (финансови
постъпления, работни места).
Цели и политики на Община Елхово
През 2005 г. е направена актуализация на недвижимите културни ценности в гр.
Елхово, на основание на чл. 20 N5 на МК, НИНКК отписва от декларирания списък на
паметниците на културата 24 обекта в гр. Елхово, 5 обекта в с. Изгрев и един в с.
Болярово. Предложените за отписване на недвижими културни ценности в гр. Елхово,
с. Бояново и с. Изгрев са с ниска културно–историческа стойност, повечето
едноетажни кирпичени сгради от края на XIX и началото на XX век, които са в
изключително тежко състояние.
Създаване на достъпна информационна среда, която да стимулира обмена на
идеи и конкурсното начало. Ежегодният пленер „Яница“ има за цел да се
популяризират, чрез произведения на изкуството природата на елховския край,
архитектурно–историческите забележителности, бит, духовност, изразени чрез
предания, фолклор, нрави и обичаи.
През 2004 г. по проект „Красива България“ е направен ремонт на сгради
недвижими културни ценности в централната част на града.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Повишаване на социо–културната и икономическа ефективност на културното
наследство като фактор за устойчиво развитие.
Организиране и участие във форуми за споделяне на добри практики в областта
на музейното дело, опазването и представянето на културното наследство.
Развитие на културния туризъм и изграждане на необходимата инфраструктура
към културни ценности. Гарантиране на достъп до движимите и недвижимите
културни ценности и усъвършенстване на културната инфраструктура.
През януари 2014 г. е подписан договор за реализация на съвместен проект
между Елхово и Лалапаша за „Опазване на нематериалното културно наследство в
региона на Елхово и Лалапаша чрез изграждане на инфраструктура за провеждане на
традиционни събития”. Дейностите по проекта са насочени към създаване и
оборудване на места за отдих по поречието на р. Тунджа. Ще бъдат осигурени
противопожарни места за пикник, система от пешеходни алеи около стадиона и
предпарковото пространство.
Етнографско–археологическият музей извършва дейности по отношение на
опазването и експонирането на движими културни ценности, материалното и
нематериалното културно наследство, както и проучването на историята в елховския
край. Музеят е подходящо място за провеждане на обучение и практика на ученици и
студенти по съхраняване и популяризиране на културно историческото наследство,
екскурзоводство, туристически мениджмънт, етнография, фолклор, археология,
история и много други.
Възможности за развитие (потенциал, тенденции, политики)
 Разнообразяване на източниците за финансиране – осигуряване на целеви
инвестиции в научно изследователската и издателската дейност, в изучаването и
опазването на движимите културни ценности и тяхното експониране.
 Създаване на достъпна информационна среда, която да стимулира обмена на
идеи, конкурсното начало и достъпа до културни ценности.
 Засилена реклама за града и Общината като туристическа дестинация и
популяризиране на културното наследство.
 Разглеждане на културния туризъм като възможност за инвестиции.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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 Обвързване на туристическите и културните маршрути и осигуряване на
туристическа инфраструктура, включително за археологическите недвижими
културни ценности на територията на Община Елхово.
 Основна цел е да се създадат условия за ефективна реализация и социализация на
културното наследство като фактор за устойчиво развитие и ресурс за
туристическата индустрия.
 Стимулиране партньорството с различни институции, организации и физически и
юридически лица.
 Установяване на по-тясно взаимодействие със системата на културния туризъм и
развиване на музейната сувенирна индустрия.

6. Държавно управление, неправителствен сектор, обществен ред
и сигурност
Държавното управление на територията на град Елхово е представено от
следните институции:
Община Елхово
Общинската
администрация
осигурява
изпълнението
на
законите,
подзаконовите нормативни актове, решенията на Общинския съвет, подпомага кмета
на общината при осъществяване на правомощията му и извършва дейности по
административно обслужване на граждани, бизнес и юридически лица. Общата
численост в общинската администрация е 84 щатни бройки, в т.ч. 1 кмет на общината,
2 зам. кмета, гл. архитект, служител по сигурността на информацията и
административен контрол, секретар на МКБППМН, гл. специалист превенция и
обществен ред, 8 кметства и 10 населени места с кметски наместници. Сградата, в
която се помещава Община Елхово, се намира на ул. „Търговска“ №13 и е построена
през 1940 г. Извършено е детайлно енергийно обследване на сградата и частично са
приложени мерки за енергийна ефективност – подменена е амортизираната дограма на
основна сграда с енергоспестяваща, отоплението е чрез локално парно на твърдо
гориво. Има необходимост от прилагане на мерки за енергийна ефективност, вътрешни
ремонти на всички помещения и санитарни възли, обновяване на ВиК, Ел. и ОВК
инсталации, оборудване на всички помещение и изграждане на достъп за хора в
неравностойно положение. Необходимо е да се приложат мерки за обновяване и
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облагородяване на прилежащ терен, подмяна на настилки, оборудване с елементи на
градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление), зацветяване и
обособяване на кът за отдих.
Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ)
Център за услуги и информация на гражданите (ЦУИГ) в град Елхово е открит
на 30.09.2002 г. Изграден е по програма “Подобряване обслужването на гражданите” с
финансовата подкрепа на ФРМС и ААМР и предлага административно обслужване на
принципа едно гише. ЦУИГ разполага с пет гишета: общо деловодство, стопанско
управление и общинска собственост, гражданска регистрация, техническо
деловодство, местни данъци и такси – каса и изнесено работно място към Службата по
геодезия, картография и кадастър – гр. Ямбол. От началото на 2014 г. ЦУИГ Елхово
работи в нова сграда – преустроено хале до сградата на Община Елхово, на което са
приложени са мерки за енергийна ефективност и е въведено ново оборудване.
Общинска служба по земеделие - Елхово
Общинска служба по земеделие - Елхово се намира в сграда на ул. „Търговска“
№63, като използва 6 помещения на втори етаж, има офис в с. Болярово и
подразделение Ветеринарна служба към Агенцията по храните в град Елхово. Не са
прилагани мерки за енергийна ефективност на сградата, няма изграден достъп за хора в
неравностойно положение. Има необходимост от прилагане на мерки за
облагородяване на прилежащ терен, обзавеждане с елементи на градския дизайн –
поставяне на пейки, кошчета за отпадъци и алейно осветление.
Районна пътна служба - Елхово
Районна пътна служба - Елхово се помещава в сграда държавна собственост,
построена през 1925 г. През 2010 г. са правени вътрешни ремонти, както и ремонт на
покрива. Няма приложени мерки за енергийна ефективност, отоплението е на твърдо
гориво, самостоятелно във всяко помещение.
Държавно горско стопанство
В сградата и на прилежащия терен на Държавното горско стопанство е
извършен основен ремонт на през 2012 г. Приложени са мерки за енергийна
ефективност и е подменено оборудването във всички помещения. Има изграден достъп
за хора в неравностойно положение.
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Бюро по труда
Бюро по труда – помещава се в сграда отдадена от Областната администрация
за безвъзмездно ползване на Агенция по заетостта. Разположението на помещенията в
сградата не позволява обслужването на едно гише, както би следвало да бъде. РЗП на
сградата - 270 кв. м, РЗП на ет. 1 - 112 кв. м.; РЗП на ет. 2 – 112 кв. м. В сградата има
две стаи отдадени под наем на синдикални организации – КНСБ и „Подкрепа“. Няма
приложени мерки за енергийна ефективност на сградата. Има необходимост от ремонт
и оборудване на помещенията.
Обществен ред и сигурност
Дейностите по опазване на обществения ред и сигурност и превенция на
престъпността на територията на град Елхово се осъществяват комплексно и
поотделно от следните институции:


РУ „Полиция“ Елхово



Областно звено следствени арести Ямбол – Елхово



Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово



Разпределителен център за бежанци



РС „Пожарна безопасност и защита на населението”



Районна прокуратура – Елхово



Районен съд – Елхово



Община – Елхово, частни охранителни структури



Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни – Елхово
РУ „Полиция“ - Елхово

Община Елхово се обслужва от Районно полицейско управление - Елхово, което
е към Областната дирекция на МВР Ямбол. Към РУ – Елхово функционират и 2
полицейски участъка: ПУ – Лесово към РУ – Елхово и ПУ – Болярово към РУ –
Елхово. Районно полицейско управление гр. Елхово е с Пункт на управление в с.
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Лесово и районни инспектори в селата Лесово, Мелница, Гранитово, Изгрев, М.
Манастир, Маломирово, Раздел, Бояново и Борисово.
РУ „Полиция“ - Елхово се помещава в сграда държавна собственост, строена
през 1942 г., намираща се на ул. „Калоян“ №15. Не са въведени мерки за енергийна
ефективност на сградата, няма изграден достъп за хора в неравностойно положение.
Състоянието на ВиК, Ел. и ОВК инсталации и оборудване на помещения в сградата е
незадоволително. През 2013 г. е извършен ремонт на приземен етаж, като са
оборудвани отделни помещения за задържане на мъже и жени, стая за разпит, стая за
срещи и отделни санитарни възли.
На територията на РУ на МВР – Елхово функционира ГКПП – Лесово.
Данни за областта:
За област Ямбол през първото шестмесечие на 2013 г. се запазва тенденцията от
изминалата година за намаление на регионалната престъпност. Регистрирани са 830
престъпления срещу 961 за същия период на миналата година. По криминална линия
са регистрирани 768 престъпления при 872 за 2012 г., а по икономическа линия - 63/89.
За област Ямбол за първите 6 месеца на 2013 г. са разкрити 418 престъпления от
регистрираните в периода, като разкриваемостта е 50,36/44,64%. През шестмесечието
са разкрити и 158 деяния, регистрирани през минал период.
Основен приоритет в дейността на служителите от областната дирекция е
ограничаване на конвенциалната престъпност и постигане на висок процент на
разкриваемост. В тази насока са планирани и се изпълняват комплекс от мероприятия,
довели до намаляване на кражбите с 14,07 % и повишаване на разкриваемостта на този
вид престъпления. Разкрити са и 76 престъпления от минал период.
Регистрирани са 13 грабежа и един въоръжен срещу 28 за 2012 г., разкрити са 12
от престъпленията в това число и въоръжения грабеж. Процентът на разкриваемост е
повишен с 34 пункта. Разкрити са и 5 грабежа, регистрирани през минал период.
Наблюдава се увеличение на регистрираните престъпления против личността,
основно на регистрираните телесни повреди - 27/17 престъпления. В основната си част,
тези престъпления са с установен извършител. Основни причини за извършването им е
нарастващата агресивност и стремеж за “решаване” на възникнали проблеми по силов
начин.
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Въпреки инициираната от ОД МВР-Ямбол информационна кампания сред
обществеността, в медиите, включително и по домовете на гражданите, статистиката
показва увеличение на извършените “телефонни” измами – общо 32, като значително
се е повишил техния брой в малките населени места 15/7. Разкрити са 22 престъпления
от този вид.
С оглед нерегламентираното разпространение на акцизни стоки и
предотвратяване на контрабандата са извършени проверки на 1 797 търговски обекти,
лица и автомобили. В резултат са установени 186 120 къса цигари, 14 кг тютюн и 21
броя бутилки алкохол, без бандеролни ленти.
Една от основните задачи на охранителният състав е превенция с цел
ограничаване извършването на престъпления на обществени места. През периода са
регистрирани 100/431 деяния, като са разкрити 59 от тях.
Охранявани са 552 масови мероприятия, като не са допуснати груби нарушения
на обществения ред и безредици.
В хода на проведените общо 157 полицейски операции са задържани 74 лица,
издирени са 2 МПС, установени са извършители на престъпления и са образувани
досъдебни производства.
През първото шестмесечие на 2013 г. по улиците и пътищата на област Ямбол
са регистрирани 158, или с 13 по-малко пътно-транспортни произшествия. Значително
е намалял броя на тежките произшествия - 24 срещу 46, като в следствие е намалял и
броя на загиналите 2/7 и ранените 23/47. През периода са установени общо 9 724 срещу
8 947 нарушения за същия период на 2012 г., по които е взето следното отношение:
съставени са 2 054 акта, 6 924 – глоби с фиш, 483 МПС са спрени от движение,
установени са 208 случаи без застраховка “Гражданска отговорност” и 78 - без винетен
стикер.
Подготвени и изпратени са 38 предложения до общинските власти и
администрацията, управляваща пътищата, за допълнително сигнализиране с пътни
знаци и маркировка.
През първото шестмесечие на 2013 г. в група “Български документи за
самоличност” на ОДМВР-Ямбол са издадени 3 820 лични карти, 3 423 паспорта, 1 860
свидетелства за управление на МПС. На 52 трудноподвижни граждани са приети
заявления с мобилна биометрична станция при посещение в домовете им.
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Към настоящия момент 1 596 граждани са с изтекъл срок на лична карта.
На територията на ОД на МВР постоянно пребиваващи са 393 чужди граждани.
Запазва се тенденцията за трайно установяване на гражданите на ЕС, те са 201.
Пребиваващите чужденци в по-голямата си част са членове на семейства на
български граждани, пенсионно осигурени лица, търговски представители на
чуждестранни търговски дружества, с регистрация по Търговския закон и с
разрешения за работа. Няма групи чужденци живеещи нелегално без определен статут.
РС „Пожарна безопасност и защита на населението” - Елхово
РС „Пожарна безопасност и защита на населението” е териториална структура
към Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - Ямбол и
извършва дейности за пожаробезопасна, пожарогасителна и аварийно-спасителна
дейност при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. Намира се в сграда държавна
собственост. Не са правени ремонтни през последните пет години. Не са въведени
мерки за енергийна ефективност, няма достъп на хора в неравностойно положение в
сградата. Състоянието на ВиК и Ел. инсталации и оборудване на помещения в
сградата е незадоволително. Във връзка с дейността на РС ПБЗН, в процес на оценка е
проект "Подобряване на превантивните дейности за борба с горските пожари в близост
до населените места и големи обработваеми земи в Община Елхово" по мярка 226
“Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” по ОС 4
ЛИДЕР на ПРСР 2007-2012 г. по Стратегията за местно развитие на МИГ – Елхово
(2012-2015). По този проекта се предвижда изграждането на следните съоръжения:
-

Бариерни прегради;

-

Лесокултурни прегради;

-

Минерализовани ивици;

-

Пътища за движение на противопожарни автоцистерни;

-

Депо за противопожарен инвентар.

Областно звено следствени арести Ямбол – Елхово
Помещава се в сграда построена през 2004 г., приложени са мерки за енергийна
ефективност. Състоянието на ВиК, Ел и ОВК инсталациите е добро. Обновено е
оборудването във всички помещения. Поставена е фотоволтаична система на покрива
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на сградата. Няма изграден достъп за хора в неравностойно положение. Приложени са
мерки по обновяване на прилежащи терен.
Регионална дирекция “Гранична полиция” – Елхово
Регионална дирекция “Гранична полиция” - Елхово е териториална структура на
Главна дирекция “Гранична полиция”, която изпълнява функциите и задачите си по
охрана и контрол на държавната граница на Република България и Република Турция,
явяваща се на външна граница на ЕС. Общата дължина на охранявания участък е
273,967 км, от които сухоземна 148,868 км и речна по неплавателни реки 125,099 км.
Зоната на отговорност на РДГП - Елхово е разположена на територията на
областите Бургас, Ямбол, Хасково и седемте общини – Царево, Малко Търново,
Средец, Болярово, Елхово, Тополовград и Свиленград.
В географско отношение, зоната за отговорност на РДГП - Елхово обхваща
територията от долината на р. Марица на запад и достига до Черно море на изток. В
същата посока, релефа преминава от хълмист – района на долината на р. Марица, през
средно пресечен – района на р. Тунджа до с. Странжа, до полупланински в източната
част – района на северните покрайнини на планина Странджа.
В структурата на РДГП - Елхово влизат пет гранично полицейски управления.
Гранично полицейско управление Малко Търново е ГПУ с най-голямата зона за
отговорност – 141,139 км държавна граница, от които 31,093 км сухоземна и 110,046
км речна неплавателна – по реките Резовска и Делийска.
В състава му се намира ГКПП - Малко Търново, разположено на
междуранодния път Е-87 (гр. Бургас – гр. Малко Търново – ГКПП Дерекьой,
Република Турция – гр. Къркларели). ГКПП - Малко Търново не е предвидено за
преминаване на тежкотоварни МПС и обслужва предимно туристическия трафик –
леки МПС и автобуси.
ГПУ - Средец е разположено в гр. Средец, област Бургас и охранява 23,796 км
сухоземна граница.
ГПУ - Болярово е разположено в гр. Болярово, област Ямбол и охранява 35,544
км сухоземна граница.
ГПУ - Елхово е разположено в гр. Елхово. Зоната му за отговорност е
разположена на територията на две общини Елхово и Тополовград. ГПУ - Елхово
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осъществява контрола и наблюдението на 36,654 км от държавната граница с
Република Турция, от тях 25,354 км сухоземна и 11,300 км по река Тунджа.
В състава му се намира ГКПП - Лесово, третият открит по българо-турската
граница след ГКПП - Капитан Андреево и ГКПП - Малко Търново. Официалното
откриване е на 19 Юни 2005 г. от премиерите на двете държави.
Пунктът е разположен на международен път Е-7 и се намира на 10 км източно
от р. Тунджа, на около 15 км от турския град Лалапаша и на 30 км от гр. Елхово.
ГПУ - Свиленград е разположено в гр. Свиленград, област Хасково и изпълнява
функциите си по охрана на участък от държавната граница с обща дължина 36,834 км.
Тук характерното е, че освен външната граница на ЕС – 33,081 км сухоземен участък,
ГПУ - Свиленград охранява и участък от 3,753 км речна граница на Република
България с Република Гърция.
В състава му се намира ГКПП - Капитан Андреево, най-големия на Балканския
полуостров, през който преминават двата трансгранични коридора 4 и 9, които са
основните пътища свързващи Европа с Близкия изток и Азия.
ГКПП - Капитан Андреево се състои от ГКПП шосе – разположен на
международен път Е-80 и ГКПП гара и през него преминава основната част от пътници
и товари по така наречения “Балкански път”.
Разпределителен център за бежанци
Бившият училищен корпус на помощното училище служи за разпределителен
център в Елхово. Сградата на разпределителния център за бежанци в Елхово е
предадена на дирекция „Миграция" към МВР. Центърът е от затворен тип и
чужденците нямат право да напускат оградения район. Капацитетът за нелегални
имигранти, които престояват в транзитният център за бежанци в Елхово е 300 души.
След извършването на първоначалните медицински прегледи и интервюта,
имигрантите бъдат прехвърляни в бежански центрове във вътрешността на страната.
Извършени са ремонти дейности под ръководството на МВР, като са ремонтирани
електрическата, ВиК и отоплителната инсталация. Бившите класни стаи са боядисани и
в тях, в зависимост от размерите са поставени легла. В санитарните помещения има
топла вода, но броят на тоалетните е недостатъчен, тъй като сградата е строена през
60-те години.
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Районен съд – Елхово
Районен съд Елхово е един от трите районни съдилища в Ямболски съдебен
окръг. Помещава се в сграда държавна собственост, на ул. „Пирот“ № 2, построена
през 1930 г. В същата сграда се намират също и Районна прокуратура и Районна
служба на Агенция по вписванията. Частично са приложени мерки за енергийна
ефективност – подменена е дограмата с енергоспестяваща през 2013 г., отоплението е
чрез локално парно на течно гориво, което има необходимост от подмяна. На първия
етаж има две обновени и оборудвани съдебни зали. Въпреки предприетите мерки за
отводняване все още се наблюдава влага в приземните помещения. Няма приложени
мерки за обновяване и благоустрояване на прилежащ терен, няма изграден паркинг.
Има необходимост от подмяна на остаряла техника и обособяване на отделни стаи адвокатска, деловодство, за секретари.
През 2012 г. в Районен съд - Елхово са постъпили общо 1527 бр. дела, от които
граждански дела - общо 770 бр. и наказателни дела общо 757 бр. Следва да се
отбележи, че през 2012 г. броят на постъпилите дела като абсолютна бройка се е
намалил спрямо делата, постъпили в съда през 2011 г. , но се отчита нарастване броя на
наказателните и намаляване този на гражданските дела.

1800
1573

1600
1400

1527

1234

1200
1000

995
895

825
718

800
600
400

550

531

464

678

757 770

516

275

200
0
2008

2009
Постъпили дела

2010
Наказателни дела

2011

2012

Граждански

Източник: Районен съд - Елхово
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

190

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

През 2012 г. е променена практиката да нарастват броя на гражданските дела, а
през 2011 г. съответно да намалява броя на наказателните.
Увеличението при гражданските дела през 2011 е доста по-високо, с особен ръст
на заповедните производства, донякъде обяснимо със социално-икономическите
процеси в страната при условията на икономическа криза. Показателите сочат
тенденция за увеличаване броя на гражданските дела спрямо наказателните за
последните години. В този смисъл, при социалната стагнация и регресивните
икономически процеси, може да се прогнозира в общ план тенденция за прогресивно
увеличение постъплението на дела през следващата отчетна година.
През 2013 г. се забелязва драстично увеличение на наказателните дела по чл.
279 от Наказателния кодекс за незаконно преминаване през границата. За 2013 г. само
тези дела са 455 бр.
Фиг. 50 Брой приключили дела в Районния съд - Елхово за незаконно
преминаване на българската граница през 2013-2014 г.
Свършени дела по чл. 279 от НК за
незаконно преминаване през границата през 2013-14 г.
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Предвид влезлите в страната нелегални имигранти, които престояват в
транзитният център за бежанци в Елхово делът на наказателните дела се е увеличил
през 2013 г. Тази тенденция се очаква да се запази и през текущата 2014 г., само за
месец март на 2014 г. насрочените дела по чл. 279 от Наказателния кодекс за незаконно
преминаване през границата са над 110 бр.
Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
Местната комисия е в състав от 12 члена и председател – заместник-кмет и
работи в тясно сътрудничество с институциите, имащи отношение към социалната
закрила на малолетните и непълнолетните на територията на Общината – Дирекция
“Социално подпомагане” и Отдел “Закрила на детето”, инспектор ДПС към РУ
„Полиция” – Елхово, училищните комисии за превенция на асоциалното поведение на
учениците, директорите на училищата, ЦСРИ „Св. Марина”– гр. Елхово,
администрацията на общината.
На територията на общината за 2013 г. не са идентифицирани малолетни и
непълнолетни, изповядващи идеи с екстремистки и радикален характер.
За 2013 г. Община Елхово не е правила предложение до съда за настаняване във
ВУИ или СПИ на малолетни и непълнолетни извършили противообществени прояви.
Няма малолетни и непълнолетни от Община Елхово, настанени в домове за отглеждане
на деца лишени от родителски грижи, които да са настанени в корекционновъзпитателно заведение.
В плана на комисията за 2013 г. като приоритет е изведено насочването на
социално – превантивната работа на комисията към предотвратяване на ранното
отпадане от училище на подрастващите. Изградена е ефективна система за обмен на
информация между училищните ръководства и комисията за ученици, непосещаващи
учебните занятия. На маловръстните, системно отсъстващи от училище, при които
мерките, взети от педагодическите съвети, не дават нужния ефект, задължително се
определя обществен възпитател. Секретаря на комисията, обществените възпитатели и
инсп. ДПС към РУ „Полиция” – Елхово периодично извършват обходи в района на
учебните заведения за ученици, отклонили се от учебни занятия. Провеждат се срещи и
се търси въздействие върху нагласите на онези родители, които не стимулират в
достатъчна степен децата си да посещават училище.
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През 2013 г. са образувани 14 възпитателни производства спрямо общо 14
малолетни и непълнолетни лица, извършили противообществени прояви и
непълнолетни, извършили престъпления, освободени от наказателна отговорност по
чл. 61 от НК. Девет от производствата са образувани по преписки на прокуратурата
(чл. 16, ал. 1 ЗБППМН) и пет по преписки на полицията (чл. 16, ал. 2 от същия закон).
Официални сигнали от граждани и длъжностни лица (чл. 16, ал. 3 от ЗБППМН) не са
постъпвали.
Таблица 25 Образувани възпитателни производства за 2013 г.
Образувани
дела

Привлечени
маловръстни

Разгледани

Наложени

дела

мерки

Маловръстни с
наложени мерки

14
14

(5 малолетни и

9
10

(2 малолетни и

10

9 непълнолетни)

7 непълнолетни)

Източник: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
Таблица 26 Извършени деяния – привлечени маловръстни за 2013 г.*
Деяние:
Бягство от дома
Кражба
Повреждане и унищожаване
Опит за блудство
Без документ за самоличност
Нарушение на обществения ред

Малолетни

Непълнолетни

Общо

1
3

1
4
1

1
----

1

2
7
1
1
1

----

2

2

5

9

14

(Наредба № 1 на ОбС)
Общо

Източник: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
* Забележка: Данните в таблицата включват всички маловръстни, спрямо които е
било образувано възпитателно производство през отчетния период.
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възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Таблица 27 Разпределение на проявите по тип населено място – град / село*
Населено място

Малолетни

Непълнолетни

Общо

От града

3

4

7

От селата

2

5

7

Общо

5

9

14

Източник: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
* Забележка: Разпределението е по настоящ адрес на лицата
От образуваните през годината 14 дела, местната комисия е разгледала и
излязла с решение по 10 от тях. Едно от възпитателните производства е прекратено на
основание чл. 21, ал. 1, т. 4 от ЗБППМН – поради явната малозначителност на
деянието. По четири от делата е постановена най-леката мярка по закона –
“предупреждение”, по други две дела е наложена мярката по чл. 13, ал. 1, т. 4 –
“поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за полагане на
засилени грижи” като в решението на състава конкретните мерки за засилени грижи са
посочени конкретно с оглед спецификата на всеки от случаите. По останалите четири
дела е наложена самостоятелно или субсидиарно мярката по чл. 13, ал. 1. т. 5 –
“поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”. През 2013 г. са
приключени и 4 производства, образувани в края на 2012 г. по преписки на полицията.
От 14 малолетни и непълнолетни, привлечени за противообществени прояви
през годината само две от лицата са се изправяли и в предишни години пред състава по
чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН. От тях само при едно от лицата деянието е съставлявало
рецидив (кражба). Другото лице и в двата случая (през 2013 г. и в предходна година) е
привличано за различни по вид административни нарушения (по Наредба № 1 на ОбС
– Елхово и по ЗДвП), които комисията е квалифицирала като явно малозначителни.
За първи път от началото на кризисните процеси в социално-икономическата
сфера (започнали на микро ниво през 2007 г.) броят на възпитателните дела, макар и с
малко, слиза под обичайните минимални граници за общината (15 – 16). Още поочевиден е постигнатия напредък при сравняване на данните за броя на привлечените
лица: 14 за 2013 г. при средно около 20 – 25 в най-добрите години.
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Таблица 28 Динамика на възпитателните дела за 2007-2013 г.
Година

Дела

Мерки

Малолетни

Непълнолетни

Общо

2007

32

69

22

26

48

2008

21

28

5

22

27

2009

15

29

15

10

25

2010

16

23

7

13

20

2011

29

38

17

21

38

2012

16

27

11

15

26

2013

14

10 *

5

9

14

Източник: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
* Забележка: Посочените 10 възпитателни мерки са наложени само в приключените
до края на отчетния период 10 производства. Останалите данни за 2013 г.
представят всички 14 образувани възпитателни производства.
И двете лица, привлечени повторно от комисията не са извършили ново деяние
след разглеждане на възпитателното производство през 2013 г.
Като основен проблем при образуването и разглеждането на възпитателни дела,
а също и при изпълнение на мерките по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН продължава да се
очертава мобилността на някои групи от населението и неспазването от редица
граждани на задължението по чл. 99, ал. 1 от Закона за гражданската регистрация –
своевременно да уведомят местните органи за промяната в настоящия си адрес. Не са
рядкост и случаите, в които лицата сменят многократно адреса, на който фактически
пребивават, както в хода на самото производство, така и в процеса на изпълнение на
наложените мерки.
Изминалата 2013 г. се оказа показателна в това отношение. От разгледаните 10
възпитателни производства при половината от тях (5 дела) МКБППМН е прибягвала
до алтернативни способи за уведомяване на маловръстните и техните родители с оглед
привличането им към възпитателното производство (издирване на местонахождението
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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им чрез инспектор ДПС; официално искане до органите на МВР за оказване на
съдействие за уведомяване на лицата; непрестанен контакт с кметовете на села по
настоящия адрес на маловръстните и др.)
Поводи за безпокойство обаче не липсват. Нивото на регистрираните кражби се
запазва непроменено в сравнение с 2012 г. (7 случая) и макар да е значително по-ниско
от това през пиковата 2011 г. (18 случая), притеснително е, че извършителите им като
цяло са нови лица, неизвестни на органите за превенция на детското асоциално
поведение (в 6 от 7-те случая). Комисията работи активно с маловръстните,
извършвали правонарушения в последните години и постигнатият напредък през 2013
г. може да бъде отчетен с незначителния брой рецидиви. Появата на нови извършители
на кражби обаче (от които повечето във възрастта 12 – 15 г.), както и динамиката на
противообществените прояви през годините (пик на всеки 3 – 4 години) дават
основание на комисията да счита, че се задава нова генерация от лица склонни към
противоправно поведение, с които комисията тепърва започва да работи.
Продължава да буди смущение фактът, че до постъпването в комисията на
сигнала по чл. 16, ал. 1 от ЗБППМН нито едно от лицата, извършило за първи път
противообществена проява през 2013 г. не е било известно на комисията като дете в
риск. И макар в общия брой от случаите да са налице обстоятелства, даващи основание
на комисията да приеме, че част от простъпките (вкл. сериозен дял от кражбите) са
извършени инцидентно, в други случаи се откриват достатъчно признаци, че лицата са
имали изявена склонност към асоциално поведение и в миналото.
МКБППМН от години алармира за този проблем. Продължава тенденцията да
остават скрити не само за комисията, но и за останалите органи от системата за
превенция на детското асоциално поведение проявите на агресия сред подрастващите,
а също и “класически” противообществени прояви, каквито се явяват по смисъла на
ЗБППМН системната употреба на алкохол, цигари и наркотични вещества от
маловръстните. За последните комисията продължава да съди най-вече по косвени
данни – разказите на самите подрастващи при неформалните срещи с тях, резултатите
от провежданите анкети и беседи, обясненията на малолетните и непълнолетните за
мотивите, довели ги до извършване на различни противоправни деяния. До
МКБППМН достига официална информация предимно за онези прояви, които се
характеризират с висока обществена опасност и към които пряко отношение имат
правоохранителните органи. Леките деяния, простъпките, които касаят правилното
развитие на малолетните и непълнолетните и които се случват най-вече в неформална
среда, без отчетливи външни проявления, въпреки усилията на МКБППМН и
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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останалите институции, остават нерегистрирани до момента, в който не се стигне до
по-сериозни провинения. Разпадът на публичния морал в годините на прехода и
намалената обществена чувствителност към проблемите на младежта не предполагат
обръщане на тази тенденция. Традиционното отсъствие на сигнали до местната
комисия от страна на гражданите (хипотезата на чл. 16, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН)
потвърждава този извод.
Положително в статистиката е, че като цяло отсъстват тежки престъпления (с
изключение на едно от деянията – опит за блудство, извършено от малолетен), не се
откриват данни и за склоняване от страна на родителите на малолетни и непълнолетни
към извършване на престъпления или противообществени прояви. Липсват случаи на
джебчийски кражби, извършени от подрастващи, специално обучени от родителите си
за тази цел, както и на безпризорни или просещи деца. Отсъстват условия и за
възникване на организирани младежки банди, за каквито докладват местните комисии
от други райони на страната.
На основание чл. 10, ал. 2 от ЗБППМН към местната комисия функционира
Кабинет за социална превенция и консултиране, създаден като помощен орган към
МКБППМН. С решение на пленарния състав на комисията от 18.02.2013 г.
наименованието на звеното беше променено от „Център за социална превенция и
консултиране” в „Кабинет за социална за превенция и консултиране”. Извършената
промяна е част от процеса за институционално доизграждане на звеното, започнал с
опита да се прецизират целите и задачите поставяни пред него чрез изготвянето и
приемането от комисията през 2012 г. на нарочен акт за организация на работата му –
статут.
Кабинетът се развива в 3 основни направления:
1. Подпомагане на МКБППМН в изпълнение на задачите по чл.10, ал.1 от
ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на противообществените прояви и
престъпления, извършвани от малолетни и непълнолетни на територията на общината.
2. Провеждане на корекционно-възпитателна дейност в изпълнение на чл. 41,
ал.1 и ал. 2 от ЗБППМН.
3. Осъществяване на индивидуална консултативна дейност в изпълнение на
наложените с решение на комисията възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.3 от
ЗБППМН и мерките по чл.15, ал.1, т. 2 от същия закон.
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Консултативната и корекционно-възпитателната работа в центъра се
осъществява от обществените възпитатели като при необходимост, с решение на
МКБППМН в дейностите могат да бъдат включени и членове на местната комисия,
както и да бъдат привлечени външни специалисти.
През 2013 г. към комисията за различни периоди от време като обществени
възпитатели са били ангажирани общо 6 педагози като от отпуснатите за годината 7
щата за обществени възпитатели, МКБППМН е използвала ефективно 5.
През 2013 г. с решение на комисията на основание чл. 41 от ЗБППМН е бил
определен обществен възпитател на общо 18 малолетни и непълнолетни лица.
Предложенията за възлагане са постъпили от съда и училищните комисии за
превенция на асоциалните прояви на учениците. На пет от маловръстните обществен
възпитател е определен след наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5
ЗБППМН – “поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”.
Обществен възпитател е определен и на едно непълнолетно лице, осъдено на наказание
без лишаване от свобода / чл. 41, ал. 1, б. “б” от ЗБППМН/.
Таблица 29 Основания за поставяне под възпитателен надзор на обществен
възпитател
Основание за поставяне под възпитателен надзор

Брой

Непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода, чл. 41, ал. 1,
б. “б” от ЗБППМН

1

Наложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН, с решение по възпитателно дело, чл.
41, ал. 1, б. “д” от ЗБППМН

4

При опасност за развитието и възпитанието на малолетния и непълнолетния,чл. 41, ал. 2
от ЗБППМН

13

Общо

18

Източник: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
В първата половина на 2013 г. е продължило изпълнението на същата мярката и
на още 17 малолетни и непълнолетни, за които решението е било взето в предходната
2012 г. Или общо през 2013 г. възпитателен надзор за различни периоди от време е
осъществяван спрямо 35 маловръстни. От 18-те малолетни и непълнолетни лица, на
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които през 2013 г. е бил определен обществен възпитател само едно е извършило
противообществена проява /самоволно напускане на дома/ след влизане в сила на
мярката.
Таблица 30 Основание за поставяне под възпитателен надзор

Непълнолетни, осъдени условно или на наказание без лишаване от свобода, чл.
41, ал. 1, б. “б” от ЗБППМН

1

Извър шили
деяние
0

Наложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН, с решение по възпитателно
дело, чл. 41, ал. 1, б. “д” от ЗБППМН
При опасност за развитието и възпитанието на малолетния и непълнолетния, чл.
41, ал. 2 от ЗБППМН

4

0

13

1

18

1

Основание за поставяне под възпитателен надзор

Общо

Брой

Източник: Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
Пет маловръстни, отпаднали или застрашени от отпадане от образователната
система са се интегрирали в нея след като им е бил определен обществен възпитател
като и петте осезаемо са подобрили представянето си в клас.
Освен конкретната корекционно-възпитателна работа с поверените им
маловръстни и оказването на помощ по въпросите на възпитанието на родителите им,
обществените възпитатели изпълняват и по-общи задачи: изнасяне на лекции и беседи
пред ученици, провеждане на анкети сред подрастващите, разпространение на
информационни материали със социлано-превантивна насоченост, дежурства в
Кабинета за социална превенция и консултиране към комисията и др.
Секретарят на МКБППМН, съвместно с инспектор ДПС към РУ „Полиция” –
Елхово и социален работник от ОЗД при Дирекция „Социално подпомагане” – гр.
Елхово извършват съвместни обходи съгл. чл. 10, ал. 1, б. „а” от ЗБППМН за
установяване на скитащи и просещи маловръстни. През 2013 г. са извършени общо 12
съвместни проверки, които не са констатирали наличието на безнадзорни малолетни и
непълнолетни.
Освен съвместните проверки, комисията е организирала и свои мобилни екипи
от обществени възпитатели, които извършват регулярни обходи в района на учебните
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заведения в града за ученици, непосещаващи учебните часове, както и на такива
употребяващи алкохол и цигари. Когато бъдат установени подрастващи, самоволно
отклонили се от клас, те биват придружавани от обществения възпитател до сградата
на училището като се уведомява и педагогическото ръководство на учебното
заведение. При драстични случаи на бягства от час и особено, когато се касае за
ученици, системно отсъстващи от учебни занятия, комисията прибягва до
възможностите, които й дава чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН да определи обществен
възпитател на съответния маловръстен с цел предотвратяване на риска от отпадане от
училище.
В основните училища на общината, в трите гимназии и в помощното училищеинтернат, със заповеди на техните директори, са определени съставите на училищните
комисии за превенция на противообществените прояви на учениците. Същите имат
план за работа за учебната 2013/2014 г., одобрен от педагогическия съвет, направили са
и предложения за съвместна работа с местната комисия. В годишните разпределения
на класните ръководители са включени мерки за превантивна работа срещу
противообществените прояви на учениците. Училищните ръководства са в постоянен
контакт със секретаря на комисията и инспектора на ДПС.
Взаимодействието на комисията с дирекция “Социално подпомагане” и отдел
“Закрила на детето” традиционно е на много добро работно ниво. Началника на ОЗД е
и член на местната комисия. Двете институции обменят информация за децата в риск и
техните семейства, периодично се провеждат и работни срещи между представители на
отдела и обществените възпитатели към комисията. Дирекция “СП”/ОЗД биват
задължително информирани от комисията за всяко образувано възпитателно
производство, както и за датата на разглеждане на делото с цел осигуряване защитата
на правата и законните интереси на маловръстните. При определяне на мярката
„обществен възпитател” по чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН задължително се изисква
социален доклад и становище от дирекцията.
Местната комисия привежда в изпълнение присъди на районния съд с наложени
възпитателни мерки спрямо непълнолетни.
Прокуратурата е уведомявана за всяко решение на местната комисия по
възпитателни дела за наложените възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 и мерките за
обществено въздействие по чл. 15, ал. 1 от ЗБППМН.
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Фиг. 51 Обекти на държавното и местно управление

1. Община Елхово
2. ЦУИГ
3. Общинска служба по
земеделие
4. Районна пътна служба
5. Държавно горско
стопанство
6. Бюро по труда
7. РУ на МВР
8. РСПБЗН
9. Районен съд
10. Областно звено
следствени арести
11. Служба Озеленяване и
Общински приют за кучета
12. РГДП и РГС
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Снимков материал на обектите на държавно и местно управление
1. Община Елхово

2. ЦУИГ

3. Общинска служба по земеделие

5. Районна пътна служба
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5. Държавно горско стопанство

6. Бюро по труда

Източник: http://goo.gl/maps/hVwn6
7. РУ на МВР

8. РСПБЗН

Източник: http://goo.gl/maps/BgxtL

Източник: http://goo.gl/maps/2Ong0
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9. Районен съд

9. Районен съд

9. Районен съд

9. Районен съд

11. Служба Озеленяване и Общински
приют за кучета

11. Служба Озеленяване и Общински
приют за кучета

Източник: http://goo.gl/maps/qU9RI

Източник: http://goo.gl/maps/NErhH

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

204

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Младежки дейности
Институциите, които реализират дейности с младежите, са Общински детски
комплекс - Елхово, читалището и спортните клубове.
Неправителствени организации
В Община Елхово има наличие на малък брой неправителствени организации,
някои от които с опит в разработването на проекти за финансиране на различни
инициативи за укрепване на гражданското общество – информационни, образователни
и др.
Местна инициативна група – Елхово
Местна инициативна група – Елхово е учредена на 21.04.2010 г. от 58
физически и юридически лица по реда и при условията на Закона за юридическите
лица с нестопанска цел като сдружение за осъществяване на общественополезна
дейност. Създадена като публично-частно партньорство във връзка с прилагането на
Ос 4 ЛИДЕР на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013), МИГ-Елхово
е независима и доброволна организация на представители на местните власти,
стопанския и нестопанския сектор от територията на Община Елхово, която се
основава на принципите на равенството и взаимопомощта.
Асоциация за местно развитие”Странджа” - Сдружението е учредено с
Решение №1663 от 02.08.2005 г. на Ямболски окръжен съд като организация с
нестопанска цел, със седалище и адрес на управление гр. Елхово,Община Елхово,
ул.”Калоян” №13, Област Ямбол.
Основните цели на Асоциация за местно развитие “Странджа” са да насърчава,
подпомага и координира трансграничното и местното сътрудничество между
членовете на асоциацията от една страна и НПО, общините, бизнес асоциациите и
медиите от друга страна. Асоциацията осъществява дейност в обществена полза,
свързана с разработване и реализиране на проекти от общ интерес. Стопанската
дейност на неправителствената организация е свързана с издаване на списания,
вестници, бюлетини, брошури, дипляни и справочници; извършване на
социологически проучвания сред членовете на асоциацията, телевизионни и
радиопредавания, изготвяне и поддържа каталози на асоциацията. Учредители на
асоциацията са Община Елхово, Община Тополовград, Община Средец, Община
Болярово и общественици. Ръководните органи на сдружението са Управителен съвет
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и
Общо събрание, които изпълняват и контролират стопанската дейност на
сдружението.
Сдружение с нестопанска цел “Общински клуб на хората с уврежданияЕлхово“
Сдружението е учредено на 31.01.2005 г. В гр. Елхово и регистрирано от
Ямболски окръжен съд с Решение№373/23.02.2005 г.
Основните цели на неправителствената организация са: защита правата и
интересите на членовете на клуба и на всички хора с увреждания на територията на
Община Елхово в усилията им да бъдат интегрирани в обществото и личната им
реализация; да спомага за облекчаване на живота на членовете на клуба и на всички
хора с увреждания и адаптацията им към заобикалящата ги среда.
Сдружението извършва проучване на проблемите на хората с увреждания в
Общината, разработване и осъществяване на проекти и програми за интегриране на
хората с увреждания в обществото, организиране на семинари, беседи, дискусионни
срещи и други прояви за широко разпространение на проблемите на хората с
увреждания и начините за тяхното разрешаване.
Сдружение “Училищно настоятелство – Общински детски комплекс”
Сдружението е учредено с Решение № 2066 от 08.12.2000 г. на Ямболски
окръжен съд като организация с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. “Калоян” № 13, Област Ямбол.
Училищното настоятелство цели обединяване усилията на родителската и
другата общественост, като осъществява своите функции и задачи самостоятелно и във
взаимодействие с ръководството на “Общински детски комплекс” - гр. Елхово - за
подпомагане свободата на избора, доброволността на участието, образователната
насоченост – въвеждане на нови програми за обучение, равнопоставеността на
различните програми. Сред приоритетите му са развитието на творчеството,
експериментирането, създаването на собствен облик, баланса между традиции и
новаторство, партньорството на всички институции, имащи отношение към
възпитанието на децата. Важна е работата за подобряване на материално-техническата
база, откритостта на дейността на училищното настоятелство пред обществото,
самостоятелността и необвързаността, политическа и религиозна необвързаност.
Органите на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен съвет,
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Председател на Настоятелството и на УС. Приходите се формират от доброволни
вноски, членски вноски, дарения, завещания, спонсорство, лихви и др.
Сдружение “Училищно настоятелство на обединено детско заведение
“НЕВЕН”
Сдружението е учредено с Решение № 369 от 14.03.2001 г. на Ямболски
окръжен съд като организация с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. “Славянска ” № 6, Област Ямбол. Настоятелството обсъжда и прави
предложения пред съответните органи за перспективното развитие на детската градина
за решаване на текущи проблеми, свързани с дейността на учебно-възпитателното
заведение; грижи се за осигуряване на допълнителни финансови и материални
средства за детската градина; подпомага изграждането и поддържането на материалнотехническата база; съдейства при организирането на детското хранене други битови
условия за децата; подпомага създаването и реализирането на възпитателнообразователни програми по проблемите на децата; подпомага ръководството на
детската градина и общинските органи за осъществяване на възпитанието на децата до
7-годишна възраст; подпомага и съдейства за включване на родителите при
организиране на времето и обучението на децата.
Училищното настоятелство има следните цели: да се обединят усилията на
родителската и другата общественост, като осъществява своите функции и задачи
самостоятелно и във взаимодействие с ръководството на “Общински детски комплекс”
гр. Елхово, за подпомагане свободата на избора; доброволност на участието;
образователна насоченост – въвеждане на нови програми за обучение;
равнопоставеност на различните програми; творчество, експериментиране, създаване
на собствен облик, традиции и новаторство; партньорство на всички институции,
имащи отношение към възпитанието на децата; по-добра материално-техническа база;
откритост на дейността на училищното настоятелство пред обществото;
самостоятелност и необвързаност; политическа и религиозна необвързаност.
Органи на сдружението са Общо събрание, Управителен съвет, Контролен
съвет, Председател на Настоятелството и на УС. Приходите се формират от
доброволни вноски, членски вноски, дарения, завещания, спонсорство, лихви и др.
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Сдружение
Хилендарски”

“Настоятелство

при

Основно

училище

“Отец

Паисий

Сдружението е учредено с Решение № 890 от 27.05.2003 г. на Ямболски
окръжен съд като организация с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. “Асен Златаров” № 15, Област Ямбол.
Сдружението е доброволно обединение от учители, родители и общественици
желаещи просперитета на Основно училище “Отец Паисий Хилендарски” - гр. Елхово.
Дейността на сдружението е насочена към постигане на цели непротиворечащи на
закона и морала. Средствата за постигане на тези цели не са обвързани политически и
религиозно. Органи на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет,
Председател на Настоятелството и на УС. Приходите се формират от доброволни
вноски, членски вноски, дарения, завещания, спонсорство, лихви и др.
Сдружение “Училищно настоятелство на Основно училище “Св. Св. Кирил
и Методий”
Сдружението е учредено с Решение № 1675 от 03.10.2000 година на Ямболски
окръжен съд като организация с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, Област Ямбол.
Училищното настоятелство има следните цели: да се обединят усилията на
родителската и другата общественост, като осъществява своите функции и задачи
самостоятелно и във взаимодействие с ръководството на “Общински детски комплекс”
гр. Елхово, за подпомагане свободата на избора; доброволност на участието;
образователна насоченост – въвеждане на нови програми за обучение;
равнопоставеност на различните програми; творчество, експериментиране, създаване
на собствен облик, традиции и новаторство; партньорство на всички институции,
имащи отношение към възпитанието на децата; по-добра материално-техническа база;
откритост на дейността на училищното настоятелство пред обществото;
самостоятелност и необвързаност; политическа и религиозна необвързаност.
Органи на сдружението са: Общо събрание, Управителен съвет, Контролен
съвет, Председател на Настоятелството и на УС.
Имущество и финансови средства: то се състои от вещи и вещни права; права на
ползване, права върху интелектуална собственост и др., които законодателството
допуска да бъдат елементи от имуществото на юридическото лице. Приходите се
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формират от доброволни вноски, членски вноски, дарения и др. източници, допустими
от действащото законодателство.
Сдружение “Училищно настоятелство при Гимназия “Св. Климент
Охридски”- гр. Елхово
Сдружението е учредено с Решение № 1639 от 25.11.2002 г. на Ямболски
окръжен съд като сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. “Ангел Вълев” № 39, Област Ямбол.
Настоятелството е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза, насочена към обединяване на усилията на родителската и друга
общественост с тези на държавните и общински органи и организации, физически лица
и юридически лица за подпомагане и развитие на учебното дело.
Основни цели на настоятелството: свобода на избора и доброволност на
участието; образователна насоченост – въвеждане на нови програми за обучение;
равнопоставеност на различни програми; творчество, създаване на собствен облик,
традиции и новаторство; партньорство на всички институции имащи отношение към
учебното дело и процесите в средните училища; по-добра материално-техническа база;
откритост на дейността на настоятелството пред обществото; самостоятелност и
необвързаност; политическа и религиозна необвързаност.
За осъществяване на поставените цели, сдружението изпълнява следните
задачи: Да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното
развитие на училището, както и за решаване на текущите проблеми, свързани с
дейността на учебно-възпитателното заведение; грижи се осигуряване на
допълнителни финансови и материални средства за училището; подпомага училището
за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното стопанисване и
целесъобразно използване; подпомага изграждането на материално-техническата база;
подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по
проблемите на учениците; участва при определянето на свободно избираемата
подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците и
съдейства за тяхното реализиране; подпомага и съдейства за включване на родителите
при организирането на свободното време на учениците.
Настоятелството може да развива всякакви разрешени от Закона дейности за
постигане на целите му и задачите му. Извършва всички необходими дейности,
свързани с идеалната си цел, открива и набира средства за осигуряване материалната
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база и финансово обезпечаване, осъществява контакти със сродни сдружения в
страната и чужбина, провежда семинари, лектории, курсове, беседи, дискусии,
изложби и др.
Органи на управление на настоятелството са Общо събрание и Управителен
съвет. Общото събрание на настоятелството е негов върховен орган и се състои от
всички негови членове. Управителния съвет се състои от най-малко трима членове на
Настоятелството и се избира за срок от пет години. Председателят на настоятелството
се избира от Общото събрание чрез явно гласуване. Той е председател и на
Управителния съвет и участва в неговата работа с равен глас. Представлява
настоятелството пред всички физически лица, юридически лица и държавни органи.
Сдружение “Училищно настоятелство при Професионална Гимназия
“Стефан Караджа”- гр. Елхово
Сдружението е учредено с Решение № 1213 от 29.05.2007 г. на Ямболски
окръжен съд като сдружение с нестопанска цел, със седалище и адрес на управление
гр. Елхово, ул. “Ангел Вълев” № 39, Област Ямбол.
Настоятелството е сдружение с нестопанска цел за осъществяване на дейност в
частна полза, насочена към обединяване на усилията на родителската и друга
общественост с тези на държавните и общински органи и организации, физически лица
и юридически лица за подпомагане и развитие на учебното дело.
Основните цели на настоятелството са: свобода на избора и доброволност на
участието; образователна насоченост – въвеждане на нови програми за обучение;
равнопоставеност на различни програми; творчество, създаване на собствен облик,
традиции и новаторство; партньорство на всички институции имащи отношение към
учебното дело и процесите в средните училища; по-добра материално-техническа база;
откритост на дейността на настоятелството пред обществото; самостоятелност и
необвързаност; политическа и религиозна необвързаност.
За осъществяване на поставените цели, сдружението изпълнява следните
задачи: да обсъжда и прави предложения пред съответните органи за перспективното
развитие на училището, както и за решаване на текущите проблеми, свързани с
дейността на учебно-възпитателното заведение; грижи се осигуряване на
допълнителни финансови и материални средства за училището; подпомага училището
за възстановяване и увеличаване на училищните имоти, за тяхното стопанисване и
целесъобразно използване; подпомага изграждането на материално-техническата база;
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подпомага създаването и реализирането на възпитателно-образователни програми по
проблемите на учениците; участва при определянето на свободно избираемата
подготовка, на извънкласните и извънучилищните форми на работа с учениците и
съдейства за тяхното реализиране; подпомага и съдейства за включване на родителите
при организирането на свободното време на учениците.
Настоятелството може да развива всякакви разрешени от Закона дейности за
постигане на целите му и задачите му. Извършва всички необходими дейности,
свързани с идеалната му цел, открива и набира средства за осигуряване материалната
база и финансово обезпечаване; осъществява контакти със сродни сдружения в
страната и чужбина, провежда семинари, лектории, курсове, беседи, дискусии,
изложби и др.
Сдружение “Бизнес център – Елхово“ – град Елхово
Сдружение с нестопанска цел, създадено през март 2001 г., по Проект “Заетост
чрез подкрепа на бизнеса” (JOBS), финансиран от Министерството на труда и
социалната политика и Програмата за развитие на ООН. Сдружението е член на
Асоциация “Национална мрежа за бизнесразвитие”, което със законни средства
подпомага развитието на малкия, средния, фамилният бизнес и предприемачеството в
региона на град Елхово. Сдружението се самоопредели като юридическо лице за
обществено полезна дейност.
Учредители на сдружението са: Община Елхово, Читалище “Развитие”, Бюро по
труда, Дружество по заетост “Странджа 2000”, Ромски съюз “Бъдеще”, ОбСС на
КНСБ, Техникум по лека промишленост и машиностроене “Стефан Караджа”, СД
“Вега-13 – Овчаров и сие”, ЕТ “Марциана – 51”, Петър Попов и Валентин Тонев.
Ръководните органи на сдружението са Управителен и Контролен съвет
състоящи се от по трима членове.
Мисия на организацията – подобряване на икономическото положение в
Общината посредством насърчаване на предприемачеството и предоставяне на поголеми икономически възможности на микро и малките предприятия, и земеделски
производители.
Бизнес център – Елхово предлага информационни и консултантски услуги,
организира обучения и семинари, и създава възможности за нови бизнес-контакти.
Центърът финансира закупуването на машини, предоставя информация за
финансиращи програми и специални фондове и подкрепа за бизнес начинания.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Разполага с модерна база включваща зала за обучение, Интернет център и офис за
преговори, където организира фирмени презентации, изложби-базари, делови срещи и
конференции. Сдружението има изнесен офис в гр. Болярово. Доставката на кабелен и
безжичен интернет покрива територията на Община Елхово и Община Тополовград.
Сдружение „Дива България”
Сдружение с нестопанска цел (НПО) “Дива България” е туристическа и еко
организация, осъществяваща дейност в обществена полза с представителство в гр.
Елхово, Област Ямбол. Мисията му е да подпомага опознаването на красивите
територии на страната. За целта, сдружението има за цел да развива природни,
културни, и исторически обекти в страната в пълно равновесие с биоразнообразието и
живота на всички видове растения, животни, риби, птици и насекоми в регионите. Тези
цели се изразяват чрез осъществяване на регионални и национални проекти, свързани
със спомагателна дейност в различни сфери на обществения, туристическия и
екологичния живот, засягащи хора от всяка възрастова група, както и чуждестранни
посетители на страната; осъществяване на инициативи, насочени към подобряване
качеството на културни и природни местности; дейности, съобразени с разнообразието
на природата, уникалните исторически и културни качества на региона и интересите на
обществото; защита на човешките права и на околната среда, както и тези на
животните; провеждане на активна туристическа и еко политика; насърчаване и
осигуряване на свободен обмен на информация и идеи с организации със сродна
дейност; възстановяване и запазване на националните традиции, паметници, природни
богатства и местности; организиране и провеждане на регионални, национални и
международни форуми и семинари, имащи отношение към интересите на
организацията; насърчаване на сътрудничеството между правителствените
институции, неправителствените организации и бизнеса за устойчиво местно развитие;
създаване на достъпна база от данни с полезна информация в сферата на туризма и
екологията.
Клуб на интелигенцията
Организация с нестопанска цел без щатни служители. Мероприятията, които
реализира са тематични вечери, литературни конкурси, срещи с творци и др.
Туристическо дружество “Родни простори
Дружеството организира екскурзии в страната и чужбина, туристически походи
по известни планински маршрути.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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7. Околна среда
7.1. Анализ на състоянието на околната среда по компоненти
Качество на атмосферния въздух - описание на ситуацията
Град Елхово се намира в сравнително чист атмосферен район. Типичните
замърсители за този район са прах, серен диоксид и други, но те са под допустимите
норми. Според данни на Националния център по околна среда и устойчиво развитие
към Министерството на околната среда районът около гр. Елхово спада към слабо
замърсените въздушни басейни на България.
В бъдеще може да се очаква увеличаване на замърсяването на атмосферния
въздух с прах и изгорели газове от превозни средства предвид натоварването на
околовръстния път на гр. Елхово, който се явява пряк път за Република Турция
По отношение чистотата на атмосферния въздух може да се каже, че е в
границите на действащите нормативи, тъй като в града няма големи промишлени
обекти, както и интензивен поток на превозни средства - източници на замърсяване.
Поради тази причина гр. Елхово не е включен в пунктовете за пробовземане,
определени от МОСВ.
На територията на град Елхово и общината няма проведени системни
наблюдения върху качествата на атмосферния въздух и лабораторни анализи за нивото
на фоновото замърсяване не са извършвани.
По информация, събрана от направени доклади по ОВОС за местни обекти, се
вижда, че няма данни за превишаване на емисионните норми за допустимото
повърхностно натоварване на открити площи с вредни вещества, отлагани върху
земната повърхност:
-

общ прах: 350 мг/ м2 на денонощие;

-

олово и неорганичните му съединения в отложения прах, определени като олово 25 мг/ м2;

-

цинк в отложения прах - 0,4 м2/ м2 за денонощие.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Таблица 31 Качество на атмосферния въздух в град Елхово
№

Замърсяващи
вещества

Средноча- сова Допустимо
норма
отклонение

Средноденонощна норма

Допустимо
отклонение

1.

Азотен диоксид – NО2

200

50%

40

50%

2.

Серен диоксид - SO2

350

150(43%)

125

25(25%)

Нормите за фини прахови частици за опазване на човешкото здраве са:
3

3

средноденонощна - 50 mg/m ; средногодишна - 30 mg/m .
Постоянни източници на емисии във въздуха на територията на града са
автомобилният транспорт и горивните инсталации за технологични нужди и отопление
на работещите фирми и жилищата. Голям брой от жилища в града се отопляват с дърва
и въглища.
На територията на града и общината не са изградени пунктове, като част от
Националната система за мониторинг на околната среда /НАСЕМ /за контрол на
качеството на атмосферния въздух. Съгласно изискванията на наредба № 7 към закона
за чистотата на атмосферния въздух /ЗЧАВ /, ДВ бр. 45/03.05.1999 г., Община Елхово
/по чл. 30, ал. 1, т. 4/ се отнася към районите, в които нивата на замърсителите /азотен
двуокис, серен двуокис и ФПЧ/ не превишават долните оценъчни прагове.
Идентификация на факторите на въздействие
Потенциални източници на емисии в атмосферния въздух в града са:


емисии от транспорта



емисии от битови горивни процеси



емисии от фирмени промишлени инсталации

На този етап действащите промишлени горивни инсталации са малко на брой и
съответно количеството на емитираните замърсяващи вещества в атмосферата е
незначително. Незначителни са и емисиите на вредни вещества в резултат на битовите
горивни процеси независимо, че над 95% от домакинствата в общината използват
въглища за битови горене.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Таблица 32 Емисии на вредни вещества в атмосферата от индустриални
горивни и производствени процеси
Замърсители

2009

2010

Серни оксиди

13

7

8

20

Азотни оксиди

1

1

1

3

Метан

-

-

8

11

Неметанови летливи
органични съединения

3

1

1

1

Въглероден оксид

76

62

76

85

Въглероден диоксид

1438

841

854

2000

Двуазотен оксид

-

-

-

-

Прах /нетоксичен/

6

-

-

-

2011

2012

Води
Повърхностни води - описание на ситуацията
Основните източници на замърсяване на повърхностните води са отпадните
битови води и водите от животновъдството. В гр. Елхово има изградена канализация и
понастоящем се работи за изграждането на пречиствателна станция и оптимизиране на
ВиК мрежата. Промишлените отпадъчни води се заустват в повърхностни течащи
водоизточници.
На територията на общината, съгласно заповед РД - 192/11.05.1998 г. на
Министъра на околната следа и водите са определени два пункта за контрол
качеството на повърхностните води, като част от НСМОС. Пункт 304 на река Тунджа
при гр. Елхово и Пункт 309 на река Тунджа.
Оценката на състоянието на повърхностните води се извършва въз основа на
Наредба №7/1986 г., която нормира замърсяването с различни вещества. Проектната
категория на р. Тунджа на територията на Общината е както следва: Р. Тунджа до гр.
Елхово – ІІ категория.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Пункт 304 – р. Тунджа гр. Елхово
Средно за периода 1998 – 2004, средномесечното съдържание на биогенните
елементи NH4 – N, NO2 – N, NO3 – N, PO4като цяло е високо и по показателите NH4 –
N, NO2 – N и ортоPO4 не отговаря на нормите за проектната втора категория на реката
през цялата година. За последните три години посочената тенденция се запазва с
изключение съдържанието на NH4 – N, което значително намалява и достига
стойности, които са значително под ПДК за ІІ категория.
Средногодишните концентрации на тежки метали, както и по отношение на
хром / шест- и тривалентен/ и цианиди са по-ниски от нормите за ІІ категория води.
Основните фактори на въздействие са


Битово-фекалните води от гр. Елхово.



Количеството на отведените в повърхностните водоеми непречистени отпадни
води намалява.



Независимо, че животновъдните фермите са с малък капацитет, заедно с
отпадните води в речната система на общината се емитират и определени
количества органични вещества.



Отпадните води от предприятията на хранително-вкусовата промишленост в гр.
Елхово.
Пункт 304 – р. Тунджа, гр. Елхово.

Преобладаващи са негативните тенденции – намаляват съдържанията на
показателите SO4, Cl, N – NO2, N – NO4, разтворени и неразтворени вещества, БПК5,
окисляемост и др. Единствено годишните стойности на показателите амониев азот,
нитритен азот и ортофосфати не отговарят на стандартите. С нарастващи
концентрации са показателите разтворен кислород и наситеност с кислород.
През последните години се наблюдава тенденция на увеличение на
съдържанията на желязо и манган. Същевременно намаляват концентрациите на олово
и цинк, докато съдържанието на никел остава постоянно. Независимо от тенденцията
обаче, съдържанията на всички изследвани метали във водите на р. Тунджа отговарят
на стандартите.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Подземни води - описание на ситуацията
Територията на Община Елхово попада в Ямболско-Елховския хидрогеоложки
район. Основен водоносен хоризонт е алувиалният. Неогенските седименти са умерено
водоносни само в района на Елхово-Изгрев-Бояново.
В Ямбол-Елховския район подземните води имат обща минерализация от 0,7 до
1,13 g/l и обща твърдост 6,2-13,3 mg.ekv/l. Макросъставът на водите е доста
разнообразен. Преобладават пунктовете с хидрокарбонатно-калциево-магнезиеви води.
Те са подходящи за изкуствено напояване.
Земи и почви
Замърсяване на почвата с тежки метали и металоиди - описание на
ситуацията
Почвите на територията на общината са разнообразни по вид - смолници,
канелени горски и жълтоземни, разпространени единствено в тази физикогеографска
област. В ниската част на района край реките са разпространени алувиално-ливадните
почви и чернозем-смолниците, които притежават редица качества, предпоставка за
високоефективно плодородие. Почвеният слой е с дебелина от 20 до 40 см, съдържание
на глина от 8 до 20% и хумус - 0,5 до 1,5%. Разпространените почвени типове на
територията на общината водат до извода, че тя разполага със значителни почвени
ресурси за развитие на интензивно растениевъдство – зърнени култури, технически
култури, трайни насаждения (лозя), фуражни култури. Същевременно интензивното им
използване е предпоставка за тяхната деградация и замърсяване с тежки метали. Ето
защо е необходимо изграждането и подържането на мониторингова мрежа.
Общината няма разработена общинска програма за опазване на почвите и
устойчиво ползване.
Причини за доброто екологично състояние на почвите е отсъствието на
“активна” промишлена дейност, както и интензивна селскостопанска дейност.
При проучване от 1991 - 1994 г. на ИИПД “Н. Пушкаров” за наличие на тежки
метали в почвата, не се посочва землище от Община Елхово.
В района на общината не са установени свлачищни и срутищни явления. Найхарактерните явления, влияещи върху почвите са ерозията и изветрянето. Борбата
срещу тях се осъществява с провеждане на залесителни мероприятия.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Замърсяване на почвата с пестициди
Негодни и забранени пестициди
Идентификация на факторите на въздействие
Складовете за безопасно съхранение на негодните и залежали пестициди са
едни от потенциалните източници за предизвикване не само на локални почвени
замърсявания, но и на замърсяване на повърхностните и подземни води, тъй като поголямата част от тях не отговарят на изискванията за съхранение на опасни отпадъци
В тази връзка са необходими конкретни действия за екологосъобразно
съхранение и обезвреждане на препаратите за растителна защита:
1. Необходим е ежегоден мониторинг върху състоянието на складовете.
2.Осигуряване на финансиране на проект имащ отношение към безопасното
съхранение на препаратите за растителна защита и ускоряване на процеса по
депонирането им в 299 ББ-куба.
Съдържание на персистентни пестициди – органохлорни пестициди (ДДТ),
фосфороорганични пестициди и триазинови пестициди.
На територията на Общината няма изграден пункт за оценка на замърсяването
на почвите с персистентни пестициди. В пунктовете в с. Тенево/Община Тунджа/ и с.
Устрем /Община Тополовград/ концентрациите на ДДТ (сума) са в границите на
фоновите концентрации от 0 до 0.3 мг/кг.
Вредно вкисляване
За оценка степента на вредно вкисляване на почвата, на територията на Община
Елхово няма изграден пункт.
Ерозия на почвата
Нарушени терени
Нарушените терени в резултат на добива на нерудни полезни изкопаеми заемат
незначителна площ. Нарушените терени са разположени около рудник Лесово /част от
оловно-цинковото находище Устрем/, рудник “Лалково” и рудник “Елхово”.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Защитени територии и биоразнообразие
Съгласно ЗЗТ, ДВ №133/1998 г., защитените територии /категория буферна
зона/ са две и са представени в Таблица 33.
Таблица 33 Защитени територии
Наименование
Балабана

Площ
/ха/
Заповед 753, 65
19.07.1984
77

Землище

Режим на ползване

гр.
Елхово

Забранява се строителството
пътища и канали;

на

сгради,

Забранява се
разкриване на кариери,
изменение на водния режим и корекция на
р.Тунджа, замърсяването с химични вещества,
промишлени и битови отпадъци;
Забранява се ловуване;
Забранява се събирането на яйца
развалянето на гнездата на птиците;

и

Забранява се използване на химически
средства за борба с вредителите, в селското и
горското стопанство;
Забранява се паша на домашни животни в
отдел 40"в";
Разрешава
се
обработването
селскостопанските земи;

на

Разрешава се косенето на трева в земите от
отдел 40 "в";
Разрешава се паша на домашни животни

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Биоразнообразие
Законът за биологичното разнообразие /ЗБР/ и Законът за лечебните растения
/ЗЛР/, Заповед № РД-112/2003 г. и № РД – 88/2001 на МОСВ регламентират опазването
на лечебните, редките и защитени растения.
Територията на поддържания резерват е разположена в Елховското поле от
Тунджанската хълмиста и нископланинска област. Границите на поддържания резерват
са определени със заповед № РД-377/15.10.1999 г. на МОСВ с обща площ от 470,7 ха.
На север, запад и юг обектът граничи с гори и земи от ДЛ Елхово и земеделски земи в
местността Острова, на изток с р. Тунджа. Буферната зона на ПР е обявена със Заповед
757/19.07.84 г. на КОПС с обща площ 217,0 от която 129,1 ха е зелесена и 87,9 ха
незалесена съгласно лесоустройствения проект от 1990 г. на ДЛ Елхово. Цялата площ
на ПР е горски фонд. Установена е земеделска площ 2,9 ха заобиколена от площите на
резервата и р. Тунджа. ПР е обявен „с цел възстановяване и поддържане на
растителността и условията на местообитание на колхидския фазан резерват „Долна
Топчия” е прекатегоризиран в ПР със същото име.
На защитената територия “Балабана” са установени 99 вида птици, които
използват територията за гнездене, ловуване и почивка по време на миграции. От тях
83 вида са защитени от ЗБР, в Червената книга на Република България са включени 18
вида. От тях 17 са класифицирани като застрашени, а 1 вид попада в категория – рядък.
Територията на резервата се обитава още от 7 вида земноводни и 13 вида влечуги. От
тях 10 вида са защитени от ЗБР, а всички те са включени във Бернската конвенция.
Бозайниковата фауна включва 35 вида, от които 6 вида са защитени от ЗБР, а 20 от тях
са включени в Бернската конвенция.
Резерват “Долна Топчия” е зает от лонгозни гори, обитавани от птициколхидски фазан, кос, дрозд, скорци, бухал, кукумявка; бозайници–лисица, чакал, заек,
дивасвиня,елен-лопатар. Долината на река Тунджа представлява своеобразен коридор
за навлизането на медитерански и предноазиатски видове безгръбначни животни.
Териториятасеобитаваот 7 видаземноводни и влечуги. От тях 10 вида са защитени по
ЗЗП. Установени са 102 вида птици, като 82 са защитени от ЗЗП.
На територията на общината са разпостранени редица лечебни растения
/дървесни, храстови, паразитни и тревни/ и ловнивидове, които подробно са описани в
“Програма за управление на околната среда”. В нея са предвидени и редица
мероприятия за стопанисване на голямото видово разнообразие.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

220

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Основният извод е, че територията на общината се характеризира с голямо
флористично и фаунистично разнообразие. В тази връзка усилията трябва да бъдат
насочени към неговото запазване и по-нататъшно проучване.
Основните заплахи за разнообразието на флората и фауната са:
-

нерегламанитирането и хищническото събиране на лечебните растения

-

бракониерството

-

заплаха за редица ловни видове е нарастването на популацията на чакала

Значителното биоразнообразие на защитените територии Долна Топчия и
Балабана представлява сериозен природен туристически ресурс за развитие на
познавателния туризъм в Общината. Необходими са конкретни мерки за неговото
рационално използване.
Отпадъци
В системата на организирано сметосъбиране и сметоизвозване е обхванато
населението на град Елхово и Общината. Изградено е регионално депо за твърди
битови отпадъци, което обслужва Община Елхово и Болярово.
Необходимо е да се предприемат действия за:


Предотвратяване на образуването на нови нерегламентирани сметища.



Създаване на организация за разделно събиране на отпадъците.



Организиране на мониторинг на нерегламентираните сметища и
създаване на база данни за степента на замърсеност на природните
компоненти.



Насочване на усилията към повишаване на екологичната култура на
населението и особено на подрастващото поколение.

Природна и техногенна радиоактивност
Радиологичното състояние на околната среда се осъществява от МОСВ и
лабораториите за радиационни измервания в гр. Стара Загора. Показателите, по които
се извършват непрекъснати и периодични контролни наблюдения, са: радиационен
гама фон; специфична активност на естествени и техногенни радионуклиди в почви,
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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дънни утайки и отпадъчни продукти; обща бета – активност на води, обемна
специфична активност на естествени и техногеннирадионуклиди в аерозолни проби.
Естественият радиационен гама-фон е физична характеристика на околната
среда, специфична за всеки пункт, област, регион. На територията на общината
радиационният гама-фон се наблюдава в пункта, разположен при гр. Елхово.
Средногодишните стойности на радиационния гама-фон варират в границите 80 – 90
nGy/h. Посочените изменения на мощността на дозата показват, че радиационният
гама-фон е в границите на естествените стойности за съответния пункт и конкретните
метеорологични условия.
Атмосферната радиоактивност се изследва на базата на автоматично събрани
аерозолни проби (обем над 500 м3 въздух). Не се наблюдават надфонови повишения на
специфичната активност на радионуклиди в атмосферата, като измерените стойности
на техногеннияСs– 137 са < 10 µBq/m3, а на космогенният Ве – 7 са в диапазона от 0.2
до 6.3 1 mBq/m3.
Радиационното състояние на необработваеми почви се оценява посредством
извършване на недеструктивен гама-спектрометричен анализ на проби от
предварително избрани контролни пунктове.
В резултат на анализа на природната и техногенна радиоактивност на
територията на Общината може да се направят следните изводи:


На територията на общината не се наблюдава радиоактивно замърсяване на
въздуха, водите и почвите.



Като потенциален източник на радиационно замърсяване може да се определи
участък “Орлов дол”, разположен на територията на съседната Община
Тополовград.
Шум - описание на ситуацията

Акустичната обстановка в населените места от 1972 г. системно се контролира
от Министерство на здравеопазването (Национален център по хигиена, медицинска
екология и хранене). Контролира се шумът причинен от различни източници автомобилен транспорт, въздушен транспорт и промишлени предприятия.
Основен източник на шумово замърсяване на територията на общината са
транзитно преминаващите моторни превозни средства по първокласния път І – 7 и по
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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второкласните пътища – ІІ - 79 и ІІ - 76 . След откриването на ГКПП - Лесово,
преминаващия през общината автомобилен поток ще нарасне, което ще доведе до
увеличаване на шумовото замърсяване до нива носещи здравен риск.
Изградения обходен път Елхово е добра предпоставка за защита на жилищните
квартали от шум. В момента няма данни за замърсяване в гр. Елхово в резултат на
шум от автомобилен транспорт и локални източници (заведения за обществено
хранене, търговски обекти).
За защита от шум в околната среда на общината е необходимо да се осъществят:


Озеленителни и залесителни мероприятия.



Ремонт на пътни участъци и да се определят места и ред за паркиране.



Изготвяне на списък на промишлените обекти, източници на шум, които са
разположени в жилищните зони на населените места или в близост до тях.



Разработване и прилагане, при необходимост на планове за действие за
подобряване на акустичното състояние на населените места в общината.

8. Селищна мрежа, устройство и изграденост на градската среда,
роля и въздействие на града в рамките на Общината, региона,
страната и ЕС
Геопространствен и многофакторен анализ на всички взаимодействия на
гр. Елхово със зоната за активно влияние, региона, страната и ЕС
След присъединяването на България към структурата на Европейския Съюз
проблемът с осъществяването на трансгранично сътрудничество между България и
страните членки на съюза излиза на преден план.
Град Елхово се намира в Област Ямбол, която е част от Югоизточния район от
ниво 2, съгласно регионалната класификация за България. На запад областта граничи с
област Хасково и област Стара Загора, на юг с република Турция, на изток с област
Бургас и на север с област Сливен. Град Елхово е разположен в един красив със своята
природа граничен край в югоизточната част на Тракийската низина, в долината на
Долна Тунджа, между планините Странджа и Сакар. Хилядолетия през него са
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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преминавали десетки народи и племена от двата континента и са оставяли частици от
своите култури и религии.
През територията на Община Елхово преминава републиканският път I-7, който
е първокласен път и е част от републиканската пътна мрежа на България. Свързва
ГКПП Силистра-Кълъраш на границата с Румъния и ГКПП Лесово – Хамзабейли на
границата с Турция. Пътят минава през обходен път Силистра, обходен път Дулово,
обходен път Шумен, обходен път Преслав, Върбица, Бероново, река Мараш, обходен
път Ямбол, обходен път Елхово, Гранитово, Мелница, Лесово.
Всичко това осигурява отлични възможности за добри международни
отношения и сътрудничества.
Фиг. 52 Функционални връзки на Община Елхово

Източник: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025
г.
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Функционален характер на активните междуселищни връзки и ролята им
в развитието на града
Проблемите на малките общини са интересни по своята същност заради тяхната
уникалност. Специфичността им изисква най-вече познаване предпоставките за
тяхното зараждане, развитие и темпа на еволюция. Регионалната пространствена среда
трябва да се управлява като гъвкава урбанистична мрежа готова на промени,
диктувани от изискванията на груповия интерес.
В контекста на Община Елхово могат да се разпознаят проблеми като:
намаляващо население, дължащо се на отрицателния механичен и естествен прираст;
висока безработица, липса на висококвалифициран персонал и други. Тяхното
зараждане е неотменно свързано с политическите, а оттам и икономическите промени,
настъпили в последните години.
Плодородието на региона и благоприятното въздействие на р. Тунджа са
основните фактори за възникването на поселища още в древността. Мрежата от
населени места, такава каквато е сега, е плод на многовековно развитие, за което са
оказали значение множество фактори – исторически пътни връзки, плодородни,
леснообработваеми земи, залежи от камък и глина, просторни гори и пасища, както и
наличието на водни източници.
Елхово, според „Националната концепция за пространствено развитие за
периода 2013-2025 г.“ (НКПР), е град от 4-то ниво – малки градове с микрорегионално
значение за територията на групи общини (околии). Градовете от този тип имат
значение за повече от една община, укрепват и играят сериозна роля за обслужването
на периферните райони, като намират шансове за развитие на основата на собствените
си специфични ресурси, традиции и култура.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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Фиг. 53 Схема НКПР пространствени връзки – съседни държави

Източник: Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025
г.
По вид населените места се делят на две основни групи – градове и села, от
които един град и 21 села. Град Елхово е втори по големина в областта след Ямбол и е
от трета категория (Списък с категоризацията на общините и населените места в
България). Останалите населени места в общината са категоризирани, както следва:


с. Бояново – 5 категория



с. Гранитово, с. Изгрев, с. Лесово, с. Малък манастир, с. Пчела – 6 категория



с. Вълча поляна, с. Жребино, с. Кирилово, с. Лалково, с. Маломирово, с.
Мелница, с. Раздел, с. Трънково – 7 категория



с. Борисово, с. Голям Дервент, с. Добрич, с. Малко Кирилово, с. Славейково, с.
Стройно, с. Чернозем – 8 категория

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

226

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Фиг. 54 Функционално зониране на град Елхово

Изводите от гореизложените характеристики показват следното най-общо
състояние на селищната мрежа и населените места в Община Елхово:


Селищната мрежа е добре развита;



Град Елхово е основен административен център на общината.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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Наличието на гранично контролно-пропускателен пункт на територията на
общината, както и на пътища от републиканската пътна мрежа предполагат
развитие и подобряване на пътните връзки между населените и техните обходи.

Град Елхово има компактна структура, която се е формирала около река
Тунджа. Реката и равнинният релеф са повлияли върху формирането на тази градска
структура. Строителните граници на града граничат на север с река Тунджа и и
обработваеми земи, на юг с обработваеми земи, на изток с обработваема земя и терени
за вилен отдих, и на запад с река Тунджа, гори и обработваеми земи. В границите на
града се обособяват няколко зони – централно разположено ядро на обществено
обслужване и концентрично на него зони за обитаване, зони за производство и зони за
отдих.
Градът е обслужен от главната улица „Александър Стамболийски“, която в
западна посока тангира със съществуващия гаров ареал. Железопътната линия се явява
като ограничител в територията на града, тъй като разделя голяма част от жилищните
територии и обслужващия център от градския парк.
Градския център е развит около улица „Търговска“, която пресича ул.
„Александър Стамболийски“. Част от улицата е затворена за автомобилно движение и
е обособена като пешеходна зона. В тази част на града са разположени почти всички
обслужващи, културни и търговски дейности. Производствените дейности са
съсредоточени в две зони – северна и югозападна.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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Фиг. 55 Собственост на имоти по КК и КР на територията на град Елхово
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Фиг. 56 Свободни държавни и общински терени и сгради територията на град
Елхово

№
1
2
3
4
5
6
7

Наименование на обект
Административна сграда
Изнесен бизнесцентър
Административна сграда
Бивше помощно училище
Зала за борба
Административна сграда
Общински плувен басейн

Вид собственост
общинска частна
общинска частна
общинска частна
общинска частна
общинска публична
общинска частна
общинска частна

8

Петрол

общинска публична

Адрес
ул. Търговска 61 и 63
ул. Царибродска 29
ул. Търговска 2
ул. Пирот 2б
ул. Славянска, с-у ОДЗ Невен
ул. Търговска 54
в Градски парк за културен
отдих
в Градски парк за културен

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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Клуб на военния пенсионер
ТДУ
Клуб Димитър Благоев
ЖП гара Елхово
7 МСД
ч-ще Развитие
ОДК Елхово
Фитнес зала

9
10
11
12
13
14
15
16

общинска частна
общинска частна
общинска публична
държавна публична
държавна публична
общинска публична
общинска публична
общинска частна

отдих
ул. Пирот 3
Индже войвода 2
ул. Марица 14
ул. Трети март 33
ул. Ангел Кънчев
ул. Родопи 1
ул. Калоян 13
пл. Христо Ботев 10

Цели и политики на Община Елхово
Документи, свързани с пространственото развитие на Община Елхово
Визията на Областната стратегия за развитие на Област Елхово (2014-2020) е:
"Област Ямбол – територия и регионална общност с възстановени икономически
позиции, създаващи условия за повече и по-добри работни места в частния и
публичния сектор, със съхранено природно и културно наследство и подобрено
качество на живот".
Формулирани са две стратегически цели: „Възстановяване на икономическата
динамика и създаване на благоприятна за иновации бизнес среда“ и „Осигуряване на
по-добри условия за заетост, социално приобщаване, повишаване качеството на живот
и изграждане на административен капацитет за добро управление“. Изпълнението им
изисква постигане на качествени характеристики на икономическата динамика, в това
число повишаване на инвестиционната привлекателност на региона, повишаването на
качеството на жизнената среда и жизнения стандарт, изграждане и модернизиране на
образователната, здравната и културната инфраструктура, подобряване на социалните
услуги, укрепване на социалната интеграция, както и адаптиране и модернизиране на
трудовия пазар на територията на областта.


Общинският план за развитие (2014-2020 г.) формулира три стратегически цели:



Стратегическа цел 1 – Икономическо развитие и икономически растеж
основаващ се на знания



Стратегическа цел 2 – Създаване на условия за социално включване и
подобряване на социалната инфраструктура



Стратегическа цел 3 – Подобряване средата на живот и утвърждаване на
местната идентичност

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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За изпълнението на тези цели са изведени няколко приоритета свързани с
подобряването на жизнената среда и жизнения стандарт, техническата
инфраструктура, развитието на трансграничното сътрудничество и развитие на
ефективността на административния капацитет. Мерките свързани с тези приоритети
имат пространствени измерения.
8.1. Възможности за развитие
Оценка на потенциала, проблеми и на факторите за въздействие – стимулиращи и
ограничаващи фактори върху междуселищните взаимодействия в региона и
определяне на териториите с потенциална потребност от обновяване;
Стимулиращи фактори:


град Елхово е административен център на общината;



създадените трансгранични връзки, могат да бъдат стимулирани и доразвити.



Ограничаващи фактори:



държавната граница между България и Турция е физически ограничител за
развитие.



съществуващата железопътна линия преминаваща през града и разделяща
няколко функционални зони.
Възможности за развитие



Целенасочено стимулиране на трансграничните и международни връзки, за да
превърнат периферното положение на града, в национален мащаб, в успешно
функционираща гранична територия в контекста на европейското
сътрудничество



Необходимост от развитие на директни, бързи и ефективни транспортни връзки
на града с главните транспортни коридори и магистрали



Необходимост от прилагане на комплексни мерки и интегрирани проекти за
подобряване на енергийната ефективност и използването на алтернативни
източници на енергия в града и околните селища

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Необходимост от изготвяне на актуални подробни устройствени планове на
части от града и останалите населени места в Общината

9. Жилищен сектор
Описание/ характеристики на състоянието
Анализът обхваща всички жилищни територии в землището на град Елхово,
намиращи се в строителните му граници. Това се налага поради спецификата на
методологията за изработване на ИПГВР.
Жилищната собственост е основен вид собственост на населението.
Формирането и нарастването на жилищният фонд зависят, както от демографските,
така и от социално – икономическите условия в общината.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Фиг. 57 Обекти от социалната сфера

Състоянието на жилищния фонд на гр. Елхово е анализирано на базата на оглед
на място и данни от кадастъра, предоставен от Община Елхово (№ РД-18103/28.11.2008 г.).
На територията на града са изградени 2 784 жилищни сгради, в които са
разположени 5 534 жилища. Многофамилните жилищни сгради над 3 етажа са около
69 броя.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Според формата на собствеността (Таблица 34) около 79,56 % от всички
жилищни сгради са частни. Наблюдава се висок процент съсобственост – 19,93 %, поголямата част от тях са многофамилни жилищни сгради. Малък брой от тях са
общинска и държавна собственост. Тази структура силно ограничава възможностите
на Общината да задоволява жилищните нужди на социално слабите семейства в града.
Многофамилни
улица „Булаир“

жилищни

сгради

по Многофамилни жилищни
улица „Камчия“

сгради

по

Община Елхово разполага с 117 броя общински жилища – 83 броя апартаменти,
16 броя къщи, 18 броя сгради-бунгала.
Таблица 34 Процент на жилищните сгради разпределен по вид собственост
Вид собственост

Процент от всички
сгради

Няма данни

0,00%

Държавна публична

0,01%

Държавна частна

0,06%

Общинска публична

0,15%

Общинска частна

0,29%

Частна

79,56%

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Съсобственост

19,93%

Общо

100,00%

Източник: КК и КР на град Елхово, приет със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г.
Годината на построяване в голяма степен определя и вида на конструкцията.
Преобладават сградите строени с тухли (около 87%), стоманобетон (около 8%).
Най-общо жилищните сгради, според степента им на годност, са разделени в две
категории:


Пълна физическа годност – под 30 години



Физическа годност, но с необходимост от ремонт – от 30 до 80 години

Най-голям процент жилищни сгради са строени в периодите между 1946-1960 г.
(26,44% от всички жилищни сгради), 1961-1970 г. (26,33% от всички жилищни сгради)
и 1980-1989 г. (25,14% от всички жилищни сгради). Около 1 500 жилищни сгради са
построени в периода 1961-1980 г., период, в който населението на града най-бързо
нараства. В последните години се наблюдава тенденция за намаляване на жилищното
строителство, което се обяснява с намаляващия демографски прираст и влошените
икономически условия. Повече от половината жилища са на възраст над 40 години,
което предполага висока амортизация на жилищния фонд.
Жилищата в град Елхово са разположени в сгради с етажност от един до осем
етажа. Най-голям брой от жилищните сгради са едноетажните (63,09 % от всички
жилищни сгради), а осем и седем етажни сгради са само 2 броя. Делът на едноетажните
и двуетажни жилищни сгради представляват 92,79 % от всичките жилищни сгради.
Жилищното застрояване се характеризира с ниска етажност, но с малка плътност.
Таблица 35 Процент на жилищните сгради разпределен по етажност
Етажност на
жилищни сгради

Процент от
всички сгради

Едноетажни

63,09%

Двуетажни

29,70%

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Триетажни

3,14%

Четириетажни

2,09%

Пететажни

1,57%

Шестетажни

0,14%

Седеметажни

0,08%

Осеметажни

0,19%

Общо

100,00%

Източник: КК и КР на град Елхово, приет със заповед № РД-18-103/28.11.2008 г.
В жилищните сгради има средно по 1,99 жилища. Едноетажните жилищни
сгради в по-голямата си част представляват едно жилище, а в останалите жилищни
сгради има повече от едно жилище.
Най-голям е броя на двустайните жилища (около 42 % от всички жилища),
следвани от тристайните – около 30%. Най-малък е броя на жилищата с шест или
повече стаи. Съответно, според размера на жилищната площ се наблюдават най-вече
жилища от 30 до 60 кв.м. (около 57% от всички жилища).
Съществено значение за комфорта на обитаване играе благоустрояването на
жилищата. Според наличието на основните елементи – ток, вода, канализация,
жилищни сгради са добре благоустроени (около 88 % от всички жилища имат
електричество, водопровод и канализация), но надеждността на инженерните мрежи и
финансовата достъпност на съответните услуги са ниски. В град Елхово няма
централно парно отопление и голям процент от жилищата се отопляват с дърва и
въглища. Проблемът свързан с енергийната ефективност на жилищата става все позначим.
Няколко квартални градинки са ситуирани на отделни места в жилищната
територия, но те не са обзаведени и поддържани добре. През последните години (2011,
2012 и 2013) са изготвени и приложени проекти за „Почистване на зелени площи в
град Елхово, облагородяване и благоустрояване на районите около тях“, в които са
били включени и междублокови пространства. Еднофамилните жилищни сгради са
разположени в собствени дворове и се поддържат от частните собственици.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

237

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

Наблюдават се няколко проблема с жилищния фонд. Единият от тях е свързан с
големия процент остарял жилищен фонд – висока енергоемкост на сградите,
неефективно отопление на сградите. Забелязват се трудности при санирането на
многофамилни жилищни сгради (във връзка с проблеми на кооперирането на
съсобствениците). Всички тези проблеми водят до увеличаване разходите за енергия.
Многофамилни
жилищни
междублокови пространства
„Камчия“

сгради
и Многофамилни
жилищни
по улица междублокови пространства
„Камчия“

сградии
по улица

Жилищни пазари
За област Ямбол по данни на Националния статистически институт броят на
въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през 2013 г. е 35 броя.
Спрямо 2012 г. сградите са със 2 повече, а регистрираното увеличение на
новопостроените жилища в тях е с 49 бр. повече. За сравнение през 2013 г. най-много
жилищни сгради са въведени в експлоатация в областите Варна – 428, Бургас – 327,
Пловдив – 215 и София – 191 и Добрич – 112. Най-малко са в областите – Благоевград
– 6, Търговище и Видин с по 13.
Общата полезна площ на всички новопостроени жилища през 2013 в област
Ямбол е 11 956 кв.м., а за 2012 г. е 10 235 кв.м, или отбелязва увеличени с 16%.
Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище през 2013 г. се
намалява на 69,5 кв.м. от 83,2 кв.м през 2012 г. Най-голяма средна полезна площ на
едно новопостроено жилище е отчетена в областите Видин – 338.3 кв.м и Габрово 149.5 кв. м, а най-малка в областите Плевен – 63,6 и Шумен 69,7 кв.м.
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възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Фиг. 58 Новопостроени сгради и жилища в Област Ямбол 2007-2013 г.
Новопостроени сгради и жилища в Област Ямбол
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Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2013 г.
спрямотретото тримесечие на 2013 година е 99,7%, т.е. средното намаление на
пазарните цени на жилищата в областта е 0,3%.
Средната пазарна цена на жилищата за област Ямбол през 2013 г. е 609,87
лв./кв.м.
Фиг. 58 Пазарни цени в Област Ямбол 2006-2013 г.
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Цели и политики на Община Елхово
Общият устройствен план на град Елхово доказва, че при правилно
структуриране на съществуващите жилищни зони, те ще могат да приемат
перспективен брой население около 15 000 души.
На базата на така приетите основни насоки за проектиране на Общия
устройствен план на града, е изведено изграждането на зоната за обитаване да протече
в следните направления:


реконструкция при максимално уплътняване на жилищните квартали



обновяване на жилищните квартали със силно износен жилищен фонд



изграждане на жилища на територията на комплекс “Север” върху свободните
терени (частна и общинска собственост), в границите на жилищната зона

Целите на Програмата за енергийна ефективност на Община Елхово 2013-2015
г. се определят на основата на приоритетите на Общински план за развитие на Община
Елхово 2014 – 2020 г., както и на националните приоритети за реализиране на
енергоспестяване и намаляване на вредните емисии в атмосферата. Стратегията за
финансиране на поставяне на външна топлоизолация на сгради, за постигане на
енергийна ефективност, се базира и на Националната програма за обновяване на
жилищните сгради в Република България. Поради високия процент частна собственост
на жилищните сгради програмата за енергийна ефективност на Община Елхово не
включва прилагане на мерки върху жилищните сгради, но предвижда мерки за
повишаване на комфорта в жилищните квартали.
В обхвата на Стратегическа цел 3 (от Общинския план за развитие на Община
Елхово 2014-2020 г.) – „Подобряване средата на живот и утвърждаване на местната
идентичност“ попада Приоритет 6 („Развитие и модернизация на техническата
инфраструктура и възстановяване и опазване на околната среда“). Една от
специфичните цели към този приоритет е „Подобряване на енергийната ефективност и
използване на възобновяеми източници на енергия“ (Специфична цел 6.3) за
реализация на тази цел е предвидена мярка енергийно обследване и саниране на
жилищните блокове в гр. Елхово.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Възможности за развитие
Наличният жилищен фонд ще задоволява потребностите на перспективното
население в сегашните им регулационни граници. Няма да съществува нуждата от
изграждане на нови жилища, но ще е необходимо обновяването на старите такива.
Наблюдават се свободни терени общинска собственост в североизточната част
на града, което създава възможност за развитие на нови жилищни зони.
Климатичните характеристики, добрият микроклимат създаван от наличието на
река са фактори, които влияят положително върху качеството на жилищната среда.
Повечето квартали притежават много добра инфраструктурна осигуреност и
обслужване. Необходимо е подобряване на качеството и поддръжката на инженерната
инфраструктура. Сградният фонд е в сравнително добро състояние, но при една
превантивна намеса би удължило живота на постройките и би подобрило качеството на
обитаване.
Фактор за определяне на местата за въздействие би могъл да е най-вече
физическото състояние на сградите. Освен това, някои икономически показатели също
могат да окажат значение. Фактор е и местоположението – близостта или
отдалечеността от централната част от важни административни и обществени услуги.

10. Обществени центрове и публични пространства
10.1 Характеристика на състоянието
Площадни пространства в град Елхово
Централен градски площад – обграден с рамка от административни и
обществени сгради (Община Елхово, РПС Елхово, ЦУИГ Елхово, хотел „Колхида“,
множество обекти на общественото обслужване). Автомобилният достъп до площада
се осъществява по ул. „Трети март“. В сегашния си вид нивото на площада е
повдигнато спрямо околния терен. Намиращата се там сцена е сборен пункт за
общоградски тържества. Място за изява на местните творчески групи – народни танци,
спортни и танци, вокални и хорови изпълнения, различни видове спорт. Обширното
пространство дава възможност да побере и изпълнители и зрители. Площадното
пространство е оформено с различни по вид материали и настилки. Голяма част от
настилките и елементите на градския дизайн са амортизирани и не са в хармония с
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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материалите и настилките, от които е изградена пешеходната зона по ул. „Търговска“.
Поставени са елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци), които имат
нужда от обновяване. Внедрено е енергоспестяващо улично и алейно осветление.
1.Централен градски площад

2. Централен градски площад

3.Централен градски площад

4.Централен градски площад

Площад Христо Ботев – оформен от сградите на Районен съд - Елхово,
търговски сгради и жилищни сгради. През площада преминава автомобилно движение,
което е облекчено от кръгово кръстовище, изграден е паркинг пред жилищна сграда, в
южната част на площадното пространство. В югозападната част на площада се намира
градинка пред Районен съд, която е облагородена. Изградени са алеи и са обособени
места за почивка. Площадът е добре озеленен.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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5. Площад „Христо Ботев“

6. Площад „Христо Ботев“

Източник: http://goo.gl/maps/TKbgp

Източник: http://goo.gl/maps/fdCqX

7. Площад „Христо Ботев“

8. Площад „Христо Ботев“

Площадно и зелено пространство за широк обществен достъп пред
читалище „Развитие“ – площадното пространство е заключено между улици „Г. С.
Раковски“, „Цар Симеон“, „Г. Попов“, и „Родопи“. Оформен е от широк площад пред
централен вход на културната сграда, има изграден паркинг за посетители, зелено
пространство за широк обществен достъп, спортна и детска площадка при страничния
западен вход на сградата. Няма изградена алейна мрежа, елементите на градския
дизайн и съоръженията за игра и спорт са амортизирани, имат необходимост от
подмяна и допълване. Има необходимост от прилагане на мерки по обновяване и
облагородяване на площадното пространство и зелените площи. Пред сградата на
читалище „Развитие“ се организират множество събития, като празникът на
тракийската баница наречен „Баница вита, два пъти превита“.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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5. Площад пред читалище „Развитие“

6. Площад пред читалище „Развитие“

Източник: http://goo.gl/maps/wTMQC

Източник: http://goo.gl/maps/i2asX

7. Площад пред читалище „Развитие“

Източник: http://goo.gl/maps/8qe2a

Изводи:
Тези площадни пространства изпълняват активно функциите си на социални
пространства и на места за краткотраен отдих. Състоянието на градския дизайн при
изброените площади е лошо и има необходимост от допълнително озеленяване и
обновяване. Има нужда от прилагане на мерки по обновяване и облагородяване на
пространствата.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Пешеходни зони
Улица „Търговска“ е единствената пешеходна зона в града, част от нея е
затворена за автомобилно движение (от Централен градски площад до кръстовище с
ул. „Александър Стамболийски“). Улицата е павирана, с висока дървесна растителност
по цялото протежение, подменени са елементите на градския дизайн и са обособени
кътове за отдих. Като неразделна част от пешеходната зона се разглежда градинката
пред църква „Свети Димитър“, която е облагородена и обновена в хармония с
обзавеждането на улица „Търговска“. Градският център е развит около тази улица –
разположени са всички обслужващи, културни и търговски дейности. Голям
пешеходен трафик се наблюдава при събития и инициативи с градски характер.
Пешеходната зона се определя като гръбнак на една цялостно завършена част от града,
която изпълнява активно функциите си на социално активно пространство, място за
срещи и за краткотраен отдих.
8. Улица „Търговска“

9. Улица „Търговска“

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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10. Улица „Търговска“

11. Улица „Търговска“

Обществени сгради
Ключови обществени сгради на територията на град Елхово са сградата на
Общината, Етнографско-археологическия музей, Археологическата изложба към
Етнографско-археологически музей, читалище „Развитие“ и църквата „Свети
Димитър“.
Всички важни обществени обекти са разположени в обособения градски център,
в близост до основните комуникационни оси и с удобен пешеходен достъп.
Общественият център има важна роля за създаването на добра социална среда и
социална активност у гражданите. Цялостното състояние на сградите е добро, а
санирането и обновяването им продължава да е приоритет на Община Елхово.
Пазари
В близост до Централен градски площад се намира Зеленчуков пазар, на който
намират място много местни производители. Има отреден общински имот за
извършване на търговска дейност със селскостопанска продукция, находящ се на ул.
“Пирин” № 6. Най-активните пазарни дни от седмицата са сряда и събота. Състоянието
на пазара е незадоволително и има нуждата от обновяване, чрез оптимизация на
пространството, правейки го удобен, както за купувачи, така и за продавачи.
Бит пазар и Пазар за живи животни са ситуирани в пространството между
улиците Васил Левски и Тунджа, в местността „Острова“, южно от края на ж.п.
линията и градски парк за културен отдих. Пазарът за живи животни е построен през
2004 г. Обектът е изпълнен чрез възлагане на строителни фирми и с работници на
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Община Елхово от програмата „От социални помощи към осигуряване на заетост”.
Построен е в съответствие с Наредба за ветеринарно-санитарните изисквания към
пазарите за животни и отговаря изцяло на европейските изисквания за този вид обекти.
Пазарът е ограден с ограда, има вход за влизане на превозните средства с оборудвана
дезинфекционна площадка, обособени сектори по видове животни, снабден е със
сенник и места за връзване.
12. Зеленчуков пазар

13. Зеленчуков пазар

Източник: http://www.elhovo.org/pazar/

Източник: http://www.elhovo.org/pazar/

14. Бит пазар и Пазар за живи животни

15. Бит пазар и Пазар за живи животни

Източник: http://www.elhovo.org/bitak/

Източник: http://www.elhovo.org/bitak/

Конфликтни точки
Такива места са кръстовища, пространства, сгради и обекти, генериращи
засилен автомобилен и човекопоток – кръговото кръстовище пред Районен съд Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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Елхово, входно-изходните артерии, по изразените главни градски направления и
техните кръстовищата:
 направление север – юг - по улиците „Александър Стамболийски“ и „Марица“.
Тези артерии поемат част от транспортното движение по направление Ямбол –
Елхово
 направление изток – запад – по трасето на ул. „Ангел Вълев“. Тя поема
транспортното движение от и към Грудово – Бургас
Съществува сегрегация на градски елементи и пространства поради липса на
интеграция на пешеходните потоци, особено при кръгово кръстовище, при кръстовище
между улици „Александър Стамболийски“ и „Ангел Вълев“ и кръстовище между
улици „Александър Стамболийски“ и „Търговска“.
Пешеходен трафик
Регламентираните пешеходни пресичания на автомобилното движение са
ключови за намаляване на конфликтите между хора и автомобили. Елхово не
притежава пешеходни подлези. Повечето пресичания на главните градски улици
(главно обновените от Община Елхово през последните години) са пригодени за хора в
неравностойно положение посредством понижаване на тротоарната настилка. В
проектите за обновяване на Централен градски площад и площад „Христо Ботев“ е
заложено да се изгради цялостен достъп за хора в неравностойно положение. Основен
ограничител на функционалната и комуникационна (пешеходна и автомобилна) връзка
между Градски парк за културен отдих и жилищната зона се явява ж.п. ареалът, който
не функционира от 2002 г.
Активни места
Това са местата, сградите и обектите, които привличат и концентрират
човешкия поток, знакови са, ясно изразени в пространството, насочват погледа или
посоката на движение, притежават важна обществена функция. Тези места генерират
различни дейности, привличат и предразполагат към контакт и комуникация. Те имат
важна роля в ежедневието на гражданите, затова техния облик и въздействие са
изключително важни за идентичността на града. В Елхово по-известни такива места са:
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 Площада пред общината (Централен градски площад), на който се провеждат
всички културни и спорни събития на открито и представлява традиционно
място за срещи на гражданите от всички възрастови групи
 Градинка пред църква „Свети Димитър“
 Градски парк за културен отдих - любимо място сред жителите и гостите на
Елхово за разходка, спорт или развлечения
 Кръстовището на ул. „Търговска“ и ул. „Ал. Стамболийски“ – едно от
традиционните места за среща на жителите на Елхово
Зони за ежедневен и седмичен отдих
Основният поток от населението на град Елхово се концентрира през почивните
дни в летния сезон в градския парк и в съществуващите зелени площи около реката.
Част от ежедневния отдих се реализира в спортни площадки и обектите за култура и
отдих в града. Възможности за отдих предлага и вилната зона, разположена на
североизток от града, тези терени се използват за оздравителен.
В околностите на града най-посещавани за излетен отдих са двата горски
резервата Балабана и Долна Топчия по поречието на река Тунджа, както и местностите
Студеното кладенче до с. Раздел, Гьол Бунар край с. Голям Дервент, Дрънчи Дупка
край с. Мелница. На територията на резерват Долна Топчия и местността Дрънчи
дупка има изградени екопътеки Долна Топчия и Дрънчи дупка, по които има
обособени кътове за отдих и почивка. Териториите на двата резервата могат да се
използват за опознавателен туризъм.
Качество на градския дизайн
Градския дизайн трябва да осигури комфорт и сигурност на населението и
посетителите в градското пространство. Безспорен факт е трудността при осигуряване
на безопасността на тези пространства. В някои части на града липсват изобщо
елементи на градски дизайн, а в други е необходимо разнообразие и качество на
градското обзавеждане. След реконструкцията на Пешеходната зона в града и
обновяването на Спортен комплекс в Парк за културен отдих, тяхната привлекателност
значително се е увеличила. Новите елементи създават по-приятна атмосфера за
граждани и посетители. Необходимо е тази тенденция да се разпространи към целия
град, защото повечето територии все още изпитват липса на качествени елементи на
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градския дизайн, но и на градското обзавеждане като цяло. Важно е освен качество да
се търси удобство, достъпност за уязвимите групи и безопасност.
Обликът на града би могъл да се обогати чрез създаването на характерна
градска среда и внасяне на разнообразие в елементите на градското обзавеждане.
Фиг. 59 Обществени центрове и публични пространства
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Цели и политики на Община Елхово
Градският център е изграждан през различни етапи от развитието на града.
Започнато е неговото изграждане като зона с единно градоустройствено и
благоустройствено проектиране. Това се е извършвало на базата на проекта за
Застроителен и регулационен план на Централна градска част от 80-те години.
Пешеходната зона се определя като гръбнак на една цялостно завършена част от
градския организъм. Обществените центрове са административни сгради, сгради на
културата, сгради, обслужващи граждани и посетители, и други, които заедно с
публичните пространства - улици, площади, парк, градини, друг тип свободни
пространства, пешеходни зони, паметници, кръстовища - формират активната градска
среда.
В Общинския план за развитие на Община Елхово за периода 2014 – 2020 г. са
изведени няколко специфични цели, чиито мерки са свързани с възстановяването и
обновяването на публичните пространства в града. Някои от мерките за реализация,
свързани с обществените центрове и публичните пространства са:


Специфична цел 4.1 – Реконструкция и модернизация на материалната база на
социалните,образователни, здравни, културни и спортни институции, чрез
подобряване на материално-техническата база на социалните, образователни,
здравни, културни и спортни институции



Специфична цел 4.2 – Изграждане и подобряване на инфраструктурата около
социалните, образователни, здравни, културни и спортни институции, чрез
благоустрояване на обществени терени и сгради



Специфична цел 7.1 – Развитие и подобряване на туристическите атракции и
свързаната с тях инфраструктура, чрез разработване на пакет рекламноинформационни материали за промоция на продуктите от Елховския край, чрез
изграждане на туристическа инфраструктура и чрез подобряване на
интерпретацията на наследството в района
ОУП Елхово

Най важните предвиждания на Общ устройствен план на град Елхово по
отношение на обществените центрове и публични пространства са:


създаване на оптимална структура за комплексно устройство и устойчиво
екологосъобразно развитие и изграждане на урбанизираните територии
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подобряване на екологическата обстановка чрез създаване на система от зелени
пробиви, вътрешно градско озеленяване и подходящо застрояване



правилно обемно-пространствено изграждане, което синтезира в себе си всички
възможности за съхраняване на характерния, запомнящ се образ на града



засилване значението на зоните от поречието на река Тунджа, чрез
продължаване използването на терените за оздравителен отдих в
северозападните части на землището на града



наложителни са мерки, необходими за адаптиране и възстановяване функцията
на градския хотел, като важен акцент в центъра на града

Важни проекти, показващ работата на Община Елхово в посока за обновяване
на публични пространства са проектите „Благоустрояване на централна градска част на
град Елхово“ и „Подобряване облика и създаване на достъпна среда за хора с
увреждания“ на площад „Христо Ботев“. И двата проекта се финансират по мярка 322
„Обновяване и развитие на населените места“ от Стратегията за местно развитие към
ПРСР 2007 – 2013 г., подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони.
Проектът за благоустрояване на централна градска част на град Елхово
предвижда участъците от улиците „Търговска“ и „Индже Войвода“ до ул. „Трети март“
да бъдат продължение на пешеходната зона, освободени от автомобилно движение. В
площадното пространство пред сградата на общината ще бъдат изградени фонтани,
място за сцена, ще бъдат обособени зелени площи с алейна мрежа. Заложените
настилки и материали следва да бъдат съобразени с материалите използвани при
изпълнената част от пешеходната зона. Настилките по уличните платна ще бъдат
паважни, в комбинация с гранитни плочи, със следните конструктивни пластове.
Тротоарните настилки ще бъдат комбинация от бетонови и гранитни плочи. Алейната
мрежа ще се изгради с паважна настилка в комбинация с гранитни плочи.
Площадното пространство откъм ул. ”Трети март” ще се изолира с озеленяване
– тревна и храстова растителност. В тази зона, като естествена задънка на пешеходното
пространство ще се ситуира сцена за организиране на обществени мероприятия.
Непосредствено до нея се разполагат три пилона за знамена.
Зоната за рекреация е разположена южно от площада с площ 2000 кв.м
В проекта се предвижда водна площ, комбинирана с фонтан, която ще подобри
микроклимата. Фонтанът се явява основен композиционен елемент, около който се
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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развива алейната мрежа и се осигурят кътове за почивка. В югозападната част е
предвиден терен за детска площадка с многофункционални съоръжения. В останалата
част е предвидено озеленяване. Зелената площ се отделя от съществуващата
пешеходна зона с линейна водна каскада, допълнена с водни ефекти.
Проектът за подобряване облика и създаване на достъпна среда за хора с
увреждания на площад „Христо Ботев“ предвижда основен ремонт и възстановяване на
площадното пространство, чрез обновяване на пътната настилка, поставяне на
маркировка, сигнализация с пътни знаци, обновяване на улично и алейно осветление,
изграждане на достъп за хора в неравностойно положение и обновяване на пешеходни
и зелени площи.
Възможности за развитие


Обществените центрове и публични пространства имат потенциал за развитие,
който се състои в облагородяването на градската среда с цел постигането на
комфорт и самочувствие на гражданите и посетителите, създаване на
възможности за социални дейности, контакти и активност.



Поради изброените в точка 10.1. проблеми е важно да се интегрират
пространствата, за да се избегне градската сегрегация и неравнопоставеност на
пространствата в различните части на града, да се интегрират пешеходните
потоци в комуникационната структура на града, да се облагородят кварталните
и междублоковите градски пространства и зелени зони.



Стимули за посещаемостта на публичните пространства от граждани и
посетители са активността на общинската администрация, неправителствените
организации, младежите и други формални и неформални граждански
организации. Предоставянето на тези пространства на обществеността, които тя
да използва според своите нужди, да може да променя, да търси интерактивност
и еволюция, би допринесло за по-силна обществена активност и гражданска
инициатива за организирането на събития и поддръжката им.



При санирането и обновяването на обществените сгради може да се добавят
възобновяеми източници на енергия. Подобен подход от страна на Община
Елхово би се възприел и като пример за подражание от частните инвеститори и
собственици на жилища и сгради с други функции.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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11.

Възможност за адаптирането и социализирането на сграда на ул. „Пирот“ № 4 в
експозиционна площ към Археологическа експозиция и обособяването на зала
за спорт и танци и кафе-театър в читалище „Развитие“ би обогатила културния
живот на Елхово а от там и повишаване на потенциала за развитие на културен
туризъм.

Паркоустройство и благоустройство
11.1. Характеристика на състоянието

С оглед осигуряването на устойчиво и балансирано развитие на зелената
система на град Елхово при изработването на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие (ИПГВР) до 2020 г., зелени пространства са разгледани в
светлината на тяхното средообразуващо значение за градския ландшафт, техния
рекреационен потенциал и възможности за неговото развитие.
За правилното идентифициране на приоритетни градски проблеми, за които ще
бъдат концентрирани мерки за градско развитие, финансирани със средства от
Европейския съюз в периода 2014-2020 г. се предвижда извършването на критичен
структурен анализ на градската среда, който да доведе до извеждане на параметри
сравними с използваните в устройствената практика на развитите държави, членки на
ЕС. Това ще позволи въз основа на резултатите от анализа да бъдат формулирани
правилни изводи и приемливи препоръки, и да бъде разработена реалистична визия за
развитието на зелената система на Елхово до 2020 г.
Зелената система на Елхово обхваща всички вегетативни площи, които имат
отношение към природната среда и към урбанизираната територия в регулационните
граници на града. Проучването и анализът на площите под вегетативно покритие
съучастват в перспективните решения на Общия устройствен план на град Елхово и се
извършват според изискванията на действащата законова и нормативна уредба и
предхождащите го разработки от по-високи нива, както и според вижданията на
обществеността и професионалистите в тази област. В същото време, е необходимо да
се отбележи, че проведената анкета показва, че хората са доволни от състоянието на
парковете и градинките, което е един добър атестат за реализираните досега мерки в
това направление.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Градски парк за културен отдих – цялата територия на парка попада в
регулационните граници на града. Намира се на десния бряг на река Тунджа и се
простира от края на Северна индустриална зона до Животински пазар и началото на
обработваемите земеделски земи. Градския парк е разположен по източния бряг на
река Тунджа, в западната част на Елхово. В парка има изградена и обновена спортна
зона с игрище за баскетбол, два тенис корта, едно игрище за футбол на малки врати и
кей за лодки на брега на река Тунджа. Проектът за възстановяване на спортните
игрища е финансиран по ПТГС 2007-2013 между България и Турция по Инструмент за
предприсъединителна помощ, финансирана от ЕС – Приоритетна ос 2 Повишаване на
качеството на живота.
В непосредствена близост до спортния комплекс се намира и общински плувен
басейн с обслужваща сграда, които не функционират от 1993 г. Пространството на и
около басейна е в изключително лошо физическо състояние, има необходимост от
прилагане на мерки по облагородяване и социализиране (намиране на нови функции)
на тази част от парка. Паркът се явява в силно нарушена функционална връзка със
съществуващата жилищна зона. ЖП ареалът отделя градския парк от селищната
територия. На територията на градския парк се намира и градският стадион, заедно с
новоизградената многофункционална спортна зала. Реконструкцията на спортната зала
и стадиона е финансирана от ПРСР 2007 – 2013 - Мярка 321. През 2013 г. По
Национална кампания За чиста околна среда – 2013г. към МОСВ и ПУДООС е
облагородена и благоустроена централната паркова алея. Обновени са елементите на
градския дизайн (пейки, кашпи, кошчета за отпадъци) и за зацветени зелените площи.
Настилката в парка е амортизирана – има необходимост от обновяване и от подмяна на
алейното осветление.
Няколко зелени площи за широк обществен достъп са ситуирани на отделни
места в жилищната зона, но те не са обзаведени и поддържани добре.


В кв. 18 – градинка срещу МБАЛ Елхово – състоянието е незадоволително,
алейната мрежа и елементите на градския дизайн са амортизирани, и имат
нужда от обновяване и допълване.



Зелена площ за широко обществено ползване заедно с детска площадка на
ул. „Витоша“, бл. 18 и 20 – състоянието е незадоволително, алейната мрежа и
елементите на градския дизайн са амортизирани, съоръженията за игра и спорт
не са съобразени с изискванията на наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и
реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Детска площадка на ул. „Бенковски“ – състоянието е незадоволително,
алейната мрежа и елементите на градския дизайн са стари и амортизирани, и
имат нужда от обновяване и допълване. Детските съоръжения за игра са стари и
имат необходимост от подмяна с такива отговарящи на съвременните
изисквания.



Зелена площ за широко обществено ползване на ул. „Трети март“ № 53, кв.
39, пред жилищен блок на „Елпром“ – има изградена алейна мрежа, която се
нуждае от рехабилитация на настилката, има необходимост от подмяна и
допълване на елементите на градския дизайн;



Градинка пред хотел „Колхида“, част от Централен градски площад – точка
10.1.1 и 10.2.



Зелено пространство на ул. „Марица“, зад бензиностанцията – има
необходимост от прилагане на мерки за облагородяване на терена.



Кв. 5, УПИ I– ПКО и детска площадка ПКО – състоянието ѝ е
незадоволително, алейната мрежа и елементите на градския дизайн са
амортизирани, съоръженията за игра и спорт не са съобразени с изискванията на
наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и
безопасността на площадките за игра.



Зелена площ за широк обществен достъп около читалище „Развитие“ –
точка 10.1.1.



Градинка пред църква „Свети Димитър“, част от Пешеходна зона – точка
10.1.2.



Градинка пред Районен съд Елхово, част от площад „Христо Ботев“ – точка
10.1.1 и 10.2.



Гробищен парк – през 2013 г. е осъществен проект по облагородяване на
гробищния парк. Изградени са три нови алеи в новата част на гробищния парк с
обща площ от 1200 квадратни метра. Дейността по тяхното изграждане е изцяло
финансирана със средства на Община Елхово.



Гробищен парк на ул. „Ж. Петков“ – Стари гробища – не функционират от
1998 г.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Детска площадка на ул. „Яница“, кв. 73 – състоянието ѝ е незадоволително,
алейната мрежа и елементите на градския дизайн са амортизирани,
съоръженията за игра и спорт не са съобразени с изискванията на наредба № 1
от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на
площадките за игра.
Междублокови пространства

Фиг. 60 Зелени пространства за широк обществен достъп

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Снимков материал на зелени пространства за широк обществен достъп
1. Градски парк за Културен отдих

2. Градски парк за Културен отдих

Източник: http://www.elhovonews.info/?p=6957
3. Градски парк за Културен отдих

4. Зелено пространство в кв. 18

5. Зелено пространство в кв. 18

6. Зелено пространство в кв. 18

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
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7. Детска площадка в междублоково
пространство по ул. „Булаир“

8. Детска площадка в междублоково
пространство по ул. „Марица“

9. Детска площадка в междублоково
пространство по ул. „Марица“

10. Детска площадка в междублоково
пространство по ул. „Марица“

11. Детска площадка в междублоково
пространство по ул. „Ангел Вълев“

12. Градинка пред хотел „Колхида“

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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13. Градинка пред църква „Свети Димитър“

14. Градинка пред църква „Свети Димитър“

15. Градинка пред църква „Свети Димитър“

16. Градинка пред читалище „Развитие“

17. Градинка пред читалище „Развитие“

Източник: http://goo.gl/maps/i2asX
18. Градинка, част от площад „Христо Ботев“

Източник: http://goo.gl/maps/wTMQC
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19. Градинка, част от площад „Христо Ботев“

В Общия устройствен план на гр. Елхово свободните и озеленени площи са
категоризирани като:


зелени площи за широко обществено ползване



паркове



гробища

ОУП предвижда общите площи на тези категории свободни и озеленени терени
да се увеличат по следния начин:
Озеленените площи за широко обществено ползване се предвижда да
нараснат от 45,48 ха на 64,26 ха. (Таблица 36). Това ще осигури на жителите на града
по 61,20 кв. м/ж озеленени площи. Според Наредба № 5 за Правила и нормативи за
устройство на територията за градове от 10 000 до 70 000 жители, към която категория
се причислява и гр. Елхово, обществените озеленени площи за широко обществено
ползване трябва да осигуряват по 12 кв. м/ж. От този анализ е видно, че озеленените
площи за широко обществено ползване по показателя кв.м/жител са напълно
достатъчни за града;
Таблица 36 Баланс на територията по ОУП на град Елхово, 2005 г.
№

І

Елементи на
територията

Съществуващо положение
ха

%

кв. м/ж

Проектно предложение
ха

%

кв. м/ж

Селищна територия

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

261

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

№

Елементи на
територията

Съществуващо положение

Проектно предложение

ха

%

кв. м/ж

ха

%

кв. м/ж

А

Жилищна зона

1

Нето терени за
обитаване

147,40

70,07

140,03

161,30

70,55

153,24

2

Терени за обществено
обслужване

32,24

15,32

30,63

32,24

14,10

30,63

2.1

Обекти на
образованието

7,88

3,74

7,49

7,88

23,45

7,49

2.2

Здравеопазване

4,72

2,24

4,48

2,31

1,01

2,19

2.3

Обслужващи обекти

2,82

1,34

2,68

2,82

1,23

2,68

2.4

Спорт и развлечения

13,22

6,28

12,56

13,22

5,78

12,56

2.5

Други обекти

3,60

1,71

3,42

6,01

2,62

5,71

3

Терени за транспорт

0,47

0,22

0,45

0,47

0,21

0,45

4

Терени за инженерна
инфраструктура

20,55

9,54

19,52

25,68

11,23

24,40

5

Зелени площи

2,40

1,14

2,28

6,79

2,97

6,45

6

Паркове

-

-

-

-

-

-

7

Гробищни паркове

2,15

1,02

2,04

2,15

0,94

2,04

8

Други терени

5,66

2,69

5,38

-

-

-

ОБЩО за т,А:

210,40

100,0

199,88

228,63

100,0

217,20

Б

Зона на селищното
стопанство

9

Терени за
производствени обекти

0,00

142,10

60,78

135,00

0,00

201,00

70,96

190,95
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№

Елементи на
територията

Съществуващо положение

Проектно предложение

ха

%

кв. м/ж

ха

%

кв. м/ж

-специални терени

33,06

14,14

31,41

15,16

5,35

14,40

-паркове

28,12

12,03

26,71

35,13

12,40

33,37

10

Терени за транспортна
инфраструктура

10,62

4,54

10,09

11,44

4,04

10,87

11

Железопътен
транспорт

8,70

3,72

8,27

8,80

3,12

8,36

12

Терени на
инженерната
инфраструктура

1,36

0,58

1,29

1,36

0,48

1,29

13

Зелени площи

1,71

0,73

1,62

9,12

3,23

8,66

14

Водни течения и водни
площи

1,29

0,55

1,23

1,29

0,42

1,23

15

Други терени

6,84

2,93

6,50

-

-

-

ОБЩО за т,Б:

233,80

100,0

222,11

283,30

100,0

269,14

ОБЩА ПЛОЩ НА
СЕЛИЩНА

444,20

100,0

421,99

511,93

100,0

486,33

ТЕРИТОРИЯ А+Б
II

Извънселищни
територии

16

Гробища

13,90

-

13,21

13,90

-

13,21

ОБЩО ЗА т. В:

13,90

-

13,21

13,90

-

13,21

0,00

0,00

Източник: ОУП на град Елхово, приет със заповед № РД-17-7/2005 г., показателят кв.
м /ж към Съществуващо положение актуализиран към броя население според данни
от НСИ към 2011 г.
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За гробищния парк по причини, че площта, която осигурява съществуващия
парк задоволява потребностите на града и надхвърля нормативно изискуемата площ не
се предвижда никакво площно увеличение. За градове като Елхово, с от 10 000 до 30
000 жители нормативно изискуемия показател е показател е 2,25 кв. м/ жител, а според
площта отредена за гробищен парк този показател възлиза на 13,23 кв. м/ жител.
Този преглед на градоустройствените показатели от ОУП на гр. Елхово за
съществуващата градска територия, сравнени с нормите от Наредба № 5 показва че
града няма екологични проблеми, зависещи от площно присъствие на озеленените
площи за широко обществено ползване в планирания хоризонт на действие на ОУП.
С изключение на градския парк за културен отдих - всички други озеленени
площи в града представляват малки градини с площ под или малко над 1 ха.
Маломерността им определя и ниската им екологична ефективност по отношение
влиянието, което те могат да оказват върху качествата на селищната среда и поспециално - върху пречистването на въздуха, обезпрашаването, шумозащитата,
микроклиматичното влияние и др. Трябва да се вземе предвид и това, че жилищното
застрояване в града е предимно нискоетажно еднофамилно в отделни имоти. Такъв
тип застрояване се характеризира с малка плътност и висок процент на озеленяване.
От анализа на зелената система на територията на гр. Елхово и растителността в
нея могат да се направят следните по-важни изводи:


Озеленените площи са достатъчно брой с малка площна големина, разположени
са равномерно в градската структура и присъстват значително в нея (14,28 %);



Броят и площта на озеленените градски пространства към обществени,
обслужващи и учебни комплекси, спортни терени и детски площадки са
задоволителни като площ за територията на града, но повечето са в
незадоволително състояние, имат необходимост от прилагане на мерки за
обновяване.

11.2. Цели и политики
Община Елхово си е поставила за цел (в ОУП на гр. Елхово и Общински план за
развитие на Елхово 2013 – 2020 г.) подобряване на екологическата обстановка чрез
създаване на система от зелени пробиви, вътрешно градско озеленяване и подходящо
застрояване. Основните приоритети за постигането на тази цел следва да бъдат:


създаване на зелени клинове и връзки
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обновяване и благоустрояване на зелените площи за широк обществен достъп в
града



обновяване на всички детски площадки и обособяване на нови



подобряване състоянието на зелените площи в междублоковите пространства

Околната среда е пряко свързана с жизнения стандарт и здравето на хората.
Стратегията в тази област е подчинена на принципите за екологосъобразност и
ограничаване щетите върху природата. Основният проблем пред управлението на
зелените площи за широко обществено ползване е ниска екологична култура,
изразяващи се в унищожаване на елементи от инфраструктурата на зелените площи, в
града. Недостатъчни са средствата и персонала за постоянна поддръжка на зелените
площи.

11.3. Възможности за развитие
Възможностите за развитие на зелената система на Елхово очертават визията за
бъдещето в средносрочен и дългосрочен план. Тези възможности са свързани с
спецификите в развитието на общината, областта, региона и страната. Голямото
предизвикателство пред общината и пред общинските власти е реализацията на
потенциала за развитие на Елхово през прогнозния период, успоредно с решаването на
натрупаните проблеми.
За формулирането на предложения за оптимизиране на зелената система на
града, съобразени с действащите в момента законови и подзаконови актове и
нормативни документи, като „Наредба за изграждане, поддържане и опазване на
зелената система на Община Елхово”, „Общински план за развитие на Община Елхово
2013 – 2020 г.”, „Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община
Елхово 2012-2015 г.” и др., могат да бъдат изготвени:


Предложения за по-силно насищане на съществуващите паркови обекти с
повече и по-разнообразни рекреационни функции.



Предложения за обновяване и благоустрояване на зелените площи за широк
обществен достъп в града.



Предложения за рационално използване на спортните бази, съоръжения и
възможностите за туризъм на територията на общината и приобщаване на
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широки слоеве от населението , особено на децата и младите хора към активен
двигателен режим и здравословен начин на живот.
Биологичното разнообразие в прилежащите към града защитени територии е
също един много важен фактор и условие за развитието на туризма и за други
стопански и нестопански дейности, стимулиращи малкия и среден бизнес и развитието
на пазара на труда.
Зелената система на Елхово обхваща всички вегетативни площи, които имат
отношение към природната среда и към урбанизираната територия в регулационните
граници на града. Проучването и анализът на площите под вегетативно покритие
участват в перспективните решения на Общия устройствен план на град Елхово и се
извършват според изискванията на действащата законова и нормативна уредба и
предхождащите го разработки от по-високи нива, както и според вижданията на
обществеността и професионалните в тази област.
Зелената система на гр. Елхово има пет важни аспекта: социален,
функционален, естетически, ландшафтен и екологичен.


Функционалният аспект се обуславя от функцията и предназначението на
зелените площи – свързва се с осигуряването на необходимите зелени площи за
публично ползване, както и среда за живеене и труд в различните системи на
градската структура.



Естетическият аспект е свързан с пространствената визия на града, с облика,
който придава, както отделният парк, така и въздействието на зелена система
като цяло върху урбанизираната градска среда.



Ландшафтният аспект обезпечава вписването на града и неговите органични
връзки с природните крайградски зони, създаващи специфичен облик на град
Елхово, като урбанизирана територия със съпътстващите крайречни ландшафти.



Екологичният аспект е свързан с повишаване на биологичната активност на
града чрез възможностите на зелената маса на растителността; подобряване на
екологичните характеристики на средата – изолиране и филтриране на
вредностите от транспорта и стопанските обекти; намаляване на шума, праха,
серните и азотни оксиди в атмосферния въздух; осигуряване на екологичен
комфорт в зоните за живеене и отдих.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Социалният аспект е в посока задоволяване на нуждата от краткотраен отдих,
както и чрез прякото влияние на микроклиматичните и санитарно-хигиенните
показатели върху здравето на хората – зелените зони са среда с профилактичен
и терапевтичен ефект, оказваща положително физиологично и психическо
въздействие върху хората.

Тези аспекти имат и икономически ефект върху развитието на Община Елхово,
Социалното и здравното състояние на населението имат своите икономически
измерения с пряко финансово изражение по отношение работоспособността на
населението и разходите за здравно обслужване.
Основни приоритети в политиката на общината за опазване на околната среда,
формулирани в редица стратегически общински документи, са подобряване условията
на живот и качествата на жизнената среда. Обновяването и благоустрояването на
селищната среда ще се реализира чрез интегрирано развитие на Елхово, чрез опазване
и разумно използване на природното и културното наследство и чрез опазване и
развитие на зелената система за широко обществено ползване в урбанизираните
територии на околоградската зона и в града.
Основни препоръки по отношение на зелената система са:


В града няма изградена поливна система в парка и в зелените площи за
обществено ползване. Има необходимост от изграждането на такава.



Общината може да подема кампании за въвличането на гражданите в
инициативи за залесяване чрез безвъзмездно предоставяне на растения, може
да се подобри взаимодействието с НПО с цел опазване, облагородяване и
увеличаване на зелените площи в града. Последните могат да бъдат използвани
и с образователна цел за отглеждането на различни земеделски култури,
подходящи за провеждането на образователни инициативи, насочени към
подрастващите поколения.



При бъдещо преструктуриране на производствена зона Север е необходимо да
се обособят имоти за озеленяване – най-вече по границите с други
функционални зони – жилищни и обществени.

Качеството на градския дизайн определя усещането за комфорт и
просперитет на града. То се определя от качеството на озеленените площи, участието
на водата, настилките и елементите на обзавеждането, информационните и
декоративни елементи. Независимо от опитите на общината да внесе ред и да подобри
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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естетическите качества откритите пространства в града, все още има проблеми с
настилките, обзавеждането, преместваемите обекти и др. Необходима е
идентификация на цялата мрежа от маршрути и пространства, които да бъдат
разработени с внимание и вкус. Необходими са инвестиции за висококачествени
изделия и настилки, които местната индустрия може да произвежда. Нужни са
програми за развитие на талантливи и мотивирани кадри – дизайнери, урбанисти,
ландшафтни архитекти, каквито общината, в ролята на меценат, трябва да издирва и
насърчава чрез конкурси и стипендии.

12. Производствени зони
12.1. Описание/ характеристики на състоянието
На територията на град Елхово се открояват две производствени зони – северна
и югозападна. И двете зони са разположени периферно на града. За производствените
зони в град Елхово се забелязва общ спад на темповете на развитие и обновяване.
Забелязва се тенденцията на отдръпване на големите производства, тяхното
минимизиране или преструктуриране.
Всички производствени терени са транспортно добре осигурени. Сградният
фонд в по-голямата си част е амортизиран и остарял. Обновяванията са частични и на
малки постройки.
Производствената зона северно от централната градска част се е формирала
около ж.п. ареала, когато ресурсите и продукти основно са били превозвани с влак.
Южната производствена зона е по-слабо развита. Основната дейност развиваща
се на тази територия е строителното производство.
Анализът на промишлените терени показва, че всички предприятия разполагат
със свободни производствени мощности и помещения.
В северната производствена зона, общината разполага със свободни терени, на
които може да се разположат производствени и складови предприятия.
Комуникационният достъп в и до зоната не е решен, въпреки че всички
производствени терени са транспортно осигурени. Железопътната линия разделя
северната производствена зона и затруднява провеждането на добри транспортни
връзки в нея. Голям проблем остава лошото състояние на уличните настилки.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Електроразпределителната мрежа в производствените зони е добре развита (СН
и въздушни електропроводи 20 kV). Локализират се свободни мощности, основно
заради намаления капацитет на предприятията или тяхното закриване.
Съществуващата канализационна мрежа обслужва най-вече имоти разположени по
главните за производствените зони улици. Някои от предприятията са изградили
собствени водоизточници и не са свързани с водопроводната мрежа.

12.2. Цели и политики на Община Елхово
С Общия Устройствен План на град Елхово се предлага теренът на бившето
военно поделение да се усвои за свободна икономическа зона. Процеси за
придобиване на тези имоти вече текат.
Предвижда се (по ОУП) обособяването на зона за стопански и обществено
обслужващи дейности, намираща се южно от „Градския парк за културен отдих“,
върху терен в местността “Островът”. По този начин терените за производствени
обекти ще нараснат с близо 47 ха (18 ха военно поделение и 5 ха нов терен до
околовръстния път). Тези терени ще станат частна общинска собственост и общината
ще се разпорежда с тях.

12.3. Възможности за развитие
Спецификата на територията, близостта й до други типове функционални зони
(жилищни и обществени), както и наличието на защитени зони по Натура 2000
предполага развитието на зелени пояси, които да действат като санитарно
охранителни зони.
Близостта на производствените зони с жилищните територии, създава
възможност за развитие велоалеи в тези територии.
При бъдещото преструктуриране на производствените зони (разделяне на помаломерни имоти) е задължително да се предвиди изграждането на нови улици, които
да осигуряват адекватен достъп за такъв вид зона. Необходимо е да се обособят
терени за техническа инфраструктура, задоволяващи бъдещите производствени
нужди, както и имоти за озеленяване (най-вече по границите с други функционални
зони – жилищни, обществени и за озеленяване).

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
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13. Комуникационно-транспортна инфраструктура
13.1 Описание/ характеристики на състоянието
Град Елхово отстои на 339 км югоизточно от София, на 60 км и 37 км южно,
съответно от Сливен и Ямбол, на 30 км североизточно от Тополовград, на 94 км и 66
км югозападно, съответно от Бургас и Средец. Община Елхово реализира
транспортните си връзки посредством 4 входно-изходни точки – от север през Елхово
за Ямбол и вътрешността на страната, от изток през с. Добрич за Болярово, Средец и
Бургас, от запад през Елхово за Тополовград и Харманли и през с. Малък Манастир за
Скалица и Стара Загора.
С доизграждането на автомагистрала „Тракия“ се подобри връзката на област
Ямбол с националната и европейска пътна мрежа. Друг важен за областта и Община
Елхово път е I-7 (Силистра – Шумен – Ямбол – Елхово). По направление на път І-7 е
осъществена и връзка с АМ “Тракия”. Той е със значително стопанско и
икономическо значение за общината и региона. Неговото основно предназначение е
да осъществява транзитното движение на голямо разстояние, предимно от граница до
граница и да провежда транспортния поток през територията на общината от
съседните общини.
За осигуряване на транспортна свързаност и достъпност в ЮИР важна роля
имат пътищата преминаващи през Община Елхово – път ІІ–79 Елхово – Болярово –
Бургас (обща дължина на пътя в общината е 9,6 км) и път ІІ – 76 Любимец –
Тополовград – Елхово (обща дължина на пътя на територията на Община Елхово 1,7
км).
На територията на общината се намира ГКПП Лесово – Хамзабейли, който
свързва България и Турция (отворен на 19 юни 2005 г.). Пунктът свързва Елхово с
турския район Лалапаша. Благодарение на контролно-пропускателния пункт се
облекчава натовареността на основната сухопътна връзка между двете държави –
ГКПП - Капитан Андреево-Капъкуле и се създават по-благоприятни условия за
обслужване на пътниците и товарните автомобили. Той поема значителна част от
трафика между двете страни. Главният път на юг от гр. Елхово за с. Гранитово – с.
Лесово – Турция е част от стратегически важен транспортен коридор, чрез който на
север през Ямбол и Старопланинските проходи – Върбишки и Котленски се
поддържат икономическите връзки със Североизточния и Северния централен район и
между Турция – България – Румъния по направлението на първокласен път І-7.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Пътищата от републиканската пътна мрежа на територията на Община Елхово
са І-ви, ІІ-ри и ІІІ-ти клас а от общинската пътна мрежа – от ІV-ти клас.
Община Елхово е добре свързана със съседните общини – Тополовград,
Болярово и Тунджа. Транспортните й връзки се осъществяват чрез 4 вход-изхода – от
север през Елхово за Ямбол и вътрешността на страната, от изток през с. Добрич за с.
Болярово, Средец и Бургас, от запад през Елхово към с. Малък Манастир за Скалица и
Стара Загора и от юг за Тополовград и Харманли и през с. Гранитово за ГКПП Лесово
– Хамзамбейли. Населените места в Община Елхово са транспортно обезпечени и
свързани с административния център – град Елхово. Населени места с подобрен
транспортен достъп през периода 2007-2013 г. са селата Изгрев, Пчела, Малък
Манастир, Бояново, Добрич.
Община Елхово се обслужва от автомобилен транспорт. Чрез него се
осъществяват производствените връзки и гражданските пътувания между населените
места.
Общата дължина на републиканските пътища на територията на Община
Елхово е 110,3 км разпределени по класове както следва:


пътища I-ви клас – 39,6 км



пътища II-ри клас – 11,3 км



пътища III-ти клас – 59,4 км

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Фиг. 61 Комуникационно-транспортна инфраструктура на територията на град
Елхово

Таблица 37 Състояние на пътищата от РПМ по класове към 2013 г.
Път, №, наименование

Дължина на
територията на
Общината (км)

Състояние на пътната
настилка
Добро

Средно

Вид
настилка

Лошо

Първи клас
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Път, №, наименование

Дължина на
територията на
Общината (км)

Състояние на пътната
настилка

Вид
настилка

Добро

Средно

Лошо

39,6

33,5

0,0

6,1

Асфалтова

II-76 “Елхово-Гранитовограница ОПУ Хасково“

1,7

0,0

0,0

1,7

Асфалтова

II-79 “Елхово-БоляровоГ.Крушево-граница ОПУ
Бургас“

11,3

9,6

0,0

1,7

Асфалтова

III-7008 “Елхово-ПчелаМ.Манастир-Ген. ТошевоСкалица“

19,6

5,3

4,3

10,0

Асфалтова

III-7009 “Път I-7-БояновоБорисово-Леярово-път III
5308“

14,3

6,0

6,1

2,2

Асфалтова

III-7906 “МаломировоРаздел-Голям Дервент“

25,2

15,5

1,3

8,7

Асфалтова

I-7 “Мараш-Зимница-ОкопЕлхово-ГКПП Лесово“
Втори клас

Трети клас

Източник: Районна пътна служба – Елхово
С важно значение за общината са и второкласните пътища, те са 2 на брой с
обща дължина 11,3 км. Второкласните пътища осъществяват транзитно движение на
средни разстояния и изпълняват разпределителни функции в транспортната система,
като осигуряват оптимални маршрути на транзитно движение към отделни маршрути
в страната. След извършени ремонти състоянието на пътната настилка е сравнително
добро.
Третокласният път 7008 Елхово – Пчела – Малък Манастир – граница с РПС Ямбол с дължина на територията на Община Елхово 19,6 км., представлява основна
пътна връзка от и за ТЕЦ “Марица-изток”. Проблемно е състоянието на пътя в
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участъка от 17+200 до км 19+600 – проява на свлачищни процеси и при км 2+500 –
дървен мост L = 21 м, опасен поради прогниване и пропадане. Отделни участъци от
пътя се нуждаят от реконструкция, основен ремонт и рехабилитация.
Път ІІІ – 7009 Бояново – Борисово – граница с РПС Ямбол е с дължина на
територията на Община Елхово от 14,3 км.
Път ІІІ – 7902 Маломирово – Раздел – Голям Дервент е с дължина на
територията на Община Елхово от 25,500 км.
Пътищата от четвъртокласната пътна мрежа попадащи в границата на
Общината са собственост на общината. Изградената четвъртокласна пътна мрежа на
територията е с обща дължина 81.6 км, и не са в добро състояние.
Лошата свързаност и качеството на междуселищния транспорт в общината
поставя редица проблеми пред хората относно достъпа им до услуги в общинския
център. Това им създава особен проблем когато имат нужда от лекар
Улична мрежа
Улиците на град Елхово условно се класифицират на две основни групи –
първостепенна и второстепенна улична мрежа. Първостепенната улична мрежа (ПУМ)
е представена от всички входни и изходни артерии и главните улици на града, а
второстепенната улична мрежа – всички останали улици. Общата дължина на
уличната мрежа в гр. Елхово е 43 км. Всички пътни артерии са с трайна настилка
(асфалтобетон и паваж) и са в сравнително добро състояние. В по голямата си част
ПУМ е с подменена водопроводна мрежа, но се нуждае от реконструкция на уличните
настилки. Състоянието на второстепенната улична мрежа е в по-лошо състояние –
имат нужда от ремонти.
Главни градски улици са ул. „Александър Стамболийски“, ул. „Ангел Вълев“,
ул. „Марица“, ул. „Ж. Петков“, ул. „Победа“, ул. „Цар Асен“, ул. „Трети Март“ и ул.
„Индустриална“. През последните години са правени ремонти на уличната мрежа. В
периода Септември 2011 – Ноември 2013 г. е извършен основен ремонт на улиците
„Александър Стамболийски“ и „Победа“. Тези ремонти са финансирани със средства
от Програмата за развитие на селските райони.
Липсва хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на много места.
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В града няма изградени велоалеи и не са разработвани никакви проекти в тази
връзка. ОУП на Елхово не предлага нищо в тази посока. Проведената анкета показва
нагласите на жителите за използване на велосипеди, което поставя въпросът да се
проучат възможностите за ситуиране на велоалеи. Градската структура, релефа и
габаритите на улиците са предпоставка за използване на велосипедния транспорт в поголяма степен.
Паркирането на територията на града става основно по уличната мрежа в
активни ленти за движение. Не се усеща остър недостиг на паркинги в града. Това се
дължи на намаления автомобилен поток, в някои части на града и на факта че
обитаването е предимно в еднофамилни жилищни сгради, с дворно пространство
около тях.
В землищните граници на града, западно от него съществува писта за летище,
което може да бъде използвано за селскостопански нужди.
Железопътен транспорт
Дължината на железопътната мрежа в системата е 13 км, представена от
железопътен клон № 84 Ямбол – Елхово. Посредством нея селищната система се
свързва с държавната железопътна мрежа. От 01.10.2002 г. е спрян пътническият влак.
Гарата се намира в централната част на града и отделя жилищната зона от
съществуващия градски парк. Гара Елхово е челна и в момента съгласно решение на
НКЖИ е извадена от републиканската жп-инфраструктура. Състоянието на сградата е
лошо и има нужда от обновяване, ако се вземе решение да бъде използвана.
Автобусен транспорт
Град Елхово се свързва с околностите посредством автобусен транспорт.
Автогарата се намира в близост до железопътната гара. Състоянието на сградата и
двора е лошо и се нуждаят от обновяване. Сградата е частна собственост.
Транспортни фирми
Водещите фирми в отрасъл транспорт в град Елхово са Консорциум „Яница” и
ЕТ”Астро-Ян - Янко Георгиев”.
Консорциум „Яница” се състои от СД ”Колхида-Иванов, Колев и сие”, ЕТ
”Дино Диан Иванов”-Елхово и ЕТ „Иванка Петева-Петев 50”, всички от тях
лицензирани превозвачи на пътници на територията на България. Конкорциум „Яница”
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превозва пътници по общинска, областна и републиканска транспортна схема по квоти
на Община Елхово.
ЕТ ”Астро-Ян - Янко Георгиев” е създадена 1991 г. Неговата основна дейност е
вътрешния и международен транспорт на товари, доставката на горива и смазочни
материали. Фирмата разполага със свои товарни автомобили, а гаражната му и
обслужваща площ от 5 дка се намира в промишлената зона на град Елхово.

13.2. Цели и политики на Община Елхово
Общ устройствен план на град Елхово
С проекта съществуващият ж.п. ареал се запазва. Освен това, в проекта се
отрежда терен за изграждането на нова ж.п.гара (ако се появи такава необходимост) и
изнасяне на ж.п. линията западно от парка. Това може да стане в случай, че турската
страна прояви интерес да свърже своята ж.п.мрежа с нашата не само при Свиленград.
С ОУП се предвижда провеждането на обходен път в западната част на града,
който ще свързва предвидената нова железопътна гара с пътищата от републиканската
пътна мрежа и ще заобикаля Градския парк за културен отдих.
Общински план за развитие на Община Елхово 2014-2020
В обхвата на Стратегическа цел 3 – „Подобряване средата на живот и
утвърждаване на местната идентичност“ попада Приоритет 6 („Развитие и
модернизация на техническата инфраструктура и възстановяване и опазване на
околната среда“). Първа от специфичните цели към този приоритет е „Развитие на
транспортната мрежа в Община Елхово“ (Специфична цел 6.1). Мерките предвидени за
реализацията на тази цел са три – „Рехабилитация на път III 70-08 Елхово - Скалица“,
„Рехабилитация на третокласната и четвъртокласната пътна мрежа в Общината“ и
„Рехабилитация на уличната мрежа в града“. Общинският план за развитие предвижда
тези мерки да бъдат реализирани през 2014 г.

13.3. Възможности за развитие
Общината разполага с двата основни документа Общински план за развитие и
Общ устройствен план, които дават насоките и регламентират до голяма степен
посоката и възможностите за развитие. По нататъшните стъпки съдържат изработване
на конкретни проекти и търсене на финансиране. В този контекст бихме могли да
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предложим някои конкретни проекти насочени предимно към подобряване на
транспортната инфраструктура на гр. Елхово. Такива са:
– Рехабилитация и ремонт на пътни настилки
– Ремонт на тротоари
– Подобряване на достъпа на хора с увреждания
– Поетапно изработване на Подробни устройствени планове за реализиране на
предвижданията на ОУП
– Проектиране на велоалеи
Изработване на идейни и технически проекти за улици и извънулични паркинги.
Предстои ремонт на път I-7 “Мараш – Зимница – Окоп – Елхово – ГКПП
Лесово“ от 289+450 до км 296+000 – обходен път на град Елхово.

14. Инженерно-техническа инфраструктура
14.1. Водоснабдяване
14.1.1. Описание/характеристики на състоянието

Всички 22 населени места в Община Елхово са водоснабдени.
Водоснабдяването се извършва от „ВиК“ – ЕООД – град Ямбол. Водоснабдяването на
град Елхово е от две основни групи "Воден-Елхово" и група "Голямо Шарково" –
достатъчни за обезпечаване нуждите на населението. Подземните водни ресурси на
територията на общината са усвоени около 2/3, и евентуално потенциалното им
ползване трябва да се извършва внимателно и обосновано.
Водоизточниците за град Елхово са няколко карстови извори и тръбни кладенци
от терасата на р. Поповска. Градът се захранва главно от карстовите извори и при
нужда се включват за водоползване подземните водоизточници.
Водата се подава в три водоема разположени на обща площадка в местността
Лозята на около 1 200 м северно от гр. Елхово. Подаването става посредством
гравитачен водопровод ɸ 350 етернит от Шарково, гравитачен водопровод ɸ 400
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стомана от Воден, тласкател ɸ 200 етернит от кладенците от терасата на р. Поповска,
тласкател ɸ 300 етернит от кладенците от м. Фазанарията.
Съществуват три изградени хранителни водопровода от водоемите към гр.
Елхово, както следва – ɸ 400 етернит към града, ɸ 300 етернит – самостоятелен клон
към болницата на града; ɸ 300 етернит – за военното поделение, което не действа.
Водата за питейни нужди към гр. Елхово не се пречиства, а само се извършва
дезинфекция с хлор газ и хлор апарат в напорните водоеми извън града. Контролните
органи и служителите следят за съдържанието на остатъчен хлор в подавана за
консуматорите вода. Съоръженията са амортизирани и се нуждаят от подмяна и
модернизация.
Във ВиК район – Елхово има изграден черпателен резервоар и оборудвана
помпена станция, която прехвърля водите от кладенците от терасата на р. Поповска
към напорните водоеми. В последните години не се ползва поради факта, че се
използва главно гравитачна вода. Състоянието на помпите е лошо.
Азбесто-циментовите тръби представляват основната част от изградените
селищни водопроводни мрежи. Делът на азбестоциментовите тръби е 97% в Община
Елхово. В последните години малка част е подменена с полиетиленови тръби.
Останалата част от водоразпределителните мрежи е изградена от чугунени,
поцинковани и манесманови тръби.
Около 65% от вътрешно градските водопроводи са изградени преди 1980 г., от
които около 25% са в периода 1930-1950 г., 10% са изградени след 1980 г.
Продължителната експлоатация обуславя големите загуби, намалената проводимост и
честите аварии. Всичко това води до влошено качество на питейните води, което
доказва необходимост от подмяна на остарелите и амортизирани водопроводи.
В продължение на повече от 70 години, в периода 1930-2000 г. е изграждана
вътрешната водопроводна мрежа на град Елхово, като са използвани наличните за
тогава материали. Дължината на водопроводната мрежа е равна на уличната мрежа –
47 км. Тя е изградена от етернитови, стоманени, полиетиленови и поцинковани тръби с
различни диаметри от ɸ 20 мм до ɸ 546 мм. Съществуват няколко вида тръби, като найголям процент от тях са етернитовите тръби с от ɸ 60 до ɸ 564 мм – 79,6 %, следвани
от стоманени с ɸ от ɸ40 до ɸ 400 мм (18 %), полиетиленови тръби от ɸ 20 до ɸ 200 мм
(1,7%) и най-малък дял са поцинковани тръби от ɸ 3/4“ до ɸ 3“ – 0,5%. Етернитовите
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тръби са морално и физически остарели, често аварират, а това води до големи загуби
по разпределителната мрежа.
Елхово е населено място ІІ категория – по питейно-битово водоснабдяване. За
тази категория водоснабдителни системи ВС се допуска намаляване на водоподаването
до 30% от Q оразмерително за време до 10 дни или прекъсване на водоподаването за 6
часа. Обезпечеността на Q ср.дн за системата е 90%.
По различни проекти се осъществява частична подмяна на вътрешноводопроводната мрежа в град Елхово (по проект от 2002 г. и актуализация 2010 г. има
сменени около 15 000 м). През 2002 г. е разработен дългосрочен план от Община
Елхово за реконструкция на вътрешната водоразпределителна мрежа в гр. Елхово.
Реконструкцията е разделена на 16 етапа, които през последните години периодично се
изпълняват, поради липса на средства. Предвидено е етернитовите и стоманените
тръби да бъдат заменени с ПЕВП, като очакванията са да се намалят загубите и
авариите по водопроводната мрежа.
14.1.2. Цели и политики на Община Елхово

Правилното и качествено развитие и поддържане на всяка от инженерните
мрежи е белег за висок стандарт на живот. Тенденциите за използване на възобновяеми
източници и използване на безвредни материали при изграждането (обновяването) на
инженерните мрежи, би допринесло за намаляване на загуби и повишаване на
качеството на услугите и на самия продукт.
Общински план за развитие на Община Елхово 2014-2020
В обхвата на Стратегическа цел 3 – „Подобряване средата на живот и
утвърждаване на местната идентичност“ попада Приоритет 6 („Развитие и
модернизация на техническата инфраструктура и възстановяване и опазване на
околната среда“). Една от специфичните цели към този приоритет е „Подобряване на
водоснабдителната и канализационна инфраструктура“ (Специфична цел 6.2). Мерките
предвидени за реализацията на тази цел са три, две от които се отнасят до системата
водоснабдяване – „Реконструкция на магистрален водопровод Воден-Елхово,Голямо
Шарково-Елхово“ и „Подмяна на водопроводна система в града и населените места с
население над 350 ж.“. Общинският план за развитие предвижда тези мерки да бъдат
реализирани през 2014 г.
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Общият устройствен план на град Елхово предвижда да се изгради резервоар в
близост до останалите, който да бъде включен към изградената водопроводна мрежа и
да се изградят санитарно-охранителни зони около водоизточниците и съоръженията за
водоснабдяване на населението с питейна вода.
Според прогнозите изготвени в Регионалния план за водоснабдяване и
канализация на Обособена територия на ВиК ЕООД – Ямбол, битовото
потребление за Община Елхово ще намалява за периода от 2011 до 2038 г.
За постигането на тези цели, Община Елхово трябва има ясна представа за
съществуващата си инфраструктура. Детайлно да бъдат анализирани (пространствено,
икономически, времево) всички видове алтернативи, които могат да се приложат найефективно и икономично. Да се състави стратегически план за действие и реализиране
на проектите. Да се регламентира пакет от мерки и задачи и да се изпълняват поетапно.
14.1. 3. Възможности за развитие



Водоизточниците осигуряват необходимите водни количества. Разполагаемият
дебит питейни води ще задоволява напълно потреблението на града до 2020 г.



Водопроводната мрежа и съоръжения са оразмерени по начин, който позволява
подаване на нормативните водни количества.



Предвидената модернизация и реконструкция на водопроводната мрежа ще
допринесе за намаляване на загубите на питейна вода.



Свиването на водопотреблението през последните години се дължи на
намаление на дяловото участие на промишлеността, повишаващата се цена на
водата и тенденция към намаление на населението. Промишлените предприятия
не изразходват водните количества, които са ползвали преди. Причините са
спряло производство и че някои от тях в последствие са изградили собствени
водоизточници. При положение, че се поднови активно работата в
промишлените предприятия, водопотреблението във водоснабдителната група
няма да се възстанови в предишните си граници.



С проекта „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за
отпадъчни води, довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата
в гр.Елхово“, при необходимост по трасето, по което ще се полага
канализационна
инфраструктура,
се
предвижда
рехабилитация
на
водопроводната мрежа.
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14.2. Канализация
Описание/ характеристики на състоянието
Град Елхово има изградена канализационна мрежа около 92 % спрямо уличната
мрежа, като около 96 % от населението е включено към нея. Изградените
канализационни отклонения са над 1330 броя. Мрежата на канализацията не е
изградена изцяло. Част от кварталите не са свързани с нея и тя действа като временно
решение.
Съществуващата канализационна мрежа е смесена – отвежда съвместно битови
и дъждовни отпадъчни води. Проектирана е с един главен колектор с посока север – юг
(преминаващ под улица „Александър Стамболийски“) и още четири основни колектора
с посока изток-запад (преминаващи под улиците „Царибродска“, „Черно море“,
„Търговска“ и „Желязко Петков“). Тръбите са бетонови с различни диаметри от ɸ200
до ɸ1200 мм. Общата дължина на мрежата е 33 700 м и включва: колектори 6 076 м;
разпределителна мрежа от 25 748 м и 1 876 м канализационни отклонения.
Всички отпадъчни води от предприятията се отвеждат и заустват директно в
река Тунджа, поради липсата на изградена канализация.
Смесените отпадъчни води – битови и дъждовни, се заустват директно в реката
на няколко места в границите на града. Част от тях са изградени като временни, но
продължават да се ползват. На места дъждопреливниците отвеждат и битови
отпадъчни води.
Съществуващата канализационна мрежа има няколко недостатъка – малки
наклони, малки скорости, недостатъчна проводимост, не почистено и затлачено
речното корито, което води до връщане на водата и наводняване на големи площи при
проливни дъждове, чести аварии по мрежата. Липсват помпени станции за отпадъчни
води и пречиствателни съоръжения за отпадъчни води. Липсват промишлени
предприятия, които да променят състава на битовите отпадъчни води.
Основни проблеми на канализационната мрежа са неизградеността на
канализационната мрежа, липсата на канализация в някои части на града, недостатъчна
проводимост, лоша водоплътност, проява на инфилтрация и ексфилтрация поради
остаряване на материалите, разпадане и износване на тръбни връзки и липсата на
ПСОВ.
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За решаването на така изведените общи проблеми могат да се предложат
следните мероприятия:


доизграждане на канализационната мрежа в град Елхово



рехабилитация /подмяна на старите износени тръбопроводи (включително ново
оразмеряване според новите изисквания)



изграждане на довеждащ колектор, който да събира и отвежда отпадъчните
води до ПСОВ



да се разгледа възможността (налични мрежи, теренни особености и
съществуващи зауствания) за разделна канализация – дъждовна и
битовофекална



изграждане на ПСОВ – за опазване на реката и подземните водни ресурси от
замърсяване; спазване на изискванията на българското и европейско
законодателство



да се предвиди решаване въпроса с утайките отделени от работата на ПСОВ
Цели и политики на Община Елхово
Общински план за развитие на Община Елхово 2014-2020.

В обхвата на Стратегическа цел 3 – „Подобряване средата на живот и
утвърждаване на местната идентичност“ попада Приоритет 6 („Развитие и
модернизация на техническата инфраструктура и възстановяване и опазване на
околната среда“). Една от специфичните цели към този приоритет е „Подобряване на
водоснабдителната и канализационна инфраструктура“ (Специфична цел 6.2). Мярката
предвидена за реализацията на тази цел и свързана с канализационната мрежа е
“Канализация на улица ”Кара Колю” и улица „Марица” град Елхово”. Общинският
план за развитие предвижда тази мярка да бъде реализирана през 2014 г.
Възможности за развитие
До 2014 г. ще бъде изградена пречиствателна станция за отпадъчни води, в
югозападната част на града, извън строителните граници на града. С изпълнението на
проекта „Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ), довеждащ колектор и частична рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“,
ще се постигнат изискванията на европейското и българското законодателство. С този
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проект е предвидено изграждане на 600 м нов довеждащ колектор и 400 м нов главен
канализационен колектор. Предстои рехабилитацията на близо 2000 м второстепенна
канализационна мрежа. В индустриалната зона на Елхово ще бъде изградена близо
1000 м нова ВиК мрежа.
С изпълнение на проекта ще се постигнат изискванията на Директива
91/271/ЕИО относно пречистването на градските отпадъчни води на територията на
Община Елхово.
Енергоснабдяване
Описание/ характеристики на състоянието
Електроснабдителната система на гр. Елхово е част от електроенергийната
система на страната. Основният доставчик на електроенергия за Югоизточна България
е дружеството „EVN България Електроразпределение“ АД. Община Елхово се
електроснабдява с напрежение 20 kV от подстанция „Елхово” 110/20 kV. Подстанцията
е свързана четиристранно с мрежа 110 kV, което осигурява сигурност на захранването
и възможност за превключване при аварии.
Електроразпределителната мрежа СН е добре развита и представлява въздушни
електропроводи 20 kV (основно в производствените зони), кабелни изводи СН
(основно в жилищните територии). Общата инсталирана мощност на използваните
трансформаторни постове е 29 MW. Трансформаторната мощност в трафопостовете е
достатъчна за съществуващите товари. В границите на града се наблюдават няколко
трафопоста, които са частна собственост и поради това има проблеми с поддържането
им, както и с присъединяването на нови абонати към тях.
В последните години се наблюдава тенденция за намаляване на потреблението
на електроенергия за битови нужди и увеличаване за нуждите на селското стопанство.
Свободни мощности се локализират основно в промишлената зона, основно
заради намаления капацитет на предприятията или тяхното закриване.
Уличното осветление е един от най-големите консуматори на електроенергия и
генерира много разходи за поддръжка. В град Елхово е извършена реконструкция на
уличното осветление, като от 3701 броя осветителните тела с ЖЛ 1470 бр. са
подменени с НЛВН, 55 W.
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Алтернативни източници на енергия
Слънчева енергия
Община Елхово има значителен ръст в изграждането на ВЕИ. Използването на
фотоволтаичните системи е един от най-разпространените начини за
енергопроизводство. Такива системи са изградени на територията на цялата община.
Успешно се усвоява потенциала на слънчевата енергия за производство на
електроенергия в общината. Монтираните мощности произвеждат 21000 MWh/год. и
спестяват 65 т. емисии на СО2 годишно. Общинската администрация е намерила
начини да стимулира и насърчава използването на ВЕИ.
Фотоволтаици поставени върху
обслужващ обект в град Елхово

От общинските обекти слънчеви колектори за БГВ (битова гореща вода) са
монтирани само в сградата на филиала на ЦДГ ”Невен”. На покривите на частни
жилища има инсталирани единични термосоларни системи.
Територията на общината няма голям потенциал за използването на вятърни
генератори, но въпреки това има монтирани само 4 броя вятърни генератора за
задоволяване на частни собствени нужди.
Биомаса
Основният вид биомаса, който се използва в Община Елхово сред населението е
дърва за горене – като най-евтино и достъпно гориво. Този ресурс се използва в
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неефективни горивни уредби – печки, котли с КПД на изгаряне под 50%. В
обществения сектор преобладава потреблението на дизелови горива за отопление.
За домакинствата от голямо значение е внедряването на новите ВЕИ технологии
– котли на биомаса с високо к.п.д. – над 85 %. и термосоларни колектори за топла вода.
За тази цел е възможно да бъдат използвани кредити, осигурени от ЕБРР по кредитни
линии на български банки, които предоставят кредите с 15-20% безвъзмездна помощ.
Общината би могла да инициира програми и проекти за стимулиране на собствениците
на жилищни сгради за прилагане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ за
отопление и топла вода.
Необходими са системни кампании и подпомагане на населението за използване
на ВЕИ технологии за отопление и топла вода.
Основни пречки за реализиране на ВЕИ проекти в Община Елхово:


висока цена на инвестициите във ВЕИ



недостатъчни средства, както общински, така и у населението на Общината



липса на достатъчни стимули за рационално енергопотребление в частните
домове



липса на достатъчно информация в населението за приложими ВЕИ технологии
в домашни условия



неустойчиво икономическо развитие

Цели и политики на Община Елхово
Общински план за развитие на Община Елхово 2014-2020.
В обхвата на Стратегическа цел 1 – Икономическо развитие и икономически
растеж основаващ се на знания, стратегическата рамка за развитие на общината
предвижда приоритет, чиято специфична цел е „Насърчаване на техническото
обновяване и иновациите“.
Друга стратегическа цел, която засяга развитието на енергоснабдяването е
„Подобряване средата на живот и утвърждаване на местната идентичност“
(стратегическа цел 3). Специфичната цел, която се отнася до енергоснабдителната
мрежа е „Подобряване на енергийната ефективност и използване на възобновяеми
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възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
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източници на енергия“ (Специфична цел 6.3). За постигането на тази цел са описани
няколко мерки:


Енергийно обследване и саниране на жилищните блокове в гр.Елхово



Строително-монтажни работи с енергоспестяващ ефект на сградата на МБАЛ
"Свети Иван Рилски“ и „Медицински Център 1 – Елхово“



Саниране на сградата на ГПУ - Елхово



Саниране на складова база и спорна зала на РДГП - Елхово



Изграждане на соларна система за топла вода и осветление в сградата на ОУ
”Св. Св. Кирил и Методий”



„Въвеждане и използване на възобновяеми източници на енергия”
С този план се предвижда всички тези мерки да бъдат реализирани през 2014 г.
Програма за енергийна ефективност на Община Елхово 2013-2015

Общите цели на общинската стратегия за енергийна ефективност са определени
на основата на приоритетите на общинския план за развитие на Общината. Тя отговаря
и на националните приоритети за реализиране на енергоспестяване и намаляване на
вредните емисии в атмосферата и е свързана с националните програми и проекти за
енергийна ефективност. Приоритетите в политиката на енергийния сектор, произтичат
от Националния план за икономическо развитие на Република България и са в
съответствие с Енергийната стратегия на страната.
В Общинската стратегия за енергийна ефективност са разгледани подробно
всички сектори и е изготвен сравнителен анализ на специфичните енергийни разходи
по сектори. На база на тези подробни анализи, както и стратегиите от по-горна степен
са изведени цели и приоритети. Една от целите, които залага тази стратегия е
топлоизолацията, като основен фактор за постигане на енергийна ефективност в
сградите. Основните дейности, които се предвиждат за реализирането на тази цел е
фокусиране на инициативите на общината предимно в сектор „Образование“,
„Социални дейности“. Други основни цели на програмата са – намаляване разхода на
горива и енергия; намаляване бюджетните разходи за енергия; намаляване на
замърсяването на околната среда; подобряване на качеството на енергийните услуги.
Конкретните цели на общинската програма за енергийна ефективност са:
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Подобряване на работния климат в обектите от секторите, към общинския
бюджет и привеждането му в съответствие с нормативите



Подобряване на качеството на уличното осветление, включително
възстановяване на районното осветление в жилищните квартали и повишаване
безопасността на движение по улиците и пътищата



Внедряване на съвременни технологии и използването на възобновяеми
енергийни източници



Намаляване на бюджетните разходи в следствие на постигнатите икономии на
енергия

Община Елхово е изготвила „Програма за насърчаване на използването на
възобновяеми енергийни източници до 2020 г.“, в която подробно са описани
инвестиционни и организационни мерки, за прилагането на програмата. Очакваните
резултати от прилагането на тази програма са:


Осигурена широка обществена подкрепа за изпълнението на общинската
програма за насърчаване използването на ВЕИ



Установено трайно публично-частно партньорство между общината и частния
сектор



Въведено управление на енергията на територията на общината



Намаляване на годишния разход на енергия от населението средно с 10%



Намаляване на емисиите парникови газове с 10%



Подобрен комфорт на обитаваните сгради
Възможности за развитие

Предвижданията на Общия устройствен план са за намаление и застаряване на
населението, което означава и очакване за намаление на битовото потребление,
свързано със стандарта на обитаване и икономически причини.
Перспективното развитие на града не води до изискване за сериозно
строителство по отношение на електроразпределителната мрежа, предвид нейното
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състояние в момента и оразмереност за товари, по-големи от очакваните в прогнозния
период.
Най-голямо увеличение може да се очаква в промишлената зона, но там
захранването е самостоятелно и има достатъчно свободни мощности, така че
възстановяването на дейността на някои съществуващи предприятия или развитие на
нови дейности няма да доведе до затруднения в електрозахранването.
Трафопостовете, захранващи бившите ТКЗС, АПК и военни поделения са
разположени териториално далеч от зоната на обитаване и тяхното използване за
захранване на някои обслужващи дейности не е удачно. Все пак, би трябвало да се
намери решение относно регламента за тяхното ползване, така че инсталираните
мощности да може да се използват за обществени нужди.
Телекомуникации и съобщения
Телекомуникациите са част от световната техническа инфраструктура. Тяхното
основно предназначение – да осигуряват обмен на информация от всякакъв вид, във
всякакви обеми и във всякакви направления, ги прави задължително условие не само за
развитието на икономиката в национален, регионален и световен мащаб, но и за
зараждането, реализирането и засилването на интеграционните процеси между
страните. Те са в основата на промишленото, културното и социалното развитие, на
търговското и финансовото сътрудничество, на съвременната наука и образование.
Далекосъобщенията се разглеждат като ключов фактор за изграждането на
обединена Европа – от социална и икономическа гледна точка. От социална, защото
широкият достъп до тях допринася съществено за създаването на отворено общество,
от икономическа – защото при съвременните условия на мобилност на капитала в
световен мащаб, на все по-силно намаляване на директната държавна намеса и все пошироко участие на частни капитали в развитието, никакви икономически процеси не
могат да се развиват без бърз и качествен обмен на информация.
Описание/ характеристики на състоянието
Пощенските услуги на населението се извършват от Районна пощенска станция
Елхово, намираща се на ул. „Индже Войвода“ № 11, която е към ТПП на Български
пощи – ЕАД. Тя покрива нуждите на населението на града.
Телекомуникационните услуги към населението се осъществяват от АТЦЕлхово, което се намира в сградата на Пощенска станция.
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Телефонните услуги се осъществяват от трите мобилни оператора в страната.
Пощата и АТЦ-Елхово са настанени в сграда, която е построена за целта. Теренно този
вид услуги е осигурен.
Цели и политики на Община Елхово
В Общинския план за развитие на Община Елхово 2014-2020 един от
приоритетите (Приоритет 6) е „Развитие и модернизация на техническата
инфраструктура и възстановяване и опазване на околната среда“.
Липсата на достъп до подходящи телекомуникационни услуги в Община
Елхово, представлява сериозна пречка в развитието на всички райони, особено на
изостаналите, периферните и слабо урбанизираните. Недостатъчната изграденост и
териториалните диспропорции в развитието на съобщителната мрежа в Общината
изискват сериозни усилия. Съществува необходимост от осигуряване на широк достъп
до информация чрез използване на комуникационни технологии, водещи до
повишаване на ефективността, обхвата и прозрачността от предоставянето на
публични услуги.

15. Осигуряване на територията с действащи устройствени
планове
Политиките за развитие на територията на Община Елхово се осъществяват от
органите на местното самоуправление и местната администрация – Общинският съвет
и кмета на общината. Приоритетите им са насочени в сферите “Публични услуги”,
“Инфраструктура”, “Администриране местни данъци и такси” и “Европейски фондове
и програми”.
За територията на Община Елхово е разработен Общински план за развитие за
периода 2013 – 2020 г. Визията му общо може да се систематизира по следния начин:
„Постигане на икономически растеж през погледа в традициите и бъдещето.”
В документа са формулирани и следните основни стратегически цели:


Икономическо развитие и икономически растеж, основаващ се на знания



Създаване на условия за социално включване и подобряване на социалната
инфраструктура

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Подобряване средата на живот и утвърждаване на местната идентичност
Осигуряване на територията с действащи устройствени планове

На територията на гр. Елхово действат различни устройствени планове, като
най-големият от тях, влязъл в сила през 2005 г., е Общият устройствен план на град
Елхово, е одобрен с Решение № 609/26/3 от 29.12.2005 г. на Общински Съвет на гр.
Елхово и е влязъл в сила със заповед №РД-17-7/2005 г. В неговият обхват влиза град.
Елхово с неговото землище.
Проектът за Общ устройствен план на град Елхово е комплексна програма за
социално-икономическо развитие и териториално-пространствена организация на
планираната територия. Общия устройствен план на района има за цел:


да създаде планова основа за дългосрочно, устойчиво устройствено развитие на
урбанизираните територии и устройствените зони в тях



да създаде условия за живеене и реализация на дейности за приоритетно
социално-икономическо развитие



да осигури равнопоставеност на физическите и юридическите лица при
реализиране на инвестиционни инициативи, засягащи тяхната поземлена
собственост, при гарантиране на правата им



да определи насоките за териториалното развитие на урбанизираните територии
и екологичното им съвместяване със земеделските, горските и защитените зони
с оглед постигане на оптимална териториална структура



да създаде възможност за възстановяване на нарушените територии и
определяне на последващото им предназначение



да предвиди подходящо развитие на техническата инфраструктура



да определи устройството на поземлените имоти съобразно конкретното им
предназначение



да изработи правила и нормативи за прилагането на устройствения план,
съобразно местните и регионални характеристики на териториите – предмет на
устройственото планиране, както и специфични правила и нормативи към тях

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Общият устройствен план е основният инструмент за регулиране и управление
на територията на града. Проектно-проучвателните работи за изработване на нов Общ
устройствен план на град Елхово са започнати през второто полугодие на 2002 г.
Действащият план е изработван в периода 2002 - 2004 г., което го прави неактуален във
връзка с решаването на проблема със статута на ж.п ареал. В плана от 2005 г. се
предвижда дублиране автомобилния път с жп трасе и превръщането на гара Елхово в
транзитна. Предвижда се изнасянето на ж.п. гарата на нов терен с възможност за
продължаването и в южна посока. От 2002 г. до настоящия момент ж.п. гара Елхово
през ж.п. гара Елхово не се осъществяват пътнически превози, ж.п. линията е
амортизирана и са започнали дейности по демонтирането ѝ.


Относно зоната за обитаване ОУП на град Елхово предвижда:



реконструкция при максимално уплътняване на жилищните квартали



обновяване на жилищните квартали със силно износен жилищен фонд



изграждане на жилища на територията на комплекс “Север” върху свободните
терени (частна и общинска собственост), в границите на жилищната зона

Общият устройствен план предвижда развитието на материалното производство
да се насочи в две зони:


северна производствена зона. Основната дейност на тази зона е материалното
производство и складовото стопанство. Тя е изградена и в нея са разположени
предприятия, даващи най-голям дял от промишлената продукция на града. В
нея са заети най-голям брой от работещите в материалното производство



югозападна производствена
производство

зона,

с

основна

дейност

в

строителното

Територията на града е напълно обезпечена с планова основа, разработена
съгласно ЗТСУ и ППЗТСУ. Кадастралната карта и кадастралните регистри за
землището на гр. Елхово са приети на 03.12.2008 г., със Заповед № РД-18103/28.11.2008 г. Кадастралната карта на гр. Елхово обхваща площ от 5002,35 ха и е в
сила от 02.06.2009 г.
Таблица 38 Списък на действащи устройствени планове за по-големи части от
територията на гр. Елхово - вид акт на одобряване и одобряващ орган

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

291

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

№

Обхват на плана

Заповед за одобряване

1

ЗДП на град Елхово

Решение № I – A - 666/ 1980 г.

2

ЗРП на ж.к. Изгрев

Решение № 160/1982

3.

ЗРП на Централна градска част

Решение № ЛС/Р – 456/ 1985 г.

Източник: Община Елхово
Действащите ЗРП за територията на град Елхово са изработени в условията на
централизирана икономика. Във връзка с прехода от централизирана икономика към
пазарно стопанство са настъпили множество промени в собствеността и нормативната
уредба, които правят не приложим действащ ПУП на града. Изготвени и одобрени са
множество изменения на действащия ПУП и това налага изработване на нов ПУП,
съобразен с новите реалности (в цифров вид).

16.
Влияние
върху
градското
развитие
на
големи
инфраструктурни проекти с регионално и национално значение,
предвидени за реализация на територията на общината
На територията на общината не се предвижда изграждането на големи
инфраструктурни проекти с регионално и национално значение.

17. Инвентаризация на актуални проектни идеи, разработени
проекти, вкл. такива получили финансиране или реализирани в
последно време
Към 30.02.2014 г. в Община Eлхово са изпълнени 12 проекта с външно
финансиране на обща стойност 3179347,62 лв.2
В процес на изпълнение към 30.02.2014 г. са 14 проекта на обща стойност над
23 000 000 лв., а в процес на оценка са още 7 проекта.

2

Източник: Община Елхово

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Таблица 39: Проекти, изпълнени в периода 2007- 30.02. 2014 г.3

Програма

Проект

Бюд
жет
на
прое
кта
(лв.)

Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда

Облагородяване и благоустрояване на централна градска част- гр. Елхово

9 979,
21

0,00

Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда

Облагородяване и благоустрояване на паркова алея в град Елхово

9 617,
80

0,00

Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда

Облагородяване и благоустрояване на междублоковите пространства и
районите около тях

9 924,
00

0,00

Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда

Почистване на зелени площи в гр. Елхово, облагородяване и
благоустрояване на районите около тях

9990,
00

0,00

3

Източник: Община Елхово
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Предприятие за управление на
дейностите по опазване на околната
среда

Зацветяване и благоустрояване на централните части в с. Бояново, с.
Кирилово, с. Лалково, общ. Елхово

6425,
00

0,00

Програма за развитие на селските
райони 2007-2013

Основен ремонт на уличната мрежа в град Елхово

1
929 8
88,00

0,00

Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси 2007-2013

Образование за всички - път към по - добро бъдеще – проект с фокус
образователна интеграция

95 11
9,00

0,00

Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси 2007-2013

Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с
различни видове увреждания и самотноживеещи хора

45 96
3,00

0,00

Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси 2007-2013

Подай ръка на човек в беда – осигуряване на услугата домашен помощник

132 5
25,00

0,00

Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси 2007-2013

Къща като вкъщи - успешна деинституционализация на деца от ДДЛРГ
чрез създаване на алтернативна среда за живот и развитие, близка до
семейната

117 3
31,00

0,00

Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси 2007-2013

Да помогнем на човек в беда - Подобряване и разширяване обхвата на
услугата „Домашен помощник” на територията на Община Елхово

90 35
8,00

0,00

Оперативна програма за развитие на
човешките ресурси 2007-2013

След училище – към правилния избор

115 2
46,00

0,00
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Оперативна програма Трансгранично
сътрудничество България-Турция 20072013

Създаване на условия за отдих, спорт и туризъм в градовете Едирне и
Елхово

606
981,6
1

0,00

Таблица 40: Проекти в процес на изпълнение към 30.02.2014 г.4:
Бюджет
Съфинансиране
на
от Община
проекта (
Елхово
,)

Програма

Проект

Програма за развитие на селските райони
2007-2013

Подобряване на съществуващите центрове за услуги и изграждане на
информационен център за мобилни услуги и съвети на гражданите и бизнеса в
Община Елхово

Програма за развитие на селските райони
2007-2013

327054,70

0,00

Подобряване на социалната инфраструктура в Община Елхово, чрез изграждане на
675166,00
1 брой ЦНСТ

0,00

Програма за развитие на селските райони
2007-2013

Благоустрояване на централна градска част на гр. Елхово

1
494 322,00

0,00

Програма за развитие на селските райони
2007-2013

Реконструкция и доизграждане на мнофункционална спортна зала – гр. Елхово

922 904,00

0,00

4

Източник: Община Елхово
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Програма за развитие на селските райони
2007-2013, МИГ

Подобряване на условията за работа с деца и младежи и създаване на достъпна
среда за хора с увреждания в Читалище „Развитие“ – град Елхово

198199,74

0,00

Програма за развитие на селските

Подобряване на облика и създаване на достъпна среда за хора с увреждания на
площад „Христо Ботев“ в град Елхово

184530,50

0,00

райони 2007-2013, МИГ
Оперативна програма Регионално

Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр.Елхово 200 000,00

10000,00

развитие 2007-2013
ОП „Околна среда“ 2007- 2013г

Проектиране и строителство на пречиствателна станция за отпадъчни води,
довеждащ колектор и частична рехабилитация на вик мрежата в гр.Елхово

18
093 346,43

Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси 2007- 2013

Къща за нашите деца – реализиране на устойчив модел за деинституционализация
на деца с увреждания, настанени в специализирани институции за деца, чрез
развитие на резидентна форма на услугата в Община Елхово – Център за
настаняване от семеен тип

90 677,00

0,00

Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси 2007- 2013

Помощ в дома за достоен живот - Прилагане на нов подход за предоставяне на
услуги в домашна среда за хора, които са в частична или пълна невъзможност за
самообслужване и са в риск от социална изолация, чрез който да се създаде
устойчив модел за осигуряване на достоен живот

156 217,16

0,00

Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси 2007- 2013

И аз имам семейство – подкрепа за процеса на деинституционализация на деца чрез
създаване и реализиране на устойчив модел за развитие на заместваща семейна
грижа за деца настанени в специализирани институции и на деца в риск от
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изоставяне

Оперативна програма Развитие на
човешките ресурси 2007- 2013

Подкрепа за достоен живот– предоставяне на услуги в семейна среда за лица с
трайни увреждания или невъзможност за самообслужване като се приложи
принципа „индивидуален бюджет за личен асистент”

Оперативна програма трансгранично
сътрудничество България-Турция 20072013

Опазване на нематериалното културно наследство в региона на Елхово и Лалапаша
чрез изграждане на инфраструктура за провеждане на традиционни събития

Международен фонд „Козлодуй”,
администриран от Европейска банка за
възстановявания и развитие

Строително-монтажни работи с енергоспестяващ ефект на сградата на МБАЛ
„Свети Иван Рилски“ и Медицински център 1 – гр. Елхово
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Таблица 41: Проекти в процес на оценка към 30.02.2014 г. 5
Програма

Проект

Програма за развитие на селските райони
2007-2013, МИГ

Обновяване на детските площадки и
съоръженията към тях в град Елхово

Програма за развитие на селските райони
2007-2013, МИГ

Създаване на архитектурни експозиции в унисон
със съвременните практики чрез ново
пространствено художествено оформление

Програма за развитие на селските райони
2007-2013, МИГ

Реконструкция на уличното осветление в
населени места под 800 души в Община Елхово

Програма за развитие на селските райони
2007-2013, МИГ

Подобряване на достъпа на деца и младежи до
културни услуги в селата Бояново, Кирилово,
Маломирово, Раздел и Лесово

Програма за развитие на селските райони
2007-2013, МИГ

Подобряване на превантивните дейности за борба
с горските пожари в близост до населените места
и големи обработваеми земи в Община Елхово

Програма за развитие на селските райони
2007-2013, мярка 322

Обновяване и благоустрояване на населените
места в Община Елхово

Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда

Канализация на улица „Кара Кольо” и улица
„Марица” в град Елхово

Наблюдава се устойчива тенденция за периода 2007-2013 г. към нарастване на
отношението привлечен към осигурен с бюджета капиталов ресурс. Тази тенденция е
валидна за повечето общини в страната през изминалия програмен период, като трябва
да се отбележи, че Община Елхово се е възползвала от възможностите за финансиране
на инвестиционни приоритети, които са и предоставени освен чрез програмите на ЕС –
основно ПРСР, ОПОС, ТГС България Турция и чрез специализирано национално
финансиране – ПУДООС и грантово финансиране от Международен фонд „Козлодуй“.
Положителен е фактът, че стратегически цели на общината в сектори образование и
социални дейности активно са осигурявани финансово чрез проекти по ОПРЧР 20075

Източник: Община Елхово
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2013, включително посредством участие на общината като проектен партньор на
местни неправителствени организации и училища. Същевременно прави впечатление,
че общината не се възползвала от нито една от схемите на Оперативна програма
„Добро управление“ 2007-2013.
Важен фактор за привлеченото външно финансиране е условието за
съфинансиране от страна на общината. Прави впечатление, че повечето схеми за БФП,
по които е работила и работи общината не изискват осигуряване на съфинансиране,
което значително облекчава финансовото управление на съответните договори. Този
факт заедно с доброто финансово планиране и дисциплина в общината водят до липса
на просрочени задължения към изпълнители и навременно изпълнение на дейностите
по проекти с външно финансиране. През настоящия програмен период 2014-2020 г.
обаче общината ще премине към ОПРР за финансиране на мерки за градско развитие и
образователна инфраструктура на територията на общината, които ще предполагат
съфинансиране, както и прилагане на инструменти на финансов инженеринг. Ще се
осъществява и инвестиционния етап на водния проект на града, който също ще изисква
немалък ресурс съфинансиране. Това предполага добро приоритизиране на проектите
спрямо нуждите, детайлизиране на оперативната им последователност, включително и
с оглед финансово управление.
Изводи


Извършеният анализ показва, че се формира тенденция на нарастване броя на
проектите, съфинансирани със средства по ОП на ЕС. Общинската
администрация успешно се е възползвала от възможностите за финансиране на
общински проекти от алтернативни финансови източници.



Съществуват добри възможности за използване на потенциала на партньорства
със съседните страни за привличане на допълнително финансиране.



Изграден е административен капацитет за подготовка и изпълнение на проекти,
финансирани от ЕС и други международни донорски програми.



С оглед нарастването на броя на проектите, които ще изпълняват от общината
изграждането на управленска система за наблюдение статуса на проектите,
финансирани от различни източници ще подобри контрола и отчетността на
изпълнението.
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Може да се отчете като пропуск и отсъствието на стратегическа визия за
развитието на административния капацитет за управление на проекти,
финансирани от различни източници с оглед нарастване обема на
финансирането и възможностите до 2020г.



Липсват разработени/адаптирани/експлоатирани на местно ниво механизми
на публично-частното.

Възможности за развитие:


Да се създаде управленска информационна система за проследяване на
резултатите от изпълнение на проектите – възможност като част от проект
за е-Община, финансиран от Оперативна програма Добро управление 20142020.



Да се създаде стратегия за развитие на човешките ресурси в Общината за
изграждане и развитие на устойчив административен капацитет за работа
по проекти, финансирани от различни източници – източници за
финансиране на мерки за изпълнение на стратегията могат да бъдат схеми
за БФП по Оперативна програма Добро управление 2014-2020.



Да се изгради институционален капацитет за ПЧП чрез адаптиране към
местните нужди на генериран опит на други общини.

17. Предварителен анализ на възможните финансови
източници
17.1. Национално финансиране
Съгласно Национална програма за развитие: България 2020 е дефинирана
национална визия за икономическо развитие към 2020 г. България да бъде държава с
конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална,
творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив,
приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.
С нея са определени и три основни цели за развитие:
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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1. Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
2. Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за населението.
3. Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване
на благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни
решения и повишаване на ресурсната ефективност.
В програмата са идентифицирани осем приоритетни направления, които се
отнасят както до прилагането на общоевропейските политики, така и до формулирането
и изпълнението на самостоятелни национални политики, с което се обхваща пълния
комплекс от действия на държавата в областта на социално-икономическото развитие.
Изпълнението на всеки приоритет включва реализацията на набор от многосекторни
политики, които са фокусирани върху повишаване на количеството и качеството на
факторите на икономически растеж в България. В своята същност тези многосекторни
политики са икономически политики, насочени към генериране на балансиран
икономически растеж, постигане на висока и качествена заетост, оптимално използване
на ресурсите и ефективна грижа за околната среда. Приоритетните направления са :
1. Подобряване на достъпа и повишаване на качеството на образованието и
обучението и качествените характеристики на работната сила.
2. Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване.
Реализирането на приоритета ще способства за повишаване на ефикасността и
устойчивостта на
3. Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал.
Приоритетът е насочен към развитие на потенциал на българските райони и
превръщането им в привлекателно място за живеене и бизнес със съхранена природа и
уникални културни паметници и традиции. Мерките реализирани по този приоритет ще
допринасят за намаляване на икономическите и социални неравенства, за интегрирано
развитие на градовете, за подобряване на техническата инфраструктура и за засилване
на икономическото, социално и териториално сближаване. Специален фокус на
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приоритета е развитието на селските и изоставащите в развитието си райони, както и
усъвършенстването на националната система за планиране
4. Развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси.
Приоритетът е насочен към подобряване на ефективността и повишаване на
конкурентоспособността на българското селско стопанство. Успешната реализация на
мерките ще допринесе за постигането на Цел 3 на НПР Б2020 „Повишаване на
конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на благоприятна бизнес
среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на иновативни решения и повишаване
на ресурсната ефективност.
5. Подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за повишаване на
конкурентоспособността на икономиката. Приоритетът е насочен към подобряване на
конкурентоспособността на българската икономика. Като водещ фактор за
конкурентоспособност, върху който са фокусирани политиките, са изведени
иновационната и инвестиционната активност. Успешната реализация на мерките ще
допринесе за постигането на Цел 3.
6. Укрепване на институционалната среда за по-висока ефективност на
публичните услуги за гражданите и бизнеса.
Приоритетът е насочен към осигуряване на оптимална институционална среда
и предоставяне на ефективни публични услуги, като необходими условия за
благоприятна бизнес-среда и икономически растеж. Като водещи фактори за
конкурентоспособност и растеж, върху който са фокусирани политиките, са изведени
електронното правителство, откритото управление и оптимизираната и добре
подготвена администрация. Успешната реализация на мерките ще допринесе за
постигането на Цел 1, за Цел 2 и Цел 3.
7. Енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност.
Приоритетът е насочен към изграждане на енергийни инфраструктурни мрежи
и подобряване на конкурентоспособността на българската икономика. Като водещи
фактори за конкурентоспособност, върху който са фокусирани политиките, са изведени
енергийната обезпеченост, независимост и ефективност. Успешната реализация на
мерките ще допринесе както за постигането на Цел 2 и за осъществяването на Цел 3.
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8. Подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Приоритетът е свързан с изграждането и реконструкцията на транспортната
инфраструктура и създаването на оптимални условия за развитие на икономиката, за
подобряване на достъпа до пазари, за ограничаване на замърсяването на околната
среда. Стратегическите инвестиции в сектора на транспорта ще допринесат за неговото
преструктуриране, за въвеждане на принципите на доброто управление, за ресурсната
ефективност и за повишаване на конкурентоспособността на икономиката.
Бързото развитие на транспортната инфраструктура е основно условие за
генериране и поддържане на висок икономически растеж, за балансирано развитие и
предпоставка за привличане и оползотворяване на местните, националните и
чуждестранните частни инвестиции.
Съобразно Националната програма за развитие: България 2020 през
следващите години ще функционира Правителствена програма „Региони в растеж“. Ще
продължи възможността за финансиране на проекти с екологичен ефект от ПУДООС,
както и възможността за осигуряване на финансиране на различни мерки за
насърчаване на заетостта или оптимизиране на предоставяните социални услуги.

17.2. Структурни фондове на ЕС
Постигане на устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на
местния потенциал
Понастоящем град Елхово е предложен за финансиране по приоритетна ос 1 на
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, която се фокусира върху
развитието на специфична (градска) територия чрез дейности за подобряване на
различните икономически, социални, екологични и културни потенциали на градовете
и градските територии. Това предполага и по-широк кръг от обществени политики,
основани на мултидисциплинарни знания. През последните години в градските
стратегии за развитие добиват актуалност принципите на устойчивото развитие, чрез
насърчаване и включване на социалната кохезия. Финансирането в градовете се
предвижда чрез координирани действия и при отчитане специфичните териториални
характеристики и местния потенциал на регионите. За целта се планира да се изгради
предварителна система на селекция на приоритетни проекти, така че да се постигне по–
голям ефект, завършеност и най–вече, интегриран подход в инвестициите с цел
развитие на потенциала на всеки един от регионите.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Възможностите за финансиране по отношение на ОПРР 2014-2020 ще бъдат с
основна насоченост:
 развитие на полицентричната мрежа от градове и подпомагането на
балансираното териториално развитие
 прилагане на интегриран подход в обновяването и развитието на градовете
В допълнение, секторните политики също ще бъдат обект и фокус на внимание
на инвестиционните намерения на ОПРР. Предвидените мерки в областта на
деинстуционализацията в социалните институции, за интервенции по отношение на
висшите учебни заведения, в държавната здравна, социална и образователна
инфраструктура, могат да се финансират както като секторни политики, така и като
част от интегриран подход.
Приоритетите на програмата са както следва:
Приоритетна ос 1. "Градско развитие"
1.1 Енергийна ефективност в обществени и жилищни сгради
1.2 Градска среда и превенция на риска
1.3 Зони с потенциал за икономическо развитие
1.4 Спортна инфраструктура
1.5 Културна инфраструктура
1.6 Интегриран градски транспорт
1.7 Образователна инфраструктура
1.8 Здравна и социална инфраструктура
Приоритетна ос 2 "Държавна образователна инфраструктура
2.1 Държавна образователна инфраструктура
Приоритетна ос 3 "Държавна здравна и социална инфраструктура“
3.1 Държавна здравна инфраструктура
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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3.2 Държавна социална инфраструктура
Приоритетна ос 4 „Опазване, популяризиране и развитие на културното и
природно наследство”
Приоритетна ос 5 „Техническа помощ”
Приоритетна ос 1 "Градско развитие" ще предоставя подкрепа на базата на
ИПГВР. В рамките на тази приоритетна ос се съсредоточават инвестициите и от гледна
точка на видовете инфраструктура – социална, здравна, образователна, културна и
спортна, както и енергийна ефективност в публични и жилищни сгради и интегриран
градски транспорт. Всичко това ще бъде комплекс от мерки за целенасочено
финансиране в зоните за въздействие в ИПГВР (зона с жилищни функции, зона с
публични функции - централни части, концентрация на публични институции и
администрации, зона за икономически растеж).
Този приоритет се планира да бъде с най–големия финансов ресурс, тъй като
дава възможност за фокусирано инвестиране в градовете. При липса на нужния
финансов ресурс приоритизацията на проектите дава възможност да се инвестира в
най–важните проекти до изчерпването му. Тези интегрирани планове и проектите в тях
могат да се финансират и от други финансови средства – заеми, привлечен капитал,
само частни инвестиции, публично – частни партньорства по инициатива JESSICA или
чрез други финансови инструменти. С тези планове се цели едно балансирано и
интегрирано развитие на градовете. Все още не може да се коментират индикативните
средства от гледна точка демаркацията и обхвата, както и предвид продължаващите
дискусии относно финансовия ресурс.
Приоритетна ос 4 е свързана изцяло с опазване, популяризиране и развитие на
културното и природно наследство. Този приоритет ще бъде хоризонтален и ще
обхваща територията на цялата страна и няма да бъде обвързан с ИПГВР, както и с
демаркацията, която се обсъжда за Приоритетна ос 1. За този приоритет се предвижда
създаването на методология, която да дава списък от туристическите обекти, културни
и природни атракции, които съответно да са приоритизирани и по този начин да бъдат
финансирани по линия на ОПРР.
Големите инвестиционни проекти задължително ще бъдат финансирани и с
частно участие, което предполага по-сериозна работа с потенциални партньори на
местно ниво, както на етапа планиране, така и на етапите изпълнение и отчитане.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Възможностите за финансиране по ОПРР 2014-2020 за мерки за интегрирано и
устойчиво градско развитие се допълват от:


възможности за изграждане на водна инфраструктура и инфраструктура,
свързана с третиране на отпадъците, финансирани по ОПОС 2014-2020 – най—
вероятно инвестиционната фаза на текущия воден проект на Община Елхово ще
бъде прехвърлен за финансиране от новата програма ОПОС.



«меки мерки» за повишаване квалификацията и мотивацията на учители,
интегриране на нови форми на обучение в образователния процес, работа с
ученици и деца за преодоляване на ранното отпадане от образователния процес,
оборудване на специализиране кабинети и осигуряване на компютри за учебния
процес ще са възможни за финансиране чрез Оперативна програма Наука и
образование за интелигентен растеж 2014-2020.



Осигуряване на квалификация, умения и формите на деинституционализация,
както и оптимизиране и диверсифициране на предоставяните социални услуги в
общността, специфични обучения и мерки за намаляване на безработицата ще
бъдат финансово осигурявани от Оперативна програма Развитие на човешките
ресурси 2014-2020.



МСП ще могат да получат финансиране за технологична модернизация на
дейността си, въвеждане на иновации и системи за управление по Оперативна
програма Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, както и обучат своя
персонал чрез мерки по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020.



Общината ще може да електронизира процесите си и въведе електронно
предоставяне на услуги, което ще повиши ефикасността на дейността и и ще
намали административната тежест посредством Оперативна програма „Добро
управление“ 2014-2020.



Трансграничните програми ще предоставят възможност за развитие на
институционален капацитет посредством обмяна на опит, на устойчива
инфраструктура в трансграничния район и развитие на туризма.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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18. SWOT анализ

Силни страни

Слаби страни

 Градът е
общински, функционален и
пространствен център на Община Елхово и
център от ниво 4 в Националната мрежа от
населени места, с перспектива за развитие на
неговите опорни функции в района и подкрепа по
линия на ЕСИФ;

 Дългосрочна тенденция към намаляването на
населението;
 Застаряване на населението с всяка следваща
година в дългосрочен план, което поставя под
напрежение нормалното функциониране на
системите на социалната инфраструктура;

 Благоприятно
местоположение
за
 Отрицателен естествен и механичен прираст;
трансгранично и международно сътрудничество;
 Засилени процеси на миграция особено сред
 Локализация до транспортната ос север – юг
младото население;
свързваш Северна с Южна България и съответно
 Ниски образователни и квалификационни
северната и южна граница на страната;
характеристики и недостатъчни умения на
 Близост до богат природен потенциал и красив
трудовите ресурси за развитие на конкурентни
ландшаф - поречие на р. Тунджа и планините
производства;
Странджа и Сакар;
 Закрита железопътна линия Ямбол – Елхово;
 Наличие на Гранично контролно-пропускателен
 Ниска
предприемаческа
активност
на
пункт в границите на Общината;
населението;
 Добра свързаност на града с пътища от
републиканската пътна мрежа и автомагистрала  Закриване/ликвидиране на важни промишлени
активности;
Тракия;
 Извършени основни ремонти на главни градски  Високо равнище на безработица – над два
пъти по-високо от средното за страната;
улици;
 Добре развита мрежа от образователни и детски  Значителна част от заетостта е на база
субсидирана заетост, не на дейности,
заведения на територията на града;
инициирани от частния сектор;
 Частично обновен сграден фонд на обектите на
 Непълноценно
използване
на
социалната инфраструктура;
производствените територии;
 Саниране на сградите на обекти на социалната
 Липса на общински терени за производствена
инфраструктура и дворни пространства;
активност 4на зелено”;
 Богат фонд от движими и недвижими културни
 Очакван недостиг на педагози за учебните
ценности;
заведения на Общината;
 Запазена традиционна и градоустройствена
структура и мащаб на пешеходната зона по ул.  Амортизирано оборудване в обектите на
социалната сфера;
Търговска;
 Активна
дейност
за
запазване
на  Материалната база в здравните заведения е
нематериалното културно наследство – фолклор амортизирана и оборудването е технически
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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и традиции;

остаряло;

 Наличие на потенциал за развитие на културен
туризъм;

 Въпреки приложените частични мерки по
обновяване и облагородяване на прилежащи
терени
към
обектите
на
социалната
 Обновен и облагороден спортен комплекс в
инфраструктура,
състоянието
им
е
Парк за културен отдих;
незадоволително;
 Обновена Многофункционална спортна зала в
 Недостатъчни
спортни
съоръжения
в
Парк за културен отдих;
междублоковите пространства и зелените
 Проекти за обновяване и благоустрояване на площи за широк обществен достъп;
градски пространства в процес на изпълнение;
 Детски площадки за игра в междублоковите
 Частично въведени мерки за подобряване пространства,
които
не
отговарят
на
достъпа на хора в неравностойно положение съвременните изисквания за безопасност;
градската среда и обществените сгради;
 Градът няма изграден имидж на туристическа
 Висока стойност на показателя зелени площи в дестинация - причина за слаба туристическа
кв. м на жител;
посещаемост
 Градът няма екологични проблеми, зависещи от  Сградите културни ценности не са добре
площно присъствие на озеленени пространства в поддържани и адаптирани към околната среда.
планирания хоризонт на действие на ОУП;
Нарушена е автентичността на партерните
 В землището на град Елхово попада защитената етажи, на недвижимите културни ценности;
територия Балабана

 Недостиг на финансов ресурс за консервация и
 Частично обновени детски площадки за игра, реставрация на културни ценности, музейна
отговарящи за съвременните изисквания за дейност и за провеждане на теренни
археологически проучвания на територията на
безопасност;
Общината;
 Нисък дял на жилищните сгради, строени по
 Липса на обща информационна система и
индустриален способ;
регистри на недвижимите културните ценности;
 Висок процент от жилищните сгради са
благоустроени – наличие на електричество, вода,  Липса на актуализиран ПУП (в цифров вид) за
територията на целия град;
канализация;
 Добре развити мрежи на инженерната  Голям процент жилищни сгради на възраст
инфраструктура,
достатъчни
за
доброто над 40 години;
обслужване на населението;

 Малък процент общинска собственост върху
 Реализира се проект за изграждане на жилищни сгради;
пречиствателната станция за отпадни води в  Недостатъчен брой общински жилища, които
града и ВиК;
да задоволяват нуждите на социално слаби;
 Наличие на добре поддържани градски площади  Физически и морално остарели сгради и
и пространства;
съоръжения в производствените територии;
 Облагородяване
и
благоустрояване
на  Остарели,
междублоковите пространства и районите около амортизирани
тях;
съоръжения;

неизградени
напълно
и
инженерно-технически
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 Насърчаване на социалната икономика чрез  Към момента в града няма изградена
социално включване на хора с различни видове пречиствателна станция;
увреждания и самотно живеещи хора
 Голяма част от улиците V и VI клас се
 Подобряване на съществуващите центрове за нуждаят от основен ремонт;
услуги и изграждане на информационен център
 Липсва
хоризонтална
маркировка
и
за мобилни услуги и съвети на гражданите и
вертикална сигнализация на много места;
бизнеса в Община Елхово;
 Липсва велоалейна мрежа;
 Предоставяне на услуги в семейна среда за лица
с трайни увреждания или невъзможност за  Физическата среда и сградният фонд в
самообслужване като се приложи принципа някои части на града са сериозно амортизирани.
„индивидуален бюджет за личен асистент”
Възможности

Заплахи

 Повишаване на активността на международните  Изолирана позиция на
сътрудничества за обмяна на опит и добри недостатъчно
активен
практики и реализиране на съвместни проекти;
дестинацията;

региона поради
маркетинг
на

 Финансиране на проекти по програми и  Пренебрегване
възможностите,
които
фондове на Европейския съюз и други донорски предоставя наличието на гранично контролнопрограми;
пропускателен пункт;
 Рехабилитация и ремонт на пътни настилки,  Демографски срив и обезлюдяване;
ремонт на тротоари, подобряване на достъпа на
 Продължително влияние на световната
хора с увреждания и проектиране на велоалеи;
финансова и икономическа криза;
 Създаване на достъпна информационна среда,
 Неефективност на мерките за повишаване на
която да стимулира обмена на идеи, конкурсното
инвестиционната привлекателност на града
начало и популяризирането на културни
 Продължаващ спад в производството и
ценности;
закриване на предприятия;
 Засилване на рекламата на града и Общината
като туристическа дестинация и популяризиране  Загуба на работна сила, привлечена от пона културното наследство, включително чрез добрите условия на живот в големите градове,
включване на града в регионален туристически  Нарастване дела на безработните и социално
продукт;
слабите;
 Нарастващ интерес към алтернативните форми  Липса на инвестиции за обновяване и
на туризъм в национален и международен мащаб; модернизиране на градската среда;
 Социализиране на туристическите обекти –  Неоползотворяване
на
туристическия
културни, екологични и изграждане на свързана потенциал;
инфраструктура за цялостен туристически
 Нереализиране
на
проекти
в
продукт на територията на града и Общината;
инфраструктурата;
 Засилване значението на зоните по поречието
 Влошаване условията на живот;
на р. Тунджа като места за отдих;
 Облагородяване на градската среда с цел

 Загуба на кадри, обучени в сферата детската
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постигането на комфорт и самочувствие на
гражданите и посетителите, създаване на
възможности за социални дейности, контакти и
активност;
 Допълване
на
съществуващите
зелени
пространства с повече и по-разнообразни
рекреационни функции;
 Привличане на населението за участие в
кампании за почистване, поддръжка и залесяване
на зелени площи за широк обществен достъп;

педагогика;
 Нарастване броя на необитаваните жилища;
 Трудности при изпълнение на инвестиционна
фаза на проект „Проектиране и строителство на
пречиствателна станция за отпадъчни води
(ПСОВ), довеждащ колектор и частична
рехабилитация на ВиК мрежата в гр. Елхово“;
 Трудности при осигуряване на съфинансиране
за реализирането на проекти, финансирани по
ЕСИФ и други програми.

 Използване
на
възможностите,
които
предоставят
програмите
за
Енергийна
ефективност, по които ще се прилагат мерки за
обновяване на многофамилни жилищни сгради превантивна намеса в сградния фонд би
удължило живота на постройките и би подобрило
качеството на обитаване;
 Подобряване качеството и поддръжката на
инженерната
инфраструктура,
която
благоприятства за разрастването на бизнеса и
подобрява качеството на живот в региона;

19. Заключителни изводи
Направеният анализ очертава основните нужди и проблеми в развитието на
града и неговите функционални системи. Основният фокус при дефиниране на
изводите е разкриване на възможностите за насърчаване на развитието и растежа на
градското икономическо и социално развитие, както и за ускоряване на реализацията на
икономическия, социален и териториален потенциал на заобикалящите ги територии.
Това се определя от целта на разработването на самия документ – ИПГВР на гр.
Елхово, като град център от 4-то ниво със значение за повече от една община, който
играе сериозна роля за обслужването на периферните райони и трябва да намери
шансове за развитие на основата на собствените си специфични ресурси, традиции и
култура при приемлива отдалеченост от услугите на големите и средните градове.
Анализът разкри, че градът и общината са изправени пред значителни
предизвикателства във всички сфери на своето развитие, като очерта основната част от
проблемите на това развитие и характера на необходимата подкрепа. Ограничените
финансови ресурси поставят въпроса подкрепата да се фокусира върху набор от
приоритетни за развитие качествени производствени, социални, образователни и
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културни услуги за повишаване на заетостта и стимулиране на общото икономическо
развитие както на града, така и на региона. Подкрепата ще бъде предоставена основно
чрез финансиране на интегрирани проекти с бенефициент общината и други
заинтересовани страни на местно ниво, насочени към подобряване достъпа до заетост,
достъпа до образование, достъпа до качествени социални услуги и др.
Относително малката по площ територия на града не поражда големи
пространствени различия в различните части на града и проблемен достъп до важни
обекти на общественото обслужване в града. По тази причина анализът не определя
специфични градски зони за въздействие – обект на приоритетна подкрепа, но очертава
концентрацията на важни устройствени и благоустройствени проблеми. Компактният
характер на града налага активно да се търсят онези интегрирани проекти, които ще
обхванат цялата градска територия. От друга страна, те трябва да отразяват мнението и
ангажираността на жителите на града и общината.
В същото време решаването на основните проблеми на градското развитие
определя и тяхната пространствена насоченост, в т.ч.:
Икономическо развитие:
-

адресиране на проблемите на съществуващите производствени зони чрез мерки,
подкрепящи икономическата активност и по-добрата инфраструктурна
съоръженост

-

предвиждане на мерки за превръщане на военните терени в нова зона за
икономическа активност в града и общината

-

подобряване на туристическата инфраструктура предимно в централната част на
града

-

промоция на туризма и културните ценности на града
Социално развитие и интеграция:

-

подкрепа на специализираните институции за общностно развитие, които
основно са съсредоточени в централната част на града

-

подобряване на благоустройството в крайните квартали на града

-

подкрепа на процесите на деинституционализация и социална интеграция
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Качествена градска среда:
-

експониране на недвижимото културно наследство, разположено на територията
на града

-

подобряване на поддържането и вписване на сградите културни ценности към
околната среда

-

търсене на възможности за подобряване на физическия облик и стандарт на
обитаване в периферните части на града, които се характеризират с
амортизираност и и се нуждаят от обновяване на сградния фонд и
инфраструктурата

-

саниране и прилагане на мерки за енергийна ефективност

-

облагородяване и благоустрояване на междублоковите пространства и районите
около тях

-

изграждане на спортни съоръжения в междублоковите пространства и зелените
площи за широк обществен достъп, обезопасяване на детските площадки

Достъпност
-

подобряване на условията за паркиране в централна градска част

-

осигуряване на достъпна градска среда на хората с увреждания и приоритетно
достъпа до обществени сгради и свободно придвижване

-

изграждане на велоалеи

Независимо от неголемия размер на града се очертават зони със специфично
въздействие, които трябва да бъдат подкрепени от ИПГВР, в които липсват изобщо
елементи на градски дизайн, а в други е необходимо разнообразие и качество на
градското обзавеждане. Централната градска част разполага с потенциал за бъдещо
развитие на социални и културни дейности и бизнес, защото в нея са локализирани
почти всички административни сгради, обекти на образованието и нейното развитие
следва да продължи. Обособяват се и територии с влошено качество на физическата
среда, ниска енергийна ефективност на сградния фонд, висок процент на безработно
население и високи нива на бедност, основно в квартали с концентрация на компактно
ромско население, за което е характерно ниско образователно равнище, изолация и
нарушени параметри на средата на града.
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По-надолу са представени отговорите на следните важни въпроси, обобщаващи
мнението на анкетираните лица.
1. Кои според Вас са най-сериозните проблеми пред Община Елхово?

2. Кои според Вас са най-сериозните проблеми на градската среда и достъпността
на град Елхово?

3. Кой е най-важният въпрос, с който приоритетно трябва да се заемат
управляващите на Община Елхово?
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РЕЗЮМЕ НА ЦЕЛЕВИ И ПРОБЛЕМЕН АНАЛИЗ НА ГРАД ЕЛХОВО
Община Елхово се намира в Югоизточния район на Република България и е част
от област Ямбол като заема 19,6% от територията на областта със своите 708 кв. км и
включените 22 населени места.
Община Елхово е подписала споразумение за побратимяване с град Лалапаша,
провинция Одрин, Турция, от 1997 г. и работи активно по програмата за Трансгранично
сътрудничество. Необходимо е възобновяване на подписаните сътрудничества и с
Гърция и Италия.
Град Елхово има добра инфраструктурна свързаност с българската столицата
София, областния център Ямбол, редица големи градове и Централна България чрез
връзката с автомагистрала „Тракия“, част от Европейски транспортен коридор № VIII и
Трансевропейската Автомагистрала "Север-Юг"(TEM). В близост е до автомагистрала
„Марица“, част от Европейски транспортен коридор № IV. Пътникопотокът в района е
увеличен и поради граничния пункт „Капитан Андреево“ и новооткрития ГКПП
„Лесово“. Републиканският първокласен път I-7 от своя страна свързва ГКПП
Силистра-Кълъраш на границата с Румъния с ГКПП Лесово - Хамзабейли на границата
с Турция.
Община Елхово попада в четвърта категория на общините, според своя брой
население. Мястото, което тя заема в класацията за финансова устойчивост на
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Министерство на финансите през 2012 г. е 71-во, което е покачване с 81 места само за
година спрямо 2011 г. от общо 264 общини на територията на България. Общината
няма финансови задължения.
В Община и град Елхово се наблюдава характерната за страната тенденция на
намаляване на населението, като за годините на последните две преброявания се отчита
намаляване на броя на населението с 20% за Община Елхово и 13 % за град Елхово при
7% средно за страната. Към 31.12.2012 г. жителите на общината наброяват 15 780
души, което представлява 8,1% от населението на област Ямбол. 10 300 от тях живеят в
град Елхово. Силните отрицателни стойности на естествения прираст на населението в
Община Елхово създават определени предизвикателства пред социалноикономическото развитие на общината и на града.
Общо за град Елхово, населението с висше образование е 14%, 47% е със средно,
26% с основно и 8% с начално образование. Освен тях, 4% не са завършили училище,
1% никога не са посещавали училище, а под 1% е делът на децата до 7 годишна
възраст. Необходими са мерки за задържане на ромските деца в училище.
Етническият състав на населението на град Елхово, според данните от
преброяването през 2011 г. и участвалите в етническото самоопределяне (9 878 души) е
следният: 91% е българската етническа група (8 982 души), ромската е 8% (779 души), а
турската е под 1% (10 души). 31 души са заявили, че са с различна от изброените
етническа принадлежност, а 76 (1%) не са се самоопределели.
Налице е тенденция на продължаващо застаряване на населението на община
Елхово, изразяващо се в намаляване на относителния дял на населението в под
трудоспособна за сметка на нарастване на дела на населението в над трудоспособна
възраст. Изискват се мерки за стимулиране на икономиката и заетостта за задържане на
младите в града.
По данни от 2011 г. за Община Елхово, лицата на възраст 15-64 години са 10 497
души. От тях, икономически активни са 65,7%. Останалите 34,3% са икономически
неактивни лица.От икономически активните, 76,7% а заети, а 23,3% са безработни.
Нивото на безработицата за Община Елхово заериода 2007 – 2013 г. е по-високо
от средното за страната и варира от 14,44% през 2007 г. до 21,92% през 2013 г., като
най-ниската стойност е през 2008 г. – 11,46%.
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96% от предприятията са с персонал до 9 души (т.нар. микро предприятия).
Малките предприятия от 10 до 49 души са 3,1%, а средните с персонал между 50 и 249
човека са едва 0,9% от общия брой. По отношение на заетите според класовете
икономическа дейност в град Елхово към 2011 г. откриваме, че 23% от гражданите
работят в преработващата промишленост, 15% в държавното управление, 13% в
сферата на търговията и ремонтите на автомобили, 7% в сектора на образованието и
общо 6% в селското, горското и рибното стопанство, както и в хуманното
здравеопазване и социалната работа.
Предприятията, регистрирани на територията на град Елхово са 1077, като
реално действащите са 508 (подалr отчет за приходи през последните 2 години). По
отношение на секторната специализация на фирмите в град Елхово, 15% от тях се
занимават с търговия на дребно с хранителни продукти, напитки и тютюн, 9% са
ресторантите и питейните заведения, 8% се занимават с продажба, управление и
отдаване под наем на недвижими имоти, 5% е делът на пътническия, товарния и
таксиметровия транспорт, като същият процент се отрежда и на отглеждането на
растения, семена, животновъдство и дърводобив. Медицинските и дентални
специалисти, както и субектите, търгуващи на дребно с облекло и обувки имат по 4%
дял от икономиката на град Елхово.
Местната инициативна група МИГ – Елхово и Сдружение “Бизнес център –
Елхово“ са организациите, консултиращи местния бизнес.
Секторите с потенциал за привличане на инвестиции в град Елхово са земеделие
и хранително-вкусова промишленост, транспортно оборудване и ремонт на моторни
превозни средства, изграждане на гаражи, складове и бензиностанции, крайпътни
заведения, производство на облекла и екологичен туризъм.
Учебните заведения в град Елхово са общински (ОУ "Св. Св. Кирил и Методий",
ОУ "Св. Паисий Хилендарски", Гимназия "Св. Климент Охридски", ЦДГ "Надежда",
ОДЗ "Невен" и Общински детски комплекс) и държавни (ПГ "Стефан Караджа", ПУИ
"Н. Й. Вапцаров"). Всички те се нуждаят от оборудване и допълнителна квалификация
на персонала.
На територията на грьда функционират Многопрофилна болница за активно
лечение “Св. Иван Рилски” ЕООД и “Медицински център № 1 Елхово” ЕООД, Филиал
на Центъра за Спешна медицинска помощ-Ямбол, "Кардиологичен медицински център
Ямбол" ЕООД, 9 индивидуални практики за първична медицинска помощ, 9
индивидуални практики по специализирана медицинска помощ, 11 индивидуални
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практики за първична помощ по дентална медицина, микробиологична лаборатория
"СМДЛ-РАМУС" ООД, клинична лаборатория "МДЛ - д-р Стела Желева" ЕООД, ХЕИ
и 6 аптеки.
Културните институции в града са читалище „Развитие – 1893“ с библиотека и
Етнографско-археологически музей в гр. Елхово, част от 100 национални туристически
обекта. Работи се по прилагане на туристическа стратегия за града.
Местните медии са вестник “Елховска дума”, издаван от общинската
администрация и информационния сайт ElhovoNews.info.
В гр. Елхово функционират 4 спортни клуба, има многофункционална спортна
зала, градски стадион „Стефан Караджа“ и спортен комплекс.
Предлаганите социални услуги за деца в институции са ЦНСТ-Елхово – „Къща
като вкъщи“, „Детето за всички“ - ЦНСТ 2, а тези в общността - Център за социална
рехабилитация и интеграция ”Света Марина” и проекта „И аз имам семейство”.
“Защитеното жилище“ е институция за възрастни хора с увреждания, а услугите,
предлагани в общността за възрастни хора са „Обществена трапезария“, „Домашен
социален патронаж“ и „Личен асистент”. Функционират два клуба на пенсионера и
един общински клуб на хората с увреждания. Всички институции се нуждаят от
увеличаване на капацитета, оборудване и квалификация за екипа.
По отношение на културно наследство град Елхово е център на цивилизациите
още от древността в земите по долното течение на р. Тунджа. Забележителни са трите
резервата, тракийското наследство, изключителната етнография, културноисторическото наследство и природните пейзажи.
По–голямата част от сградите, недвижими културни ценности, се намират в
централната градска част. В централната част автентичността на партерните етажи е
нарушена от витрини. Пешеходната зона е със запазена във висока степен традиционна
и градоустройствена структура и мащаб.
Град Елхово се намира в сравнително чист атмосферен район, а основните
източници на замърсяване на повърхностните води са отпадните битови води и водите
от животновъдството. В града има изградена канализация и се работи за изграждането
на пречиствателна станция и оптимизиране на ВиК мрежата. Промишлените отпадъчни
води се заустват в повърхностни течащи водоизточници. Почвите на територията на
общината са разнообразни по вид.
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Наличието на гранично контролно-пропускателен пункт на територията на
общината, както и на пътища от републиканската пътна мрежа предполагат
подобряване на пътните връзки между населените места. Градът се обслужва от
главната улица „Ал. Стамболийски“, която тангира със съществуващия гаров ареал.
Железопътната линия разделя голяма част от жилищните територии и обслужващия
център от градския парк. Градският център е развит около ул. „Търговска“, която
пресича ул. „Ал. Стамболийски“. Производствените дейности са съсредоточени в две
зони – северна и югозападна, разположени периферно на града. Забелязва се
тенденцията на отдръпване на големите производства, тяхното минимизиране или
преструктуриране.
На територията на Елхово има 2 784 жилищни сгради, а според формата на
собствеността около 79,56 % от тях са частни.
Общата дължина на републиканските пътища на територията на Община Елхово
е 110,3 км, от които пътищата I-ви клас са 39,6 км, пътищата II-ри клас – 11,3 км, а
пътищата III-ти клас – 59,4 км. Дължината на уличната мрежа в гр. Елхово е 43 км.
Всички пътни артерии са с трайна настилка и са в сравнително добро състояние.
Всички 22 населени места в Община Елхово са водоснабдени. Град Елхово има
изградена канализационна мрежа около 92 % спрямо уличната мрежа, като около 96 %
от населението е включено към нея. Общината се електроснабдява с напрежение 20 kV
от подстанция „Елхово” 110/20 kV.
На територията на града действат различни устройствени планове, като найголемият от тях, влязъл в сила през 2005 г., е Общият устройствен план на град Елхово,
включващ града с неговото землище.
По отношение на работата по проекти в Община Елхово се наблюдава устойчива
тенденция за периода 2007-2013 г. към нарастване на отношението привлечен към
осигурен с бюджета капиталов ресурс. Формира се тенденция на нарастване броя на
проектите, съфинансирани със средства по ОП на ЕС.
В рамките на SWOT анализа се изведени следните възможности за развитие на
града и неговите територии - повишаване на активността на международните
сътрудничества за обмяна на опит и добри практики и реализиране на съвместни
проекти; финансиране на проекти по програми и фондове на Европейския съюз и други
донорски програми; рехабилитация и ремонт на пътни настилки, ремонт на тротоари,
подобряване на достъпа на хора с увреждания и проектиране на велоалеи; подновяване
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дейността на железопътната линия Ямбол – Елхово и изграждане на ЖП връзка с
Турция; създаване на достъпна информационна среда, която да стимулира обмена на
идеи, конкурсното начало и популяризирането на културни ценности; засилване на
рекламата на града и общината като туристическа дестинация и популяризиране на
културното наследство; нарастващ интерес към алтернативните форми на туризъм в
национален и международен мащаб; разглеждане на културния туризъм като
възможност за инвестиции; обвързване на туристическите и културните маршрути и
осигуряване на туристическа инфраструктура, включително за археологическите
недвижими културни ценности на територията на община Елхово; засилване
значението на зоните по поречието на р. Тунджа като места за отдих; облагородяване
на градската среда с цел постигането на комфорт и самочувствие на гражданите и
посетителите, създаване на възможности за социални дейности, контакти и активност;
допълване на съществуващите зелени пространства с повече и по-разнообразни
рекреационни функции; привличане на населението за участие в кампании за
почистване, поддръжка и залесяване на зелени площи за широк обществен достъп;
използване на възможностите, които предоставят програмите за Енергийна
ефективност, по които ще се прилагат мерки за обновяване на многофамилни жилищни
сгради - превантивна намеса в сградния фонд би удължило живота на постройките и би
подобрило качеството на обитаване; подобряване качеството и поддръжката на
инженерната инфраструктура, която благоприятства за разрастването на бизнеса и
подобрява качеството на живот в региона.

ВИЗИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЕЛХОВО ДО 2020 Г.
I. Проучване и анализиране на стратегически документи на европейско,
национално, регионално, областно и общинско ниво
Настоящият документ е изготвен в рамките на проект „Интегриран план за
градско възстановяване и развитие на град Елхово” и цели изготвянето на Визия за
развитие „Елхово 2020”.
По своята същност визията представлява описание на представата на общината
и гражданите за развитие на града като цяло с акцент върху ключовите икономически и
социални сектори. Също така се анализира пространственото развитие за периода до
2020 г., чиято реализация ще бъде подпомогната от Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие. Целта на Визията е да изведе на преден план приоритетните
области и проекти в социално-икономическата сфера, които да станат двигател за
развитието на града. За постигане на обективност в оценката освен изготвения анализ е
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извършено и проучване на общественото мнение по въпросите от общоградско
значение, възможностите и предизвикателствата пред град Елхово към 2020 г.
1.
Анализ на стратегическите документи на община Елхово и
приоритетите й по секторни политики
Интегрираният план за градско възстановяване и развитие представлява
стратегически документ за развитието на град Елхово. Очакваните резултати от
прилагането му залагат предизвикването на синергичен ефект и положително
въздействие в по-широк мащаб за града като цяло, за общината и района. Очаква се те
да повлияят положително и на хоризонталните стратегии, политики и програми,
имащи също широко въздействие.
Общи (междусекторни) стратегически документи на община Елхово
Общински план за развитие на община Елхово 2014-2020 г.
Общинският план за развитие на Община Елхово е основен инструмент за
прилагане на регионалната политика за устойчиво и балансирано развитие на общинско
ниво, както и за ефективно управление на общината през периода 2014-2020 г. Той е
със средносрочно действие, като времето за неговото изпълнение съвпада с
изпълнението на интегрирания план за градско възстановяване и развитие.
Общинският план за развитие на община Елхово за периода 2014-2020 г. прави
подробен анализ на ситуацията в общината по сектори, посочвайки техните проблеми и
излагайки препоръки за развитие и поле за подобрения. Всичко се базира на пошироката основа – заложената от документа визия за развитие на общината на базата на
икономически растеж през погледа в традициите и бъдещето.
С цел постигане на хармонизация с регионалната и кохезионна политика на ЕС и
спазвайки рамките на политиката за регионално развитие на общината през периода
2014-2020 г.общинският план за развитие включва следните стратегически цели:
1. Икономическо развитие и икономически растеж основаващ се на знания.
Приоритет 1 - Развитие на конкурентоспособността на местната икономика и
подкрепа на малкия и среден бизнес
Приоритет 2 - Повишаване ефективността на бизнеса и селското стопанство в
общината
Приоритет 3 - Развитие на трансграничното и междурегионално сътрудничество
2. Създаване на условия за социално включване и подобряване на социалната
инфраструктура
Приоритет 4 - Развитие на образователна, здравна, социална, културна и спортна
инфраструктура
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Приоритет 5 - Повишаване квалификацията на работещите в образователната,
здравната, социалната и културната инфраструктура
3. Подобряване средата на живот и утвърждаване на местната идентичност
Приоритет 6 - Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и
възстановяване и опазване на околната среда
Приоритет 7 - Оптимално използване на природните дадености и културно
историческо наследство за развитие на туризма
Приоритет 8 - Развитие на ефективността на административния капацитет
Секторни политики:
Общ устройствен план на град Елхово от 2005 г.
Общият устройствен план на град Елхово адресира един от най-важните въпроси
за създаването на добър облик на града с грижа за средата на живот и бизнес – мерки за
обществените центрове и публични пространства. По отношение на тях се предвижда
създаването на структура за комплексно устройство и устойчиво развитие, вътрешно
градско озеленяване, засилване значението на зоните от поречието на река Тунджа и
възстановяване функцията на градския хотел, като важен акцент в центъра на града.
Община Елхово си поставя за цел и подобряване на екологическата обстановка чрез
създаване на система от зелени пробиви, вътрешно градско озеленяване и подходящо
застрояване.
Бизнес среда
Годишна програма за развитие на туризма за 2014 г.
Основната цел, която програмата си поставя е постигането чрез туризма на
икономически растеж, който да подобри качеството на живот в общината. Това ще
стане като се съхрани нейното природно и културно наследство, чрез позиционирането
й на пазара като туристическа дестинация, предлагаща привлекателни и качествени
туристически продукти с добавена стойност, доставящи високо удовлетворение на
потребителите. Друга приоритетна дейност е съхранението и популяризирането на
културното и археологическо наследство, както и опазването на околната среда и
природните ресурси.
Енергетика и енергийна ефективност
Програма за енергийна ефективност на община Елхово 2013-2015г.
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Община Елхово фокусира краткосрочните си инициативи за енергийна
ефективност в секторите „Образование” и “Социални дейности”, поради
необходимостта от здравословни и безопасни условия за обучение в училищата,
домовете и детските градини, както и и в целева група „Улично осветление”– за
повишаване безопасността на движението по улиците и комфорта на обитаване на
жилищните комплекси. Конкретните цели за енергийна ефективност са подобряване на
работния климат в обектите от секторите, свързани към общинския бюджет,
подобряване на качеството на уличното осветление, внедряване на съвременни
технологии и възобновяеми енергийни източници, намаляване на бюджетните разходи
в следствие на постигнатите икономии на енергия.
Социална политика
Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014 г. на Община Елхово
Годишният план за развитие на социалните услуги за 2014 г. на Община Елхово
си поставя четири направления за действие в подкрепа на качествените и съвременни
социални политики - развитие на услуги в общността за превенция на социалното
изключване и изолацията, деинституционализация и подобряване качеството на
резидентната грижа, развитие на капацитет за управление и предоставяне на качествени
и ефективни социални услуги, както и развитие на междусекторни и междуобщински
партньорства при планирането и предоставянето на социални услуги.
Общинска програма на община Елхово за закрила на детето – 2014 г.
Общинската програма за закрила на детето за 2014 г. на Община Елхово залага
конкретни приоритетни области за развитие на политиките. Сред тях са намаляването
на броя на децата, отглеждани в институции, осигуряването на равен достъп до
качествено предучилищно и училищно образование за всички деца, насърчаването на
творческите заложби на децата, подобряването на здравето им и защита на децата от
всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
План за действие за периода 2013 – 2014 г. в изпълнение на Областна
стратегия за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012 – 2020)
Допълнителен документ в социалната сфера адресира ромската интеграция.
Документът се нарича План за действие за периода 2013-2014г. в изпълнение на
областна стратегия за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012-2020). Според него
са необходими всеобхватни мерки в сферите на образованието, здравеопазването,
жилищните условия, заетостта и социалното включване, върховенството на закона и
недискриминацията, както и културата и медиите за постигането на успешна
интеграция.
Спорт
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Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в община
Елхово за периода 2012-2015г.
Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в община Елхово за
периода 2012-2015г. представя намеренията на общината за работа по увеличаване броя
на хората, практикуващи спорт, извеждането на преден план на физическото
възпитание и спорта в училищата, модернизирането на наличната спортна база и
изграждането на нови съоръжения, ежегодното увеличаване на финансовите средства
за спорта и оказването на подкрепа за спортните и туристическите клубове на
територията на общината.
2.
Идентифициране на ключови цели на европейско, национално,
регионално и областно ниво
Градовете обхващат на своята територия местата за икономическа активност,
живот, социални услуги и отдих. Те са места за пълноценно общуване и творчески
изяви на жителите, центрове на иновации и услуги не само за града, но и за околните
населени места и райони. Поради своята плътност на населението градовете са от
изключително значение за изграждането на енергоспестяващи мощности и прилагането
на екологични мерки, които по този начин биха имали голям ефект. В градовете са
съсредоточени и разнообразни социално-икономически проблеми като безработица,
сегрегация, маргинализация и бедност. Тези характеристики на градовете ги правят
места, въздействието върху които най-бързо и успешно могат да постигнат резултатите
и целите, заложени в стратегията „Европа 2020“.6
Стратегия „Европа 2020“
Стратегия „Европа 2020“ е основополагащ рамков документ за актуалните цели
на европейската кохезионна политика по отношение на заетостта, иновациите,
глобалните заплахи от климатични промени и енергийна зависимост, образованието и
бедността. Приоритетите на икономическото развитие са насочени в три логически
обосновани направления:
 интелигентен растеж – изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
 устойчив растеж – насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна
икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

6

http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/index_en.cfm

http://ec.europa.regional_policy/conferences/citiesoftomorrow/inde
x_en.cfm
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 приобщаващ растеж – стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.
Според Комитета на регионите, Европейската комисия, Съвета на Европейския
съюз и Европейския парламент „Европа 2020” може да изпълни целите си, само ако
органите на европейско, национално, регионално и местно ниво работят за съвместно
за тяхната реализация. Изпълнението на стратегията по координиран, интегриран и
синхронизиран начин, при пълно съблюдаване на принципа на субсидиарност е
методът, който ще стимулира синергиите и системните ефекти, ключови за постигане
на водещите цели на ЕС и за изпълнение на задачите на стратегията „Европа 2020”. В
този смисъл освен работа на принципа на структурната субсидиарност,
геостратегическото място на град Елхово предполага и сътрудничество с други
български или европейски градове, също и съвместни проекти и инициативи в рамките
на програмите за транс-гранично сътрудничество.
От друга страна, ЕС може да изведе европейските страни в посоката към интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, само ако стратегията „Европа 2020” получи
териториално измерение, за да се гарантира, че тя отчита различните изходни позиции
като предварително условие за постигане на териториално сближаване. Всички
територии трябва да подобряват своята конкурентоспособност и качеството на живот
на своите граждани чрез местни политики, които обхващат трите стълба на стратегията
(интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж), заложени върху териториални
показатели и цели. В този смисъл, визията за развитие на град Елхово следва да се
разглежда като съставен елемент от общите усилия на градовете в Европейския съюз,
които чрез своя успех ще допринесат за общото изпълнение на дефинираните в „Европа
2020“ стратегически цели.
Национална програма за развитие на Република България: „България 2020“
България прилага Стратегията „Европа 2020“ чрез своята Национална програма
за развитие: „България 2020“. В нея е определена националната визия на страната за
икономическо развитие до 2020 г. Според нея, България трябва да бъде държава с
конкурентоспособна икономика, осигуряваща условия за пълноценна социална,
творческа и професионална реализация на личността чрез интелигентен, устойчив,
приобщаващ и териториално балансиран икономически растеж.
В Програмата са идентифицирани осем приоритетни направления, които се отнасят,
както до прилагането на общоевропейските политики, така и до формулирането и
изпълнението на самостоятелни национални политики, с което се обхваща пълния
пакет от мерки и действия на държавата в областта на социално-икономическото
развитие. Приоритетите включват подобряване на достъпа и повишаване на качеството
на образованието и обучението и качествените характеристики на работната сила;
намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване; постигане на
устойчиво интегрирано регионално развитие и използване на местния потенциал;
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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развитие на аграрния отрасъл за осигуряване на хранителна сигурност и за
производство на продукти с висока добавена стойност при устойчиво управление на
природните ресурси, подкрепа на иновационните и инвестиционни дейности за
повишаване на конкурентоспособността на икономиката; укрепване на
институционалната среда за по-висока ефективност на публичните услуги за
гражданите и бизнеса, енергийна сигурност и повишаване на ресурсната ефективност,
както и подобряване на транспортната свързаност и достъпа до пазари.
Национална стратегия за регионално развитие на Република България 20122020 г.
Стратегията отчита доброто географско разположение на Югоизточен район,
добре изградената в него транспортна инфраструктура (автомагистралите „Тракия” и
„Черно море”), потенциала за развитие на трансгранично, междурегионално и
транснационално сътрудничество за създаване на по-добри условия за комуникация със
страните от Централна и Западна Европа и Азия. Развитието на Транс-Европейския
транспортен коридор № 8 и неговото продължение на изток, където прераства в
ТРАСЕКА (Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия) предоставя възможност за
овладяване на развиващите се бъдещи пазари на източния бряг. Същевременно,
съхранената и атрактивна природна среда в района с наличието на множество защитени
територии с богато биоразнообразие, както и богатото културно наследство дават
възможност за силно развит туристически сектор. В района се намират Природен парк
“Странджа” и обширни територии, свързани с винарството и традициите в земеделието.
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода
2014-2020 г.
Водеща стратегическа цел на плана е създаването на условия за икономически
растеж с темпове, изпреварващи средните за страната. Тази цел ще бъде постигната
чрез създаване на благоприятни условия за по-нататъшно развитие на съществуващия
бизнес и стартиране на нови бизнес начинания. Приоритетните направления за
постигане на целта са развитие и модернизация на регионалната и местна
инфраструктура, подпомагане развитието и повишаване на конкурентоспособността на
предприятията от преработващата промишленост, развитие на туризма и на аграрния
сектор. Изведените приоритетни сектори в рамките на района са хранително-вкусовата
и текстилната промишлености, производството на дървен материал и на машини,
туризма, земеделието рибарството и аквакултурите, горското стопанство.
Областна стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020 г.
Визията, заложена от документа е „Област Ямбол - територия и регионална
общност с възстановени икономически позиции, създаващи условия за повече и поТози документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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добри работни места в частния и публичния сектор, със съхранено природно и
културно наследство и подобрено качество на живот“. За осъществяването на тази
визия, Областната стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020 г. си поставя две
ключови цели със съответните приоритети:
1. Възстановяване на икономическата динамика и създаване на благоприятна за
иновации бизнес среда.
Приоритет 1 - Възстановяване и повишаване конкурентоспособността на
регионалната икономика.
Приоритет 2 - Устойчиво и ефективно използване на ресурсите, развитие на
модерна инфраструктура, подкрепяща растежа и създаването на работни места.
2. Осигуряване на по-добри условия за заетост, социално приобщаване,
повишаване качеството на живот и изграждане на административен капацитет за добро
управление.
Приоритет 3 - Развитие на пазара на труда, увеличаване на заетостта, адаптиране
на образователните политики и социално включване.
Приоритет 4 - Укрепване на административния и институционалния капацитет
за добро управление.
Приоритет 5 - Балансирано териториално развитие и устойчиво градско
развитие.
Визията отразява прогнозите за постепенно намаляване на кризисните
въздействия върху регионалната икономика, стабилизиране на публичните финанси,
извършване на структурни реформи в икономическата и социалната сфера и на
целенасочени инвестиции за увеличаване на растежа, създаване на работни места и
подобряване на бизнес средата на територията на областта. Общите усилия на
регионалните партньори за прилагане на областната стратегия за развитие ще
допринесат и за подобряване на условия за живот в населените места в района на
основата на устойчив, щадящ природната среда и приобщаващ икономически растеж.
3.
Постигане на интегритет във визията за развитие на общината чрез
съпоставителен анализ на визията, приоритетите и целите на европейско,
национално, регионално, областно и общинско ниво
В разгледаните стратегически документи най-често споменаваната обща цел е
постигането на икономически растеж, чрез инвестиции в инфраструктура и човешки
капитал. Отчитат се конкурентните предимства на основата на географското
положение, природните дадености и вече съществуващите условия като потенциал за
развитие, върху които трябва да се доразвият мерки за подобряване на цялостната
икономическа среда. Като стратегически приоритети са изведени и общото устойчиво
развитие, достъпа до качествено образование, здравеопазване и социалното включване.
Бъдещи проекти и инициативи
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Приоритет на общината е превръщането на Елхово в атрактивно място за
правене на бизнес, с квалифицирана работна ръка, съсредоточено върху селското
стопанство и туризма, което предлага на своите жители добра социална и
образователна инфраструктура, грижа за околната среда и качествено административно
обслужване. Бъдещите инвестиции и усилия се планират да бъдат насочени поконкретно към следните основни проекти и инициативи:7
 Развитие на конкурентоспособността на местната икономика и подкрепа на
малкия и среден бизнес.
 Повишаване ефективността на бизнеса и селското стопанство в общината.
 Развитие на трансграничното и междурегионално сътрудничество.
 Развитие на образователна, здравна, социална, културна и спортна
инфраструктура.
 Повишаване квалификацията на работещите в образователната, здравната,
социалната и културната инфраструктура.
 Развитие и модернизация на техническата инфраструктура и възстановяване и
опазване на околната среда.
 Оптимално използване на природните дадености и културно историческо
наследство за развитие на туризма.
 Развитие на ефективността на административния капацитет.
Посочените инициативи напълно съответстват на целите на ключовите
стратегии и политиките от по-високо ниво за настъпващия програмен период 2014-2020
г.
Основните принципи на градското и териториалното развитие, приоритетите и
целите, формулирани чрез Лайпцигската харта, Декларацията от Толедо и
Териториалната програма 2020 подчертават значението на по-силното териториално
измерение в бъдещата политика на сближаване. Социалните, икономическите и
екологичните предизвикателства трябва да се решават както на ниво квартал, така и в
по-широк териториален контекст. Градовете не се определят само от
административните си граници и политиките за градско развитие вече не са насочени
единствено към административните граници на града. Предвижда се да бъдат
поощрявани допълващи мерки между функционалните подходи (на равнището на поголемите агломерации и метрополиите) и на социалните и културните подходи, които
включват ангажирането и предоставянето на повече права на гражданите (на равнище
квартал).
Иновациите присъстват във всички стратегии за следващия програмен период.
Те се насърчават, за да се осигури преходът към градовете на бъдещето. Те трябва да се
отличават с многообразие, сплотеност и атрактивност, да бъдат екологосъобразни и
здравословни, да са места за развитие на устойчива и приобщаваща икономика.
Потенциалът на социално-икономическото, културното, възрастовото и етническото
7

Общински план за развитие на община Елхово 2014-2020 г.
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многообразие следва да се използва пълноценно като източник на иновации.
Стратегиите за иновации трябва да бъдат многостранни, като в тях се разглеждат
въпроси, свързани с услуги и технологии, както и иновации с институционален и
социален характер. Иновациите ще трябва също да решават организационни и
институционални въпроси, тъй като ще са нужни нови форми на управление, за да
бъдат посрещнати очакванията на обществата и сложните предизвикателства. 8
За изпълнението на планираните от общината цели и постигането на
интегриран подход между различните нива на планиране и секторни политики в
бъдеще ще трябва да се засили координацията с всички нива на управлението и
структурите на гражданското общество. Нужен е по-интензивен диалог и
сътрудничество, както и постигане на интегритет между общинските, областните,
регионалните и правителствените цели и приоритети, както и между секторните
политики, свързани с градското развитие за по-мащабни и видими резултати. За
поддържането на такъв диалог е от важно значение наличието на обща визия. Нужна е
солидна база от знания като основа за общо разбиране на възможностите за развитие ―
необходимо условие, без което не може да се изготви визия за бъдещето. Тези знания
не бива да бъдат достояние единствено на експерти, а трябва да бъдат разбрани и
излъчени от всички заинтересовани страни. Крайната цел е извеждането на жизнена и
приета от гражданите на Елхово визия, която вдъхновява и увлича хората за използване
на целия наличен потенциал и ресурси за постигането й.

8http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/studies/pdf/citiesoftomorrow/citiesoftomorrow

_summary_en.pdf
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ПРЕГЛЕД И СИНХРОНИЗИРАНЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ СОЦИАЛНОИКОНОМИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ

II.

1.
Обобщени резултати от изготвения анализ за целите на
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие, обобщени в
SWOT анализ
На база на изводите от проблемния и целеви анализ на настоящото състояние на
град Елхово се очертаха следните слаби страни и възможности за развитие на града:
Слаби страни:


Дългосрочна тенденция към намаляването на населението;



Застаряване на населението с всяка следваща година в дългосрочен план, което
поставя под напрежение нормалното функциониране на системите на
социалната инфраструктура;



Отрицателен естествен и механичен прираст;



Засилени процеси на миграция особено сред младото население;



Ниски образователни и квалификационни характеристики и недостатъчни
умения на трудовите ресурси за развитие на конкурентни производства;



Закрита железопътна линия Ямбол – Елхово;



Ниска предприемаческа активност на населението;



Закриване/ликвидиране на важни промишлени активности;



Високо равнище на безработица – над два пъти по-високо от средното за
страната;



Значителна част от заетостта е на база субсидирана заетост, не на дейности,
инициирани от частния сектор;



Непълноценно използване на производствените територии;



Липса на общински терени за производствена активност на зелено”;



Очакван недостиг на педагози за учебните заведения на общината;



Амортизирано оборудване в обектите на социалната сфера;



Материалната база в здравните заведения е амортизирана и оборудването е
технически остаряло;



Въпреки приложените частични мерки по обновяване и облагородяване на
прилежащи терени към обектите на социалната инфраструктура, състоянието им
е незадоволително;
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Недостатъчни спортни съоръжения в междублоковите пространства и зелените
площи за широк обществен достъп;



Детски площадки за игра в междублоковите пространства, които не отговарят на
съвременните изисквания за безопасност;



Градът няма изграден имидж на туристическа дестинация - причина за слаба
туристическа посещаемост;



Сградите културни ценности не са добре поддържани и адаптирани към
околната среда. Нарушена е автентичността на партерните етажи, на
недвижимите културни ценности;



Недостиг на финансов ресурс за консервация и реставрация на културни
ценности, музейна дейност и за провеждане на теренни археологически
проучвания на територията на общината;



Липса на обща информационна система и регистри на недвижимите културните
ценности;



Липса на актуализиран ПУП (в цифров вид) за територията на целия град;



Голям процент жилищни сгради на възраст над 40 години;



Малък процент общинска собственост върху жилищни сгради;



Недостатъчен брой общински жилища, които да задоволяват нуждите на
социално слаби;



Физически и морално остарели сгради и съоръжения в производствените
територии;



Остарели, неизградени
съоръжения;



Към момента в града няма изградена пречиствателна станция;



Голяма част от улиците V и VI клас се нуждаят от основен ремонт;



Липсва хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на много места;




Липсва велоалейна мрежа;
Физическата среда и сградният фонд в някои части на града са сериозно
амортизирани.

напълно

и

амортизирани

инженерно-технически

Възможности:


Повишаване на активността на международните сътрудничества за обмяна на
опит и добри практики и реализиране на съвместни проекти;



Финансиране на проекти по програми и фондове на Европейския съюз и други
донорски програми;
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Рехабилитация и ремонт на пътни настилки, ремонт на тротоари, подобряване на
достъпа на хора с увреждания и проектиране на велоалеи;



Създаване на достъпна информационна среда, която да стимулира обмена на
идеи, конкурсното начало и популяризирането на културни ценности;



Засилване на рекламата на града и общината като туристическа дестинация и
популяризиране на културното наследство, включително чрез включване на
града в регионален туристически продукт;



Социализиране на туристическите обекти – културни, екологични и изграждане
на свързана инфраструктура за цялостен туристически продукт на територията
на града и общината;



Засилване значението на зоните по поречието на р. Тунджа като места за отдих;



Облагородяване на градската среда с цел постигането на комфорт и
самочувствие на гражданите и посетителите, създаване на възможности за
социални дейности, контакти и активност;



Допълване на съществуващите зелени пространства с повече и по-разнообразни
рекреационни функции;



Привличане на населението за участие в кампании за почистване, поддръжка и
залесяване на зелени площи за широк обществен достъп;



Използване на възможностите, които предоставят програмите за Енергийна
ефективност, по които ще се прилагат мерки за обновяване на многофамилни
жилищни сгради - превантивна намеса в сградния фонд би удължило живота на
постройките и би подобрило качеството на обитаване;



Подобряване качеството и поддръжката на инженерната инфраструктура, която
благоприятства за разрастването на бизнеса и подобрява качеството на живот в
региона;

2. Фактори, които допринасят за устойчивото развитие на град Елхово
Безспорен факт е, че конкурентното предимство на гр. Елхово е близостта до
границата с Република Турция. Възможностите за оползотворяване на това
стратегическо местоположение са многобройни. Първата посока на потенциално
развитие е свързана с постоянно преминаващия пътнико и товаропоток, който се
нуждае от добра пътна инфраструктура, складови помещения и условия, улесняващи
логистиката. Водачите на превозни средства и туристите от своя страна биха се
възползвали от предложените им места за отсядане и почивка, а турските инвеститори
да им се предложи улеснен достъп до пазара на Европейския съюз чрез териториалната
близост на българските селища в пограничните райони като Елхово. Сътрудничеството
между граничната територия ще бъде средство за насърчаване на инвестициите, за
развитието на бизнеса, за опазването на природните ресурси, както и за съдействие за
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повишаване привлекателността им за гости и посетители, както и за засилване на
интереса на стратегическите инвеститори към този район.
Елхово има богато културно-историческо наследство и природни
забележителности, които биха могли да допринесат в допълнение към по-горе
казаното за изграждането на цялостна туристическа стратегия, основана на екологичен
и културен туризъм, подсилен допълнително от известността на Етнографскоархеологическия музей, част от 100-те национални туристически обекта в България.
Наличните природни и културни ресурси трябва да бъдат подкрепени, както предвижда
и туристическата стратегия на община Елхово, от добър маркетингов план за
популяризиране.
Елхово има отличен потенциал за развитие в сферата на земеделието,
билкарството, пчеларството и като цяло производството на екологично чиста
продукция. Това е потенциал наблюдаван както от общината в нейните програмни
документи, така и оползотворен на практика от водещите фирми в града,
съсредоточили дейността си именно в аграрния сектор.
ИЗГОТВЯНЕ НА ВИЗИЯ

III.

През месец октомври 2011 г, Европейската комисия публикува Доклад
„Градовете на бъдещето - предизвикателства, визии, пътища напред” в подкрепа на
приоритетите и целите, формулирани чрез Лайпцигската харта, Декларацията от
Толедо и Териториалната програма 2020, в който се подчертава териториално
измерение в бъдещата политика на сближаване. Докладът публикува обща визия за
европейския град на бъдещето, която обединява разбирането за целите, приоритетите
и ценностите. Градът е представен като място на голям социален напредък с висока
степен на социално сближаване, социално балансиран жилищен фонд, предлагащо
също така социални и здравни услуги и образование за всички. Той е платформа за
демокрация, културен диалог и многообразие и е място на възстановяване на околната
среда.
При изготвянето на проекта на визия „Елхово 2020” са отчетени европейските
измерения на развитието на градовете през 2020 г., резултатите от социалноикономическия и SWOT анализите, резултатите от проучването на общественото
мнение. Водещо при всички получени коментари относно визията за развитие на
„Елхово 2020” е консенсуса за ключовото значение на геостратегическото
местоположение на града и чистатото земеделие с възможности за предприемачество..
В следствия от това екипът изведе три предложения за визия на гр. Елхово:




Елхово – привлекателно място за живот, работа и отдих
Елхово – град, предлагащ достоен живот и грижа на своите граждани
Елхово – модерен привлекателен град с възможности за бизнес и реализация

По време на работата по проекта стремежът на екипа бе Визията за развитието
на града да обединява усилията на всички, да се основава на потенциала на града и да
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отчита стратегическите цели на всички нива на управление за постигане на устойчиво
развитие. Визията изразява общото желано бъдеще за развитие на града. Екипът
предостави възможности за изява на хората и участие в създаването на визията за
бъдещото развитие на града до 2020 година. Използваното анкетно проучване даде
нужната енергия и обединение за създаване на фокусираща, ориентирана във времето и
основана на даденостите на град Елхово, визия за устойчиво развитие до 2020 г.
Визията е представена в кратко послание, което надгражда съществуващите
стратегически цели на община Елхово и включва в себе си съгласуваност между
политиката за регионално развитие на европейските градове, политиката за
устройствено развитие на територията и нуждата на хората за реализация на техния
потенциал и постигане на по-добро качество на живот. Визията е обусловена от
възможностите, които предоставя на Елхово геостратегическото му позициониране до
границата с Република Турция и възможностите за бизнес породени от достъпа до
европейския пазар.
Изготвените предложения за Визия са следните:
Елхово – привлекателно място за живот, работа и отдих
Тази визия е свързана с прилагането на мерки в различни насоки, като сред найважните ще бъдат създаването на по–добри условия за заетост, подобряване качеството
на градската среда, подобряването на образователната, здравната, социалната и
културната инфраструктура. Тази визия цели превръщането и утвърждението на град
Елхово като привлекателно място за живеене, работа и бизнес, място със съхранена
природа и традиции, място както за отдих така и за развлечение, място с привлекателна
инвестиционна среда. Осигуряването на достъп до институциите ще има решаващо
значение за подобряване качеството на живот като цяло и за повишаване на жизнения
стандарт на гражданите на Елхово. Постигането на устойчив икономически растеж чрез
подкрепа и стимулиране развитието на бизнеса ще има ключова роля при създаването
на условия за подобряване качеството и стандарта на живот на жителите на града.
Подобряване на заетостта чрез социални мерки, образование и квалификация, които в
комбинация с отлична бизнес среда ще бъдат важно условие за задържане на младите в
града. Недостатъчно оползотворени са местните ресурси в областта на природното и
културно наследство и земеделието. Включени са и мерки в подкрепа на туризма,
грижата за околната среда и административния капацитет. Възможностите за развитие
на трансграничното сътрудничество на града с потенциал за повишаване на
привлекателността му в сферата на туризма, културния обмен и чуждестранен
инвестиционен интерес са обективни.
Всички тези мерки ще спомогнат за превръщането на Елхово в привлекателно
място за живот, работа и отдих.
Елхово - град, предлагащ достоен живот на своите граждани
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Хората са ключовият ресурс за устойчивото развитие на всеки град. Ето защо бе
разработена и настоящата Визия. Предложена визия представя града като място,
акцентиращо върху добрите условия за всички граждани на Елхово, град с балансирано
развитие, предлагащ достоен живот на своите граждани, град, предлагащ проспериращ
начин на живот. Инвестиции в човешките ресурси, в знания и умения ще осигурят
повече и по–качествени работни места и това ще се отрази положително върху
постигането на социална интеграция и включване и постигане на икономически растеж
като цяло. Визията е насочена към създаване на условия за по-ефективно използване на
социалната инфраструктура, подобряване на социалното включване, разширяване на
достъпа до качествено образование, създаване на условия за заетост, изграждане на
адекватна инфраструктура за образование, спорт и култура, осигуряване на по-добър
здравен и културен статус на населението. Това включва както добрите възможности за
заетост, така също и качественото образование и квалификация и грижата за
нуждаещите се. Осигуряването на равни възможности до образование, пазара на труда,
социално включване, както и доброто икономическо развитие ще бъде важен елемент
на политиката за превръщането на град Елхово в град, предлагащ достоен живот на
своите граждани.
Елхово – модерен привлекателен град с възможности за бизнес и реализация
Доброто икономическо развитие е ключът към преодоляването на много от
съществуващите трудности в момента в града, като безработица, спад в броя на
населението, ниска покупателна способност, незадоволително състояние на
материалната база. Тази Визия представя Елхово като модерен привлекателен град при
съчетание с възможностите икономическото развитие, бизнес и реализация. Важна роля
за постигане на устойчив икономически растеж в областта ще има създаването на
благоприятни икономически условия. Наличието на базисна инфраструктура за
развитие на бизнес е ключова предпоставка за осигуряване на така нужните инвестиции
и ресурси за възстановяване и развитие на територията на града. Тази визия е свързана
с прилагането на мерки в различни насоки, като сред най-важните ще са подобряване
на достъпа до инфраструктурни мрежи на територията на обособената производствена
зона и допълнително стимулиране на трансграничното и междурегионално
сътрудничество, както и развитие на секторите образование и професионална
квалификация. В този аспект чрез развитието на местната икономика Елхово ще се
развие като модерен и привлекателен град с възможности за бизнес и реализация.
Преките инвестиции ще бъдат свеж финансов ресурс за растеж и подобряване
конкурентоспособността на местната икономика, и оттам за развитие на града във
всички посоки. Специфичният потенциал на местната икономика може да се
активизира чрез подпомагане на МСП и създаване на благоприятни условия за тяхната
дейност, чрез подкрепа на бизнеса за технологично обновяване и модернизиране, с
осигуряване на достъп до финансиране и използване на иновации и развитие на зелени
икономически дейности.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Изборът на Визия за развитие на град Елхово е синхронизиран с направените
изводи в проблемно-целевия анализ и изведените в SWOT анализа силни страни и
възможности за развитие, които са основополагащи за устойчивото планиране на
градското развитие, на основата на ресурсите и потенциала на град Елхово. Чрез
бъдещи целенасочени интервенции в изведените в Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие приоритетни икономически сектори ще се постигне
интегрирано и интелигентно планиране за реализирането на устойчив, ускорен и
приобщаващ растеж - трите стълба на Стратегията „Европа 2020”.
Визията за развитие на гр. Елхово до 2020 година беше преформулирана и носи
в себе си вижданията на общината и гражданите за бъдещото желано състояние на
града по отношение на ключовите сектори, както и неговото пространствено развитие
до 2020 г., чиято реализация ще бъде подпомогната от Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие.
Визията на град Елхово е:
„Елхово – град с бъдеще за всички“
Тази визия цели превръщането и утвърждението на град Елхово като
привлекателно и спокойно място за живеене, работа и бизнес, град със съхранена
природа и традиции, град с привлекателна инвестиционна среда, град предоставящ
бъдеще на своите жители. Тази визия е свързана с прилагането на мерки в различни
насоки, като сред най-важните ще бъдат повишаване на качеството на живот и
жизнения стандарт на гражданите. Повишаването на общата привлекателност на град
Елхово чрез изграждането на достъпна и хармонична градска среда с цел
благоустрояване на зелените и пешеходни пространства, обновяването на
междублокови пространства, детските площадки и изграждането на транспортна и
инженерна инфраструктура ще превърнат Елхово в едно привлекателно място за живот
и ще бъдат ключовите елементи за осигуряване на добро качество на живот.
Успешното развитие на град Елхово ще зависи и от неговото икономическо развитие,
като постигането на устойчив икономически растеж чрез подкрепа и стимулиране
развитието на бизнеса ще имат ключова роля при създаването на условия за
подобряване качеството и стандарта на живот. Наличието на базисна инфраструктура
за развитие на бизнес е ключова предпоставка за осигуряване на така нужните
инвестиции и ресурси за възстановяване и развитие на територията на града. Преките
инвестиции ще бъдат свеж финансов ресурс за растеж и подобряване
конкурентоспособността на местната икономика, и оттам за развитие на града във
всички посоки. В този аспект чрез развитието на местната икономика Елхово ще се
развие като привлекателен град с възможности за реализация и бизнес, град с бъдеще за
всички. Инвестициите в човешките ресурси, в знания и умения ще осигурят повече и
по–качествени работни места и това ще се отрази положително върху стандарта на
живот и постигане на икономически растеж като цяло. Тези мерки ще дадат добри
перспективи за реализация на гражданите на Елхово и ще помогнат за задържане на
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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младите в града. Възможностите за развитие на трансграничното сътрудничество на
града с потенциал за повишаване на привлекателността му в сферата на туризма,
културния обмен и чуждестранен инвестиционен интерес ще бъдат важна предпоставка
за развитието на града. Гражданите на Елхово ще се ползват от улеснен достъп до
институциите, предлагащи им модерно и ефективно обслужване. Чрез ремонт и
реконструкция на главните институции, предоставящи основните услуги в общността
ще се цели едно по-добро и качествено обслужване чрез оптимална институционална
среда и предоставяне на ефективни публични услуги. Този всеобхватен пакет от
политики и мерки ще подобри качеството на живот в град Елхово като град с бъдеще за
всички.
В заключение, визията за развитие на град Елхово следва да се разглежда като елемент
от общата цел за постигане на по-добро качество на живот в европейските градове,
които чрез своя успех ще допринесат за общото изпълнение на дефинираните в „Европа
2020“ стратегически цели и индикатори за изпълнение.

ЧАСТ II
СТРАТЕГИЯ И ЦЕЛИ НА ПЛАНА
Стратегия на плана
I. ВЪВЕДЕНИЕ В СТРАТЕГИЧЕСКАТА ЧАСТ НА ИПГВР – ЕЛХОВО
Стратегията и целите на ИПГВР представят стратегическата част на ИПГВР и се
формулират като обща и специфични цели на плана, които имат за цел да решат
отделните проблеми на системите и различните части на града чрез инструментите на
интегрирано планиране и изпълнение. Поради тази причина, използваният подход е да
обвърже идентифицираните проблеми на ниво територия със специфичните цели на
плана (подход отдолу-нагоре) и визията за развитие на града с общата цел и стратегия
на плана и специфични цели (подход отгоре - надолу). Този подход гарантира
съобразяване със специфичните потребности и ограничения на територията и взаимно
допълване и синхронизиране със стратегически документи от различен порядък и
йерархия (европейски, национални, регионални, общински и на ниво град – визия за
развитие до 2020 г).
Изготвянето на целите и стратегията на ИПГВР се основава на изводите,
направени в анализа и синтезирани в SWOT анализа при отчитане на силните и слабите
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
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развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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страни в развитието на града, възможностите и заплахите, формираната визия за
развитие на град Елхово към 2020г.
Интегрираният план е свързан с множество предизвикателни проекти, чието
идентифициране и създаване на възможности за изпълнението им ще допринесе за
реализиране на общата визия за постигане на устойчиво дългосрочно възстановяване и
развитие на град Елхово. Успешното прилагане на Плана за градско възстановяване и
развитие ще наложи сътрудничество от всички представители на местната общност.
Подготовката на ИПГВР ще осигури на община Елхово общ подход за реализиране на
предизвикателствата и възможностите на града. С този подход Елхово ще може да
изпълни своята визия за привлекателно и спокойно място за живеене, работа и бизнес,
град със съхранена природа и традиции, привлекателна инвестиционна среда,
предлагащ бъдеще за всички.
Формулираните специфични цели на Интегрирания план за градско
възстановяване и развитие са отнесени към нуждите на града, както и към
инвестиционните приоритети на ОП „Региони в растеж“, както и други оперативни
програми. Реализацията на целите ще се търси чрез интегрирани проекти за градско
развитие, в т.ч. за подобряване на градската среда, качеството на живот и публичните
услуги, за повишаване възможностите за образование и квалификация чрез обновена
образователна база и състоянието на инфраструктурата, с потенциал за употреба от
бизнеса.
Основните принципи, на които трябва да отговаря интегрирания план за градско
възстановяване и развитие, включват:


пространствено развитие, съчетаващо социално-икономическото и
инфраструктурното развитие на града с актуалното устройствено планиране;



приемственост и доразвитие в посока реализация на другите стратегически и
планови документи на регионалното развитие и на териториалното устройство;



икономическа устойчивост. ИПГВР трябва да е в съзвучие с икономическите
стратегии и политики за стимулиране на икономически растеж, иновации и
конкурентоспособност.



социална устойчивост. Интегрираното градско планиране трябва да обвързва
градското развитие със социални програми и стратегии – подобряване на
жилищната среда и социалната инфраструктура, интегриране на населението в
необлагодетелствани квартали и др.



екологическа устойчивост. Интегрираното градско планиране може да
допринесе за устойчивото развитие, чрез стимулирането на енергийната
ефективност и т.н.



архитектурно-пространствени и културно-исторически аспекти. ИПГВР
трябва да подобрят качество на обществените пространства, опазването и
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възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
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поддържането на историческите сгради и ансамбли, културните ценности и
архитектурното наследство.
II. ОБЩА ЦЕЛ НА ИПГВР
Общата цел на ИПГВР се базира на визията за развитие на града „Елхово – град
с бъдеще за всички“, както и действащите стратегически документи, посочени в т. ІV.
Формулираната Визия за развитие на града до 2020 г. обобщава ключови идеи и
покрива най-важните аспекти от градското развитие и в най-голяма степен в нея са
отразени факторите, благоприятстващи развитието на града, и желаното състояние през
2020 година.
Общата цел на ИПГВР на гр. Елхово за периода 2014-2020 г. е, както следва:
Постигане на устойчиво хармонично развитие на град Елхово чрез
подобрена жизнена среда с условия за развитие на човешкия капитал, подобрена
инфраструктура, инвестиционна атрактивност, привлекателна градска среда при
съхранено природно и добре поддържано културно наследство.
Определената обща и специфични цели си взаимодействат на всички нива, като
се търси постигането на синергичен ефект в резултат на взаимодействието на
основните фактори на регионалното развитие, икономика, екология и социално
развитие, които да спомогнат за постигането на балансираното и устойчиво развитие на
град Елхово.
III. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
В съответствие с целевия и проблемен анализ, основните слаби страни пред
развитието на гр. Елхово и обектите в неудовлетворително състояние, с негативни
тенденции в развитието и/или с нереализиран потенциал, решаването на чиито
проблеми изисква интегриран подход, са както следва:
–

Необходимост от прилагане на мерки за обновяване и осигуряване на
енергийна ефективност на публичните сгради, образователните,
социалните и културните институции, както и многофамилните жилищни
сгради – възможност за удължаване живота на постройките;

–

Недостатъчно
пространства;

–

Частично отговарящи на съвременните изисквания за безопасност детски
площадки за игра;

облагородени

и

благоустроени

междублокови
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–

Остарели, неизградени напълно и амортизирани градски инженернотехнически съоръжения;

–

Голяма част от улиците V и VI клас се нуждаят от основен ремонт;

–

Липса на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на много
места;

–

Нужда от рехабилитация и ремонт на пътни настилки, ремонт на
тротоари, подобряване на достъпа на хора с увреждания и проектиране на
велоалеи;

–

Необходимост от допълване на съществуващите зелени пространства с
повече и по-разнообразни рекреационни функции;

–

Ниски образователни и квалификационни характеристики и недостатъчни
умения на трудовите ресурси за развитие на конкурентни производства;

–

Очакван недостиг на педагози за учебните заведения на общината;

–

Загуба на кадри, обучени в сферата на детската педагогика;

–

Слаба осигуреност на обществените сгради с рампи за достъп на хора с
ограничена мобилност;

–

Нужда от реновации, оборудване и обзавеждане на училища, детски
заведения, културни и социални институции, както и на сгради и
помещения използвани от общинската администрация;

–

Липса на приют за временно настаняване и подслон на хора през зимния
сезон и в кризисни социални ситуации;

–

Необходимост от мерки за социално включване на хора с увреждания и
самотноживеещи хора;

–

Продължаване предлагането на набор от социални услуги в семейна среда
за лица с трайни увреждания или невъзможност за самообслужване и
увеличаване капацитета на обществената трапезария;

–

Продължаване на мерките за деинституционализация на деца.

Независимо от неголемия размер на града се очертават зони със специфично
въздействие, които трябва да бъдат подкрепени от ИПГВР, в които липсват изобщо
елементи на градски дизайн, а в други е необходимо разнообразие и качество на
градското обзавеждане. Централната градска част разполага с потенциал за бъдещо
развитие на социални и културни дейности и бизнес, защото в нея са локализирани
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.

339

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013
www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!
Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния
бюджет на Република България

почти всички административни сгради, обекти на образованието и нейното развитие
следва да продължи. Обособяват се и територии с с влошено качество на физическата
среда, ниска енергийна ефективност на сградния фонд, висок процент на безработно
население и високи нива на бедност, основно в квартали с концентрация на компактно
ромско население, за което е характерно ниско образователно равнище, изолация и
нарушени параметри на средата.
Въз основа на анализ на посочените проблеми и възможностите за финансиране
бяха формулирани следните специфични цели на ИПГВР:
1) Повишаване равнището на жизнената среда чрез нови стандарти на
градската среда
Това е комплексна цел, която цели да се преодолеят несъответствията и
изоставането на градските територии и подсистеми и да се реализират ресурси с
потенциал за удовлетворяване на потребности от общоградско значение. Съществен
елемент на тази цел е социалното развитие и създаване на условия за заетост и
социално включване, гарантиране на достъпа до качествена социална инфраструктура,
вкл. образование, култура, зелени и спортни площи, социални услуги, транспортни
услуги и др.
2) Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия
за развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за
населението
Последователното осъществяване на дефинираната цел ще спомогне за
многостранната активизация на положителните въздействия на добре изградената и
ефикасно функциониращата инфраструктура. Обект на развитие в рамките на
прогнозния хоризонт на ИПГВР ще бъдат стимулираното развитие и подпомагане на
основните мрежи, системи и елементи на техническата и инженерната инфраструктура.
Развитието на транспортната инфраструктура има съществено влияние при
формирането на благоприятни условия за икономическото и социално развитие. Тази
инфраструктура спомага за засилване атрактивността на производствените терени и
стимулиране на инвестиционен интерес. Водостопанската система и благоустройството
имат силно въздействие за екологизацията на жизнената среда и за повишаване
качеството на живот в отделни териториални части на града. Развитието на
инфраструктурата играе силна роля и има значимо въздействие върху развитието,
поради което тя се проявява като цел и като хоризонтален приоритет съвместно със
защитата и опазването на околната среда. Важна задача на ИПГВР е провеждането на
взаимообвързана политика на развитие на инфраструктурата и екологическите
последици от инфраструктурното изграждане и обезпеченост на територия, т.е.
изграждането на екологосъобразна и екологопестяща инфраструктура.
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3) Създаване на предпоставки за растеж на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, изграждане на бизнес и производствена
инфраструктура
Реализирането на тази цел предполага провеждането на комплекс от действия,
които ще доведат до създаване на условия за увеличаване равнището на социалноикономическото развитие на град Елхово. Основа за това следва да бъде повишаването
на градската атрактивност за нови инвестиции, подобряване на достъпа до заетост в
резултат от подобряване на образователните и квалификационни характеристики на
работната сила и достъп до местните пазари на труда. Разкриването на нови работни
места ще е следствие от модернизацията на бизнес инфраструктурата и
производствената зона.
4) Пълноценно използване на потенциала за сътрудничество и синергия
между различните сектори, фактори на селищната среда, заинтересовани
страни в града, общината, повишаване на административния капацитет
Това е хоризонтална цел, която следва да бъде осъществявана в целия процес на
реализация на ИПГВР. В условията на ограничени ресурси и значителни
предизвикателства в градското развитие, търсенето на подходящите подходи, мерки,
средства е задължително условие за постигането на останалите цели на плана. Това
трябва да бъде основната задача на екипа на управлението на плана, като усилията на
всички заинтересовани страни следва да се обединят и всички да бъдат активни в този
процес.
За изпълнението на тези цели са изведени няколко приоритета свързани с
подобряването на жизнената среда и жизнения стандарт, техническата инфраструктура,
развитието на трансграничното сътрудничество и развитие на ефективността на
административния капацитет.
ІV. Приоритети
Приоритетите конкретизират ключовите области за интервенция и подкрепа за
постигането на целите на ИПГВР.
ПРИОРИТЕТ 1:

УТВЪРЖДАВАНЕ

НА

АВТЕНТИЧНОСТТА

И

ПОДОБРЯВАНЕ

НА

ГРАДСКАТА СРЕДА

Мерките, свързани с тези приоритети, имат пространствени измерения, и
включват:
 Повишаване на привлекателността и многофункционалността на централните
градски пространства.
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 Експониране на недвижимото културно наследство, разположено на територията
на града. Подобряване на подържането и вписване на сградите културни
ценности към околната среда;
 Подкрепа на нови качествени елементи на градския дизайн чрез създаването на
характерна градска среда и внасяне на разнообразие в елементите на градското
обзавеждане. Повишаване на естетическите качества на жизнената среда и
туристическата ориентация на града.
 Допълване на съществуващите зелени пространства с повече и по-разнообразни
рекреационни функции.
 Санирането и обновяването на обществените сгради с възможност да се добавят
възобновяеми източници на енергия. Подобен подход от страна на Община
Елхово би се възприел и като пример за подражание от частните инвеститори и
собственици на жилища и сгради с други функции;
 Облагородяване и благоустрояване на междублоковите пространства и районите
около тях.
 Търсене на възможности за подобряване на физическия облик и стандарт на
обитаване в периферните части на града, които се характеризират с
амортизираност и се нуждаят от обновяване на сградния фонд и
инфраструктурата.
 обновяване на детските площадки и обособяване на нови.
 Изграждане на спортни съоръжения в междублоковите пространства и зелените
площи за широк обществен достъп, обезопасяване на детските площадки.
ПРИОРИТЕТ 2:

РАЗВИТИЕ НА МЕСТНАТА ИКОНОМИКА

 Подобряване на местната бизнес среда с оглед привличане на инвестиции,
осигуряващи работни места за населението на града и задържащи младите хора
в него.
 Подобряване на транспортна достъпност и състоянието на техническата
инфраструктура в производствените зони
 Развитие на туристическия потенциал на града и неговото активно маркетиране
и експониране.
 Предвиждане на мерки за превръщане на военните терени в нова зона за
икономическа активност в града и общината.
 Развитие на трансграничното сътрудничество на града с потенциал за
повишаване на привлекателността му в сферата на туризма, културния обмен и
чуждестранен инвестиционен интерес
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ПРИОРИТЕТ 3:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ

 Развитие и сигурен достъп до елементите от социалната инфраструктура като
качествено образование, култура, спортни дейности, социални услуги и др.,
което ще има въздействие върху достъпа до качествени услуги за цялата
община.
 Изграждане и подобряване на инфраструктурата около социалните,
образователни и културни институции, чрез благоустрояване на обществени
терени и сгради.
 Саниране на сградите на обекти на
облагородяване на дворни пространства.

социалната

инфраструктура

и

 Развитие на сегментите на услугите с акцент върху младежката група от
потребители.
 Подобряване на използването на спортните бази, съоръжения и възможностите
за туризъм и приобщаване на широки слоеве от населението, особено на децата
и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на живот.
 Подкрепа на специализираните институции за общностно развитие, които
основно са съсредоточени в централната част на града.
 Изграждане на приют за временно настаняване.
 Реконструкция,
ефективност.

оборудване

и

обзавеждане

за

читалището,

енергийна

 Подобряване достъпа на хората с увреждания до социални и културни
институции.
 Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с
различни видове увреждания и самотноживеещи хора.
 Предоставяне на услуги в семейна среда за лица с трайни увреждания или
невъзможност за самообслужване като се приложи принципа „индивидуален
бюджет за личен асистент”.
ПРИОРИТЕТ 4:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ И СТАНДАРТИТЕ НА
ОБИТАВАНЕ

 Обновяване и доизграждане на техническата инфраструктура, подобряваща
жизнената среда в града.
 Реализиране на мерки за подобряване на екологичните параметри на жизнената
среда в града.
 Прилагане на комплексни мерки и интегрирани проекти за подобряване на
енергийната ефективност и използването на алтернативни източници на енергия
в града. Използване на възможностите, които предоставят програмите за
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Енергийна ефективност, по които ще се прилагат мерки за обновяване на
многофамилни жилищни сгради - превантивна намеса в сградния фонд би
удължило живота на постройките и би подобрило качеството на обитаване.
ПРИОРИТЕТ 5:

ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПНОСТТА

 Подобряване на условията за паркиране в централна градска част.
 Подобряване на качеството на уличната мрежа. Голяма част от улиците V и VI
клас се нуждаят от основен ремонт. Рехабилитация и ремонт на пътни настилки.
Осигуряване на хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация на
необходимите места.
 Осигуряване на достъпна градска среда на хората с увреждания и приоритетно
на достъпа до обществени сгради и свободно придвижване;
 Изграждане на велоалеи.
V. СЪОТВЕТСТВИЕ

НА ЦЕЛИТЕ И СТРАТЕГИЯТА НА
СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

ИПГВР

С ДЕЙСТВАЩИ

Целите и приоритетите на ИПГВР на гр. Елхово са в синхрон с целите и
приоритети на стратегическите документи на Европейския Съюз, както и плановите и
стратегически документи за национално, регионално и градско развитие.
Стратегия „Европа 2020“
Национална програма за развитие на Република България: „България 2020“
Национална стратегия за регионално развитие на Република България 20122020г.
Регионален план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода 20142020г.
Областна стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020г.
Общински план за развитие на Община Елхово 2014-2020г.
Годишна програма на Община Елхово за развитие на туризма за 2014г.
Общ устройстевн план на община Елхово
Програма за енергийна ефективност на Община Елхово 2013-2015г.
Годишен план за развитие на социалните услуги за 2014 г. на Община Елхово
Общинска програма на Община Елхово за закрила на детето – 2014 г.
План за действие за периода 2013 – 2014г. в изпълнение на Областна стратегия
за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012 – 2020)
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Програма за развитие на физическото възпитание и спорта в Община Елхово за
периода 2012-2015г.
Европа 2020
Целите и приоритетите, заложени в Интегрирания план за градско
възстановяване и развития на гр. Елхово напълно отговарят на тези в ключовия
стратегически документ „Европа 2020“. В него ЕС залага на 3 основни приоритета:
 интелигентен растеж чрез изграждане на икономика, основаваща се на знания и
иновации;
 устойчив
растеж чрез насърчаване
на
по-екологична
и
конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите;

по-

 приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост,
която да доведе до социално и териториално сближаване.
Тези програмни намерения се припокриват с казаното в цел №1 в ИПГВР на
Елхово, касаеща „Повишаването на градската атрактивност за нови инвестиции,
подобряване на достъпа до заетост в резултат от подобряване на образователните и
квалификационни характеристики на работната сила (интелигентен растеж) и достъп до
местните пазари на труда (приобщаващ растеж). Разкриването на нови работни места
ще е следствие от модернизацията на бизнес инфраструктурата и производствената
зона.“ Приоритет 2 на гр. Елхово също така разглежда икономическото развитие,
водещо за стратегия „Европа 2020“. Устойчивият растеж, в смисъла на по-екологична и
по-конкурентноспособна икономика, използваща ефективно ресурсите се съдържа в
Цел 2 и Приоритет 4 на ИПГВР - Елхово, които предвиждат именно изграждането на
екологосъобразна и екологопестяща инфраструктура в града (устойчив растеж).
Националната програма за развитие на Република България: „България
2020“ залага като свои цели:
 Повишаване на жизнения стандарт чрез конкурентоспособно образование и
обучение, създаване на условия за качествена заетост и социално включване и
гарантиране на достъпно и качествено здравеопазване.
 Изграждане на инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за
развитие на икономиката и качествена и здравословна околна среда за
населението.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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 Повишаване на конкурентоспособността на икономиката чрез осигуряване на
благоприятна бизнес среда, насърчаване на инвестициите, прилагане на
иновативни решения и повишаване на ресурсната ефективност.
Всички те са включени и в целите и приоритетите за развитие на Елхово –
повишаване на качествените характеристики на работната сила, социално включване,
устойчиво и интегрирано градско развитие, подкрепа за инвестициите, подобряване на
публичните услуги, енергийна и ресурсна ефективност.
Националната стратегия за регионално развитие на Република България
2012-2020 г. разглежда възможностите за подобрение на регионално ниво, но вземайки
предвид контекста на европейските и български национални стратегически документи.
Визията в документа представя „Българските райони – привлекателни за живеене,
ефективно използващи своя потенциал за постигане на устойчив растеж, създаване на
нови работни места, бизнес и туризъм, със съхранено природно и културно
наследство.“, което напълно отговаря на цялостта от цели и приоритети за Елхово.
Като специален акцент с потенциал за развитието на града можем да посочим и
Приоритет 2, включен в ИПГВР – Елхово за стимулиране на местната икономика, в
който, освен мерки за подобряване положението на фирмите в града, е отделено
внимание и на „Развитие на трансграничното сътрудничество на града с потенциал за
повишаване на привлекателността му в сферата на туризма, културния обмен и
чуждестранен инвестиционен интерес“. Този приоритет е в синхрон с цялостната
насоченост на сътрудничество на различни нива от Националната стратегия за
регионално развитие на Република България 2012-2020г.
Регионалният план за развитие на Югоизточен район от ниво 2 за периода
2014-2020 г., както подсказва и неговото име, насочва усилията си към ниво район, но,
отново, и тук целите и приоритетите на ИПГВР-Елхово отчитат пълен синхрон. Планът
за Югоизточен район има като свой първи приоритет повишаването на
конкурентоспособността на регионалната икономика и подкрепата за малкия и средния
бизнес в Югоизточен район.
Приоритет 3 в плана предвижда развитието на инфраструктурата като се взема
предвид и екологичния аспект. Приоритет 2 от своя страна касае подобряването на
качествените характеристики и конкурентоспособността на човешките ресурси в
Югоизточен район. Стратегическа цел 4 в регионалния план за балансирано
териториално развитие на ЮИР чрез укрепване на градовете-центрове, подобряване
свързаността в района и качеството на средата в населените места припокрива напълно
първата цел на ИПГВР-Елхово - повишаване равнището на жизнената среда чрез нови
стандарти на градската среда.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Областната стратегия за развитие на Област Ямбол 2014-2020 г. съдържа
следните стратегически цели:
Стратегическа цел 1: Възстановяване на икономическата динамика и създаване
на благоприятна за иновации бизнес среда.
Стратегическа цел 2: Осигуряване на по-добри условия за заетост, социално
приобщаване, повишаване качеството на живот и изграждане на административен
капацитет за добро управление.
Това са единствените стратегически цели в документа и те отговарят напълно на
зададеното в Цел 1 за заетост и социално приобщаване в Елхово и на Цел 3 и приоритет
2 за развитие на елховската икономика.
Общинският план за развитие на Община Елхово 2014-2020 г. от своя страна
предлага като стратегически цели:
1. Икономическо развитие и икономически растеж основаващ се на знания
2. Създаване на условия за социално включване и подобряване на социалната
инфраструктура
3. Подобряване средата на живот и утвърждаване на местната идентичност
Тук освен, че отново откриваме включеното като цели и стратегии и в ИПГВРЕлхово, са упоменати и други важни цели и приоритети за града – градското развитие,
качеството на средата и градската инфраструктура. Подобряването на състоянието на
пътната инфраструктура, административните услуги и туризма също намират своето
място в ОПР 2014-2020. Те са част съответно от Цел 1 и Цел 2, както и Приоритети 1, 3
и 5.
Основната цел, която Годишната програма на Община Елхово за развитие на
туризма за 2014 г. си поставя е постигането чрез туризма на икономически растеж,
който подобрява качеството на живот в община Елхово, съхранявайки нейното
природно и културно наследство за бъдещите поколения, чрез позиционирането й на
пазара като туристическа дестинация, предлагаща привлекателни и качествени
туристически продукти с голяма добавена стойност, доставящи високо удовлетворение
на потребителите. Тук отново темата е икономика и развитие, което препраща към
основна цел №3 за Елхово – „Създаване на предпоставки за растеж на икономиката
чрез осигуряване на благоприятна бизнес среда, изграждане на бизнес и
производствена инфраструктура“ и по-конкретно към Мерките „Развитие на
туристическия потенциал на града и неговото активно маркетиране и експониране“ и
„Развитие на трансграничното сътрудничество на града с потенциал за повишаване на
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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привлекателността му в сферата на туризма, културния обмен и чуждестранен
инвестиционен интерес“ от Приоритет 2: Развитие на местната икономика.
Цел 2 в предложените цели и стратегия за гр. Елхово - „Изграждане на
инфраструктурни мрежи, осигуряващи оптимални условия за развитие на икономиката
и качествена и здравословна околна среда за населението“ предвижда изграждането на
екологосъобразна и екологопестяща инфраструктура като това намерение е
конкретизирано в Приоритет 4 за „Подобряване на екологичното състояние и
стандартите на обитаване и Мерките:
Реализиране на мерки за подобряване на екологичните параметри на жизнената
среда в града.
Прилагане на комплексни мерки и интегрирани проекти за подобряване на
енергийната ефективност и използването на алтернативни източници на енергия в
града. Използване на възможностите, които предоставят програмите за Енергийна
ефективност, по които ще се прилагат мерки за обновяване на многофамилни жилищни
сгради - превантивна намеса в сградния фонд би удължило живота на постройките и би
подобрило качеството на обитаване.
Те отговарят и на предвиденото в Програмата за енергийна ефективност на
Община Елхово 2013-2015г., чиито основни цели са:
 Намаляване разхода на горива и енергия
 Намаляване бюджетните разходи за енергия
 Намаляване на замърсяването на околната среда
 Подобряване на качеството на енергийните услуги
Годишният план за развитие на социалните услуги за 2014 г. на Община
Елхово, Общинската програма на Община Елхово за закрила на детето – 2014 г. и
Планът за действие за периода 2013 – 2014г. в изпълнение на Областна стратегия
за интегриране на ромите в Област Ямбол (2012 – 2020) представят насоките за
развитие на социалните услуги и включване на гражданите на Елхово. В тях се планира
работа срещу социалното изключване, за деинституционализацията на деца,
подобряване качеството на предлаганите социални услуги, равен достъп до
образование на всички деца, защита от насилие и експлоатация и цялостна стратегия по
въпроса с ромската интеграция и подобряване условията на живот на тази група.
Целите и приоритетите на ИПРГВ-Елхово респондират с Цел 1, касаеща социалното
развитие и създаване на условия за заетост и социално включване, гарантиране на
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достъпа до качествена социална инфраструктура, вкл. образование, здравеопазване,
култура и др. Приоритет 3 допълва заложеното чрез:
 Развитие и сигурен достъп до елементите от социалната инфраструктура като
качествено образование и здравеопазване, култура, спортни дейности, социални
услуги и др., което ще има въздействие върху достъпа до качествени услуги за
цялата община.
 Развитие на сегментите на услугите с акцент върху младежката група от
потребители.
 Подобряване на използването на спортните бази, съоръжения и възможностите
за туризъм и приобщаване на широки слоеве от населението, особено на децата
и младите хора към активен двигателен режим и здравословен начин на живот.
 Подкрепа на специализираните институции за общностно развитие, които
основно са съсредоточени в централната част на града.
 Изграждане на приют за временно настаняване.
 Подобряване достъпа на хората с увреждания до социални и културни
институции.
 Насърчаване на социалната икономика чрез социално включване на хора с
различни видове увреждания и самотноживеещи хора.
 Предоставяне на услуги в семейна среда за лица с трайни увреждания или
невъзможност за самообслужване като се приложи принципа „индивидуален
бюджет за личен асистент”.
Програмата за развитието на физическото възпитание и спорта в община
Елхово за периода 2012-2015 си поставя като цели:
 Увеличаване броя на хората практикуващи физически упражнения, спорт и
социален туризъм.
 Извеждане на преден план на физическото възпитание и спорта в училище и
утвърждаването им като средство за здравословен начин на живот и като
превенция на зависимости сред подрастващите.
 Ефективно управление и модернизиране на наличната спортна база и
изграждане на нови спортни обекти и съоръжения.
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 Предприемане на действия за ежегодно увеличаване на финансовите средства за
физическо възпитание, спорта за всички и социалния туризъм.
 Оказване подкрепа и помощ на спортните и туристическите клубове на
територията на общината.
Те ще бъдат адресирани от Цел 1 на ИПГВР-Елхово, а именно - Повишаване
равнището на жизнената среда чрез нови стандарти на градската среда – където се
предвиждат мерки за подобряване състоянието на зелените и спортните площи.
Приоритет 1 от своя страна съдържа мерки за облагородяване и благоустрояване
на междублоковите пространства и районите около тях, обновяване на детските
площадки и обособяване на нови, както и изграждане на спортни съоръжения в
междублоковите пространства и зелените площи за широк обществен достъп,
обезопасяване на детските площадки. Приоритет 3 говори за „Подобряване на
използването на спортните бази, съоръжения и възможностите за туризъм и
приобщаване на широки слоеве от населението, особено на децата и младите хора към
активен двигателен режим и здравословен начин на живот“, а Приоритет 5 включва
изграждането на велоалеи.
Освен че прилагат и създават условия според функциите и предназначението на
ИПГВР и спецификата на градските условия на Елхово за реализиране на целите на
посочените стратегически документи, те надграждат осъществяваните досега проекти,
подкрепящи реализирането на тези цели в града и общината. Освен това те
кореспондират с целите и възможностите за финансиране, които предоставят
оперативните програми за периода 2014-2020 (проекти).

Финансово осигуряване реализацията/прилагането на плана, бюджет
на плана
Финансовото осигуряване на плана предвижда включените в него проекти да
бъдат финансирани или съфинансирани от Структурните и Кохезионния фонд на
Европейския съюз, със собствени средства на общината, чрез финансови инструменти,
като е възможно през следващия програмен период да бъде търсено и финансиране от
други донорски програми, от републиканския бюджет и частни инвеститори. Проектите
са приоритизирани съгласно степента на проектна зрялост приложимост, времева
рамка, степен на готовност и необходим финансов ресурс.
Голяма част от средствата се предвижда да се получат по няколко оперативни
програми – ОП „Региони в растеж, ОП „Околна среда, ОП „Наука и образование за
интелигентен растеж и ОП „Развитие на човешките ресурси.
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Общата стойност9 на проектите, които са включени в ИПГВР е 35,6 млн. лева.
Общата стойност за обектите, социална инфраструктура, които са включени в ИПГВР
на гр. Елхово, които са предвидени да се финансират по Приоритетна ос 1 на ОПРР
възлизат на обща стойност 1.86 млн.лв., което представлява 5,22% от всички проекти, с
което е спазено изискването на Управляващия орган минимум 5% от средствата да
бъдат заделени за социална инфраструктура. Разпределението по проектни групи е
както следва:
Проектна група
Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност
Проектна група 2: "Подобряване на градската околна среда"
Проектна група 3: "Изграждането на образователна
инфраструктура и на инфраструктура за обучение"
Проектна група 4: Обновяване на социална инфраструктура

Проектна група 5: Обновяване на културна инфраструктура
Проектна група 6 Административо обслужване
Обща стойност

Стойност

%

5 435 105 лв.

15,24%

14 339 245

40,21%

10 463 591

29,34%

1 860 803 лв.

5,22%

3 073 356 лв.

8,62%

489 800 лв.

1,37%

35 661 900 лв.

100%

Основно проектите ще се финансират по ОП „Региони в растеж.
Бюджетите на проектите за прилагане на мерки за енергийна ефективност в
административни публични сгради по Инвестиционен приоритет 1 на Приоритетна ос 1
са структурирани при допускане за 85% грантово финансиране по ОПРР и 15%
съфинансиране от страна на общината. По отношение на обектите, публична държавна
собственост, които са включени в Проектна група „Обновяване на обекти на
публичната инфраструктура“, процентът на съфинансиране в размер на 15% е отнесен
съответно към Републиканския бюджет, при сключено партньорско споразумение
между общината и конкретната институция.
Финансирането по ОП „Околна среда“ за инженерната инфраструктура е на
стойност 585 000 лв. Отделно от тези средства са включени и средства на стойност
9

Тук не е включена стойността на многофамилните жилищни сгради
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459 920 лв. за изграждани на защитени диги по поречието на река Тунжда, които също
следва да си финансират по ОПОС.
Финансирането по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и по ОП
„Развитие на човешки ресурси“ е структурирано за дейности по обзавеждане и
оборудване на социални и образователни обекти в интегрирани проекти за тази
инфраструктура, като и за проекти, предвиждащи меки мерки за предоставяне на
социални и образователни услуги при допускане на 100% грантово финансиране
Проектите за изграждане на културна инфраструктура, които генерират приходи
следва да се финансират по ОПРР, чрез финансов инструменти тип JESSICA.
Изключение ще бъде проекта, който засяга читалището, което ще се финансира на
100% чрез грантово финансиране по Инвестиционен приоритет 4 на Приоритетна ос 1:
„Опазване, популяризиране и развитие на културното и природно наследство“.
Финансирането по ОПРР чрез финансов инструмент тип JESSICA е разпределено 90%
от инструмента и 10% - съфинансиране от бенефициента, Община Елхово или частен
инвеститор, в зависимост от вида на проекта. Финансирането от финансовия
инструмент е разпределено пропорционално по 45% между средствата от програмата и
фонда/банката, които ще структурират и управляват фонда. Средствата чрез финансови
инструменти, тип Jessica са в размер на 575 534 лв. и са предвидени да финансират част
от проектите, които са заложени в културната инфраструктура, съгласно изискванията
на оперативната програма.
За определяне на процента на съфинансиране от страна на бенефициента е
определен 15% размер на съфинансиране, съответно за Проектни групи
„Благоустрояване на градската жизнена среда“ и „Обновяване на обекти на публичната
инфраструктура“. Бюджетите на проектите за изграждане, ремонт, реконструкция и
обновяване и прилагане на мерки за енергийна ефективност на обекти на
образователната и социалната инфраструктура са структурирани при допускане за
100% грантово финансиране от ОПРР. Делът на собствените финансов средства от
община Елхово за реализиране на всички проекти, които са включени в интегрирания
план е малко над 6,4% от стойността на всички проекти. В левово изражение това се
равнява на 2.3 млн.лв. Той е формиран от средства за съфинансиране на проекти по
оперативните програми и проекти, съгласно изискванията на оперативната програма.
Проектите за обновяване и енергийна ефективност на многофамилни жилищни
сгради ще се финансират на територията на целия град по Инвестиционен приоритет 1
на Приоритетна ос 1: „Предоставяне на подкрепа за енергийната ефективност и за
използването на енергия от възобновяеми източници в публични инфраструктури,
включително в публични сгради и в жилищния сектор на ОПРР чрез финансов
инструмент, чиито параметри на финансиране още не са уточнени. За целите на
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формирането на бюджета разпределението на средствата по този финансов инструмент
е прието в съотношение 75% - частно и 25% - финансиране от финансовия инструмент.
Използвани са следните основни допускания за структуриране на проектите и
изчисляването на прогнозните стойности, които се отнасят и за трите зони на
въздействие на ИПГВР Елхово:
 Разходи за изготвяне на формуляр за кандидатстване (където е
приложимо) – са заложени в размер на 5 000 лв.
 Разходите за разработване на тръжни документации и за извършване на
процедури по ЗОП са заложени с индикативна стойност в размер на 15
000 лв., където е приложимо.
 Разходите за енергиен одит е изчилсен на стойност 1.5 лв. по РЗП на
обектите на интервенция.
 Разходите за изготвяне на технически паспорт се изчисляват по 5.5 лв. по
РЗП на обектите на интервенция, за които е необходимо издаването на
технически паспорт.
 Разходите за изготвяне на работни/технически проекти са със стойност до
3 % от строителните и монтажните работи, включени в проектите.
 Заложени са непредвидени разходи за СМР – в размер до 8% от
стойността на строителните и монтажните дейности за проектна група
„Благоустрояване на градската жизнена среда“.
 Разходите за изготвяне на финансовия анализ са заложени със стандартна
стойност от 10 000 лв., за тези проекти, които включват обекти,
генериращи приходи;
 Разходите за строителен и авторски надзор са със стойност 3% от
стойността на строителните и монтажните работи;
 Разходите за управление и контрол на проектите са заложени до 2% от
стойността на преките допустими разходи на проектните предложения;
 Разходите за информация и публичност са заложени, като 0,5% от
стойността на преките допустими разходи на проектните предложения.
 Разходите за извършване на одит на проектите до 1% от стойността на
целия проект.
По отношение на разпределението на проектите и тяхното финансиране в
периода 2014-2020 г. проектите са приоритизирани съгласно своята потенциална
проектна готовност, като проектите.
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Матрица - бюджет
Размер на рзходите в лева

Отношение към
подпомаганите
операции на
съответната ОП

Общо за проекта

СКФ

Собствени
средства за
съфинансиране

Изцяло
собствени
средства

Републикански
бюджет

Национални
фондове

други
инвестиционн
и фондове

частни
инвеститори

други донори

дарения

5 435 105 лв.

4 619 840 лв.

248 309 лв.

0 лв.

566 956 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

377 335 лв.

320 735 лв.

56 600 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 205 лв.

1 024 лв.

181 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 417 лв.

3 754 лв.

662 лв.

9 636 лв.

8 191 лв.

1 445 лв.

321 200 лв.

273 020 лв.

48 180 лв.

9 636 лв.

8 191 лв.

1 445 лв.

Информация и публичност

1 606 лв.

1 365 лв.

241 лв.

Организация и управление на проекта

6 424 лв.

5 460 лв.

964 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 212 лв.

2 730 лв.

482 лв.

527 325 лв.

448 226 лв.

79 099 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 950 лв.

1 658 лв.

293 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

7 150 лв.

6 078 лв.

1 073 лв.

13 650 лв.

11 603 лв.

2 048 лв.

455 000 лв.

386 750 лв.

68 250 лв.

13 650 лв.

11 603 лв.

2 048 лв.

2 275 лв.

1 934 лв.

341 лв.

Проект

Проектна
готовност (вид на
проекта)

Срок на
изпълнение в
месеци

Процедури по
ЗОП (вид)

Проектна група 1: Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност

Проект 1.1 Реконструкция и ремонт на
административна сграда на ул. Търговска 2

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Проект 1.2 Реконструкция и ремонт на
административна сграда на ул. Калоян 13

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

Забележка

1 от 28

Организация и управление на проекта

9 100 лв.

7 735 лв.

1 365 лв.

Независим финансов одит на проекта

4 550 лв.

3 868 лв.

683 лв.

379 635 лв.

322 690 лв.

56 945 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 275 лв.

1 084 лв.

191 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 675 лв.

3 974 лв.

701 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

9 690 лв.

8 237 лв.

1 454 лв.

323 000 лв.

274 550 лв.

48 450 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

9 690 лв.

8 237 лв.

1 454 лв.

Информация и публичност

1 615 лв.

1 373 лв.

242 лв.

Организация и управление на проекта

6 460 лв.

5 491 лв.

969 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 230 лв.

2 746 лв.

485 лв.

371 101 лв.

315 436 лв.

55 665 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4464,35

3 795 лв.

670 лв.

9 497 лв.

8 072 лв.

1 425 лв.

316 563 лв.

269 079 лв.

47 484 лв.

9 497 лв.

8 072 лв.

1 425 лв.

Информация и публичност

1 583 лв.

1 345 лв.

237 лв.

Организация и управление на проекта

6 331 лв.

5 382 лв.

950 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 166 лв.

2 691 лв.

475 лв.

616 456 лв.

523 987 лв.

92 468 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

ОПРР,
Проект 1.3 Обновяване и внедряване на мерки за
Инвестиционен
енергийна ефективност в административна
приоритет 1 на
сграда на ул. Търговска 61-63
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата

ОПРР,
Проект 1.4 Обновяване и внедряване на мерки за Инвестиционен
енергийна ефективност в Община Елхово
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

Изготвяне на технически паспорт на сградата
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Община Елхово
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

ОПРР,
Проект 1.5 Обновяване и внедряване на мерки за Инвестиционен
енергийна ефективност в РУ на МВР Елхово
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

2 от 28

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 469 лв.

1 248 лв.

220 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

5 385 лв.

4 577 лв.

808 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

16 154 лв.

13 730 лв.

2 423 лв.

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РУ на МВР Елхово

538 450 лв.

457 683 лв.

80 768 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

16 154 лв.

13 730 лв.

2 423 лв.

Информация и публичност

2 692 лв.

2 288 лв.

404 лв.

Организация и управление на проекта

10 769 лв.

9 154 лв.

1 615 лв.

Независим финансов одит на проекта

5 385 лв.

4 577 лв.

808 лв.

469 017 лв.

398 665 лв.

70 353 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 106 лв.

940 лв.

166 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 054 лв.

3 445 лв.

608 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

12 161 лв.

10 336 лв.

1 824 лв.

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РСПБЗН Елхово

405 350 лв.

344 548 лв.

60 803 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

12 161 лв.

10 336 лв.

1 824 лв.

Информация и публичност

2 027 лв.

1 723 лв.

304 лв.

Организация и управление на проекта

8 107 лв.

6 891 лв.

1 216 лв.

Независим финансов одит на проекта

4 054 лв.

3 445 лв.

608 лв.

169 925 лв.

144 436 лв.

25 489 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

450 лв.

383 лв.

68 лв.

1 650 лв.

1 403 лв.

248 лв.

4 050 лв.

3 443 лв.

608 лв.

135 000 лв.

114 750 лв.

20 250 лв.

4 050 лв.

3 443 лв.

608 лв.

675 лв.

574 лв.

101 лв.

2 700 лв.

2 295 лв.

405 лв.

ОПРР,
Проект 1.6 Обновяване и внедряване на мерки за Инвестиционен
енергийна ефективност в РСПБЗН Елхово
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

ОПРР,
Проект 1.7 Обновяване и внедряване на мерки за
Инвестиционен
енергийна ефективност в Бюро по труда приоритет 1 на
Елхово
Приоритетна ос 1

Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на сградата
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Бюро по труда Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта

Няма изготвен
проект

Няма изготвен
проект

24

24

Открита
процедура по
ЗОП

Открита
процедура по
ЗОП

3 от 28

Независим финансов одит на проекта

1 350 лв.

1 148 лв.

203 лв.

459 164 лв.

390 289 лв.

68 875 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 188 лв.

1 010 лв.

178 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 356 лв.

3 703 лв.

653 лв.

11 880 лв.

10 098 лв.

1 782 лв.

396 000 лв.

336 600 лв.

59 400 лв.

11 880 лв.

10 098 лв.

1 782 лв.

Информация и публичност

1 980 лв.

1 683 лв.

297 лв.

Организация и управление на проекта

7 920 лв.

6 732 лв.

1 188 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 960 лв.

3 366 лв.

594 лв.

230 485 лв.

195 912 лв.

34 573 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

710 лв.

603 лв.

106 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

2 602 лв.

2 211 лв.

390 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

5 676 лв.

4 825 лв.

851 лв.

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районна пътна служба
Елхово

189 200 лв.

160 820 лв.

28 380 лв.

5 676 лв.

4 825 лв.

851 лв.

946 лв.

804 лв.

142 лв.

Организация и управление на проекта

3 784 лв.

3 216 лв.

568 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 892 лв.

1 608 лв.

284 лв.

1 834 663 лв.

1 559 463 лв.

275 199 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Проект 1.8 Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районен съд Елхово,
районна прокоратура и Районна служба на
Агенция по вписванията

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районен съд Елхово,
районна прокоратура и Районна служба на
Агенция по вписванията
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

ОПРР,
Проект 1.9 Обновяване и внедряване на мерки за
Инвестиционен
енергийна ефективност в Районна пътна служба
приоритет 1 на
Елхово
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

Обследване за енергийна ефективност

Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

Проект 1.10 Обновяване и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в РДГП Елхово и ГПУ
Елхово

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура по
ЗОП

4 от 28

Обследване за енергийна ефективност

6 975 лв.

5 929 лв.

1 046 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

25 575 лв.

21 739 лв.

3 836 лв.

48 825 лв.

41 501 лв.

7 324 лв.

1 627 500 лв.

1 383 375 лв.

244 125 лв.

48 825 лв.

41 501 лв.

7 324 лв.

Информация и публичност

8 138 лв.

6 917 лв.

1 221 лв.

Организация и управление на проекта

32 550 лв.

27 668 лв.

4 883 лв.

Независим финансов одит на проекта

16 275 лв.

13 834 лв.

2 441 лв.

20 366 830 лв.

5 091 708 лв.

15 275 123 лв.

Обследване за енергийна ефективност

270 141 лв.

67 535 лв.

202 606 лв.

Изготвяне на технически паспорт

990 517 лв.

247 629 лв.

742 888 лв.

Предпроектни проучвания/Изготвяне на
Технически или Работен инвестиционен проект

540 282 лв.

135 071 лв.

405 212 лв.

18 009 400 лв.

4 502 350 лв.

13 507 050 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

540 282 лв.

135 071 лв.

405 212 лв.

Информация и публичност

10 806 лв.

2 701 лв.

8 104 лв.

Независим финансов одит на проекта

5 403 лв.

1 351 лв.

4 052 лв.

14 339 245

12 222 408

2 047 849

630 953 лв.

536 310 лв.

94 643 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

15 599 лв.

13 259 лв.

2 340 лв.

519 960 лв.

441 966 лв.

77 994 лв.

41 597 лв.

35 357 лв.

6 240 лв.

15 599 лв.

13 259 лв.

2 340 лв.

2 600 лв.

2 210 лв.

390 лв.

10 399 лв.

8 839 лв.

1 560 лв.

5 200 лв.

4 420 лв.

780 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РДГП Елхово и ГПУ
Елхово
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Проект 1.11 Обновяване и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в 88 броя
многофамилни жилищни сгради

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в многофалимни
жилищни сгради

Проектна група 2: "Подобряване на градската
околна среда"
Проект 2.1 Обновяване на Градски парк за
културен отдих
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

0

0

0

0

0

0

0

Градски парк за културен отдих

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

5 от 28

Проект 2.2 Обновяване на Зелено пространство
на ул. Марица и ул. Търговска, кв. 31 б

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
Изготвен Работен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

160 263 лв.

136 223 лв.

24 039 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

122 500 лв.

104 125 лв.

18 375 лв.

9 800 лв.

8 330 лв.

1 470 лв.

3 675 лв.

3 124 лв.

551 лв.

613 лв.

521 лв.

92 лв.

2 450 лв.

2 083 лв.

368 лв.

1 225 лв.

1 041 лв.

184 лв.

1 657 010 лв.

1 408 459 лв.

248 552 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

41 796 лв.

35 527 лв.

6 269 лв.

889 920 лв.

756 432 лв.

133 488 лв.

503 280 лв.

427 788 лв.

75 492 лв.

111 456 лв.

94 738 лв.

16 718 лв.

41 796 лв.

35 527 лв.

6 269 лв.

6 966 лв.

5 921 лв.

1 045 лв.

27 864 лв.

23 684 лв.

4 180 лв.

13 932 лв.

11 842 лв.

2 090 лв.

841 866 лв.

715 586 лв.

126 280 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Зелено пространство на ул. Марица и ул.
Търговска, кв. 31 б

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.3 Обновяване на ул. Марица

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Марица
Участък 1 - от кръстовище с ул. Александър
Стамболийски до кръстовище с ул. Черно море

Участък 2 - от кръстовище с Черно море до
кръстовище с ул Търговска

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.4 Обновяване на улица Търговска

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

6 от 28

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Търговска
от кръстовище с ул. Александър Стамболийски
до кръстовище с ул. Чаталджа

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.5 Обновяване на Зелено пространство
пред читалище "Развитие" в кв. 120

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

20 984 лв.

17 836 лв.

3 148 лв.

699 460 лв.

594 541 лв.

104 919 лв.

55 957 лв.

47 563 лв.

8 394 лв.

20 984 лв.

17 836 лв.

3 148 лв.

3 497 лв.

2 973 лв.

525 лв.

13 989 лв.

11 891 лв.

2 098 лв.

6 995 лв.

5 945 лв.

1 049 лв.

89 372 лв.

75 966 лв.

13 406 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

1 771 лв.

1 506 лв.

266 лв.

0 лв.

0 лв.

59 040 лв.

50 184 лв.

8 856 лв.

4 723 лв.

4 015 лв.

708 лв.

1 771 лв.

1 506 лв.

266 лв.

295 лв.

251 лв.

44 лв.

1 181 лв.

1 004 лв.

177 лв.

590 лв.

502 лв.

89 лв.

187 438 лв.

159 322 лв.

28 116 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 275 лв.

3 634 лв.

641 лв.

Зелено пространство пред читалище "Развитие"

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.6 Обновяване на Зелено пространство
пред МБАЛ в кв. 18
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

7 от 28

Зелено пространство пред МБАЛ в кв. 18

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.7 Обновяване на улица Чаталджа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Чаталджа
Участък 1 - от кръстовище с ул. Търговска до
кръстовище с ул. д-р Пирогов

142 500 лв.

121 125 лв.

21 375 лв.

11 400 лв.

9 690 лв.

1 710 лв.

4 275 лв.

3 634 лв.

641 лв.

713 лв.

606 лв.

107 лв.

2 850 лв.

2 423 лв.

428 лв.

1 425 лв.

1 211 лв.

214 лв.

787 087 лв.

669 024 лв.

118 063 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

15 509 лв.

13 182 лв.

2 326 лв.

196 560 лв.

167 076 лв.

29 484 лв.

320 400 лв.

272 340 лв.

48 060 лв.

139 440 лв.

118 524 лв.

20 916 лв.

52 512 лв.

44 635 лв.

7 877 лв.

19 692 лв.

16 738 лв.

2 954 лв.

3 282 лв.

2 790 лв.

492 лв.

13 128 лв.

11 159 лв.

1 969 лв.

6 564 лв.

5 579 лв.

985 лв.

204 640 лв.

173 944 лв.

30 696 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 714 лв.

4 007 лв.

707 лв.

Участък 2 - от кръстовище с ул. д-р Пирогов до
кръстовище с ул. Лом

Участък 3 - от кръстовище сул. Лом до
кръстовище с ул. Царибродкса

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.8 Обновяване на улица Ж. Петков

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

8 от 28

улица Ж. Петков - от кръстовище с ул. Ал.
Стамболийски до кръстовище с ул. Вардар

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.9 Обновяване на улица Вардар

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Вардар
Участък 1 - от кръстовището с улица
Царибродска до кръстовището с улица
Търговска

157 140 лв.

133 569 лв.

23 571 лв.

12 571 лв.

10 686 лв.

1 886 лв.

4 714 лв.

4 007 лв.

707 лв.

786 лв.

668 лв.

118 лв.

3 143 лв.

2 671 лв.

471 лв.

1 571 лв.

1 336 лв.

236 лв.

1 476 037 лв.

1 254 631 лв.

221 405 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

37 175 лв.

31 599 лв.

5 576 лв.

737 100 лв.

626 535 лв.

110 565 лв.

502 080 лв.

426 768 лв.

75 312 лв.

99 134 лв.

84 264 лв.

14 870 лв.

37 175 лв.

31 599 лв.

5 576 лв.

6 196 лв.

5 267 лв.

929 лв.

24 784 лв.

21 066 лв.

3 718 лв.

12 392 лв.

10 533 лв.

1 859 лв.

1 049 864 лв.

892 384 лв.

157 480 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

26 294 лв.

22 350 лв.

3 944 лв.

Участък 2 - от кръстовището с улица Търговска
до кръстовището с улица Ж. Петков

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.10 Обновяване на улица Ангел Кънчев

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

9 от 28

улица Ангел Кънчев
Участък 1 - от кръстовището с ул. Балабанска до
кръстовището с ул. Пирот

328 320 лв.

279 072 лв.

49 248 лв.

548 160 лв.

465 936 лв.

82 224 лв.

70 118 лв.

59 601 лв.

10 518 лв.

26 294 лв.

22 350 лв.

3 944 лв.

4 382 лв.

3 725 лв.

657 лв.

17 530 лв.

14 900 лв.

2 629 лв.

8 765 лв.

7 450 лв.

1 315 лв.

666 593 лв.

566 604 лв.

99 989 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

16 509 лв.

14 032 лв.

2 476 лв.

68 240 лв.

58 004 лв.

10 236 лв.

482 052 лв.

409 744 лв.

72 308 лв.

44 023 лв.

37 420 лв.

6 604 лв.

16 509 лв.

14 032 лв.

2 476 лв.

2 751 лв.

2 339 лв.

413 лв.

11 006 лв.

9 355 лв.

1 651 лв.

5 503 лв.

4 677 лв.

825 лв.

366 860 лв.

311 831 лв.

55 029 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

8 856 лв.

7 528 лв.

1 328 лв.

Участък 2 - от кръстовището с ул Пирот до
кръстовището с ул. Хаджи Димитър

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.11 Обновяване на Междублокови
пространства в кв.10 а - бл. 18, 20 , кв. 10 б - бл.
14, кв. 13 - бл. 19

ОПРР, Приоритетна
ОС 1, Операция 1.2

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
проект за детска
площадка

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублокови
пространства в кв.10 а - бл. 18, 20 , кв. 10 б - бл.
14, кв. 13 - бл. 19

Междублокови пространства в кв.10 а - бл. 18, 20
, кв. 10 б - бл. 14, кв. 13 - бл. 19

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.12 Обновяване на улица Витоша

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

10 от 28

улица Витоша

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.13 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 5 бл. 8, 10

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици на междублоково
пространство в кв. 5 бл. 8, 10

295 200 лв.

250 920 лв.

44 280 лв.

23 616 лв.

20 074 лв.

3 542 лв.

8 856 лв.

7 528 лв.

1 328 лв.

1 476 лв.

1 255 лв.

221 лв.

5 904 лв.

5 018 лв.

886 лв.

2 952 лв.

2 509 лв.

443 лв.

510 651 лв.

434 053 лв.

76 598 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

12 527 лв.

10 648 лв.

1 879 лв.

96 450 лв.

81 983 лв.

14 468 лв.

321 125 лв.

272 956 лв.

48 169 лв.

33 406 лв.

28 395 лв.

5 011 лв.

12 527 лв.

10 648 лв.

1 879 лв.

2 088 лв.

1 775 лв.

313 лв.

8 352 лв.

7 099 лв.

1 253 лв.

4 176 лв.

3 549 лв.

626 лв.

280 650 лв.

238 553 лв.

42 098 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

6 655 лв.

5 657 лв.

998 лв.

54 880 лв.

46 648 лв.

8 232 лв.

166 950 лв.

141 908 лв.

25 043 лв.

Междублоково пространство в кв. 5 бл. 8, 10

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.14 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 47

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублоково
пространство в кв. 47

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
проект за детска
площадка

36

Открита
процедура

Междублоково пространство в кв. 47
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Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.15 Обновяване на улица Хаджи
Димитър

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

17 746 лв.

15 084 лв.

2 662 лв.

6 655 лв.

5 657 лв.

998 лв.

1 109 лв.

943 лв.

166 лв.

4 437 лв.

3 771 лв.

665 лв.

2 218 лв.

1 886 лв.

333 лв.

439 475 лв.

373 554 лв.

65 921 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

10 710 лв.

9 104 лв.

1 607 лв.

357 000 лв.

303 450 лв.

53 550 лв.

28 560 лв.

24 276 лв.

4 284 лв.

10 710 лв.

9 104 лв.

1 607 лв.

1 785 лв.

1 517 лв.

268 лв.

7 140 лв.

6 069 лв.

1 071 лв.

3 570 лв.

3 035 лв.

536 лв.

224 720 лв.

191 012 лв.

33 708 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

5 227 лв.

4 443 лв.

784 лв.

35 240 лв.

29 954 лв.

5 286 лв.

138 990 лв.

118 142 лв.

20 849 лв.

13 938 лв.

11 848 лв.

2 091 лв.

5 227 лв.

4 443 лв.

784 лв.

871 лв.

740 лв.

131 лв.

3 485 лв.

2 962 лв.

523 лв.

улица Хаджи Димитър

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.16 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 59

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублокови
пространства в кв. 59

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
проект за детска
площадка

36

Открита
процедура

Междублокови пространства в кв. 59

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
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Независим финансов одит на проекта

Проект 2.17 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 17, кв. 17 б, кв. 17 в

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублокови
пространства в кв. 17, кв. 17 б, кв. 17 в

1 742 лв.

1 481 лв.

261 лв.

600 027 лв.

510 023 лв.

90 004 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

14 809 лв.

12 588 лв.

2 221 лв.

96 460 лв.

81 991 лв.

14 469 лв.

397 180 лв.

337 603 лв.

59 577 лв.

39 491 лв.

33 568 лв.

5 924 лв.

14 809 лв.

12 588 лв.

2 221 лв.

2 468 лв.

2 098 лв.

370 лв.

9 873 лв.

8 392 лв.

1 481 лв.

4 936 лв.

4 196 лв.

740 лв.

190 258 лв.

161 719 лв.

28 539 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 347 лв.

3 695 лв.

652 лв.

26 640 лв.

22 644 лв.

3 996 лв.

118 260 лв.

100 521 лв.

17 739 лв.

11 592 лв.

9 853 лв.

1 739 лв.

4 347 лв.

3 695 лв.

652 лв.

725 лв.

616 лв.

109 лв.

2 898 лв.

2 463 лв.

435 лв.

1 449 лв.

1 232 лв.

217 лв.

169 425 лв.

144 011 лв.

25 414 лв.

Междублокови пространства в кв. 17, кв. 17 б, кв.
17 в

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.18 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 110

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублоково
пространство в кв. 110
Междублоково пространство в кв. 110

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.19 Обновяване на улица Хан Крум

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура
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Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

3 815 лв.

3 243 лв.

572 лв.

127 170 лв.

108 095 лв.

19 076 лв.

10 174 лв.

8 648 лв.

1 526 лв.

3 815 лв.

3 243 лв.

572 лв.

636 лв.

540 лв.

95 лв.

2 543 лв.

2 162 лв.

382 лв.

1 272 лв.

1 081 лв.

191 лв.

183 807 лв.

156 236 лв.

27 571 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 182 лв.

3 555 лв.

627 лв.

139 410 лв.

118 499 лв.

20 912 лв.

11 153 лв.

9 480 лв.

1 673 лв.

4 182 лв.

3 555 лв.

627 лв.

697 лв.

592 лв.

105 лв.

2 788 лв.

2 370 лв.

418 лв.

1 394 лв.

1 185 лв.

209 лв.

193 571 лв.

164 535 лв.

29 036 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 432 лв.

3 767 лв.

665 лв.

147 720 лв.

125 562 лв.

22 158 лв.

улица Хан Крум

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.20 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 73

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублоково пространство в кв. 73

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.21 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 81
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Междублокови пространства в кв. 81
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Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.22 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 128

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

11 818 лв.

10 045 лв.

1 773 лв.

4 432 лв.

3 767 лв.

665 лв.

739 лв.

628 лв.

111 лв.

2 954 лв.

2 511 лв.

443 лв.

1 477 лв.

1 256 лв.

222 лв.

64 591 лв.

54 903 лв.

9 689 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

1 139 лв.

968 лв.

171 лв.

37 950 лв.

32 258 лв.

5 693 лв.

3 036 лв.

2 581 лв.

455 лв.

1 139 лв.

968 лв.

171 лв.

190 лв.

161 лв.

28 лв.

759 лв.

645 лв.

114 лв.

380 лв.

323 лв.

57 лв.

180 740 лв.

153 629 лв.

27 111 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 104 лв.

3 488 лв.

616 лв.

136 800 лв.

116 280 лв.

20 520 лв.

10 944 лв.

9 302 лв.

1 642 лв.

4 104 лв.

3 488 лв.

616 лв.

684 лв.

581 лв.

103 лв.

2 736 лв.

2 326 лв.

410 лв.

1 368 лв.

1 163 лв.

205 лв.

186 045 лв.

158 138 лв.

27 907 лв.

Междублокови пространства в кв. 128

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.23 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 118

ОПРР, Приоритетна
ОС 1, Операция 1.2

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублокови пространства в кв. 118

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.24 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 114

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура
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Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътршнообслужваща улица на Междублоково
пространство в кв. 114

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 239 лв.

3 604 лв.

636 лв.

24 615 лв.

20 923 лв.

3 692 лв.

116 700 лв.

99 195 лв.

17 505 лв.

11 305 лв.

9 609 лв.

1 696 лв.

4 239 лв.

3 604 лв.

636 лв.

707 лв.

601 лв.

106 лв.

2 826 лв.

2 402 лв.

424 лв.

1 413 лв.

1 201 лв.

212 лв.

56 575 лв.

48 089 лв.

8 486 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

934 лв.

794 лв.

140 лв.

31 128 лв.

26 459 лв.

4 669 лв.

2 490 лв.

2 117 лв.

374 лв.

934 лв.

794 лв.

140 лв.

156 лв.

132 лв.

23 лв.

623 лв.

529 лв.

93 лв.

311 лв.

265 лв.

47 лв.

230 935 лв.

196 295 лв.

34 640 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

5 386 лв.

4 578 лв.

808 лв.

Междублоково пространство в кв. 114

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.25 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 45

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублокови пространства в кв. 45

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.26 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 36 и кв. 37
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

16 от 28

Вътрешнообслужваща улица на Междублокови
пространства в кв. 36 и кв. 37 (ул. Рила)

73 625 лв.

62 581 лв.

11 044 лв.

105 894 лв.

90 010 лв.

15 884 лв.

14 362 лв.

12 207 лв.

2 154 лв.

5 386 лв.

4 578 лв.

808 лв.

898 лв.

763 лв.

135 лв.

3 590 лв.

3 052 лв.

539 лв.

1 795 лв.

1 526 лв.

269 лв.

159 267 лв.

135 377 лв.

23 890 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

3 556 лв.

3 022 лв.

533 лв.

118 525 лв.

100 746 лв.

17 779 лв.

9 482 лв.

8 060 лв.

1 422 лв.

3 556 лв.

3 022 лв.

533 лв.

593 лв.

504 лв.

89 лв.

2 371 лв.

2 015 лв.

356 лв.

1 185 лв.

1 007 лв.

178 лв.

301 154 лв.

255 981 лв.

45 173 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

7 178 лв.

6 102 лв.

1 077 лв.

239 280 лв.

203 388 лв.

35 892 лв.

19 142 лв.

16 271 лв.

2 871 лв.

7 178 лв.

6 102 лв.

1 077 лв.

Междублокови пространства в кв. 36 и кв. 37

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.27 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 115 и блок извън регулация

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублокови пространства в кв. 115 и блок
извън регулация

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.28 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 26
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Междублокови пространства в кв. 26

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

17 от 28

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.29 Обновяване на Зелено и
междублоково пространство в кв. 39

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужваща улица на зелено и
междублоково пространство срещу жп и авто
гарата пред бл. Елпром, кв. 39

Междублоково пространство срещу жп и авто
гарата пред бл. Елпром, кв. 39

1 196 лв.

1 017 лв.

179 лв.

4 786 лв.

4 068 лв.

718 лв.

2 393 лв.

2 034 лв.

359 лв.

220 318 лв.

187 271 лв.

33 048 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

2 071 лв.

1 760 лв.

311 лв.

0 лв.

0 лв.

69 030 лв.

58 676 лв.

10 355 лв.

76 032 лв.

64 627 лв.

11 405 лв.

28 080 лв.

23 868 лв.

4 212 лв.

13 851 лв.

11 774 лв.

2 078 лв.

5 194 лв.

4 415 лв.

779 лв.

866 лв.

736 лв.

130 лв.

3 463 лв.

2 943 лв.

519 лв.

1 731 лв.

1 472 лв.

260 лв.

106 856 лв.

90 828 лв.

16 028 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

2 218 лв.

1 885 лв.

333 лв.

0 лв.

0 лв.

73 920 лв.

62 832 лв.

11 088 лв.

5 914 лв.

5 027 лв.

887 лв.

Зелено пространство срещу жп и авто гарата
пред бл. Елпром, кв. 39

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

ОПРР,
Проект 2.30 Обновяване на Зелено пространство Инвестиционен
със спортна и детска площадка, кв.177
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

Частично - проект за
игрище/ПРСР 2007 2013
Мярка 322/
проект за спортна и
детска площадка

36

Открита
процедура

Зелено пространство със спортна и детска
площадка, кв.177

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности

18 от 28

Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
ОПРР,
Инвестиционен
Проект 2.31 Обновяване на улица Индустриална приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

2 218 лв.

1 885 лв.

333 лв.

370 лв.

314 лв.

55 лв.

1 478 лв.

1 257 лв.

222 лв.

739 лв.

628 лв.

111 лв.

1 235 279 лв.

1 049 987 лв.

185 292 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

31 028 лв.

26 374 лв.

4 654 лв.

0 лв.

0 лв.

1 034 280 лв.

879 138 лв.

155 142 лв.

82 742 лв.

70 331 лв.

12 411 лв.

31 028 лв.

26 374 лв.

4 654 лв.

5 171 лв.

4 396 лв.

776 лв.

20 686 лв.

17 583 лв.

3 103 лв.

10 343 лв.

8 791 лв.

1 551 лв.

459 920 лв.

390 932 лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

15 000 лв.

15 000 лв.

11 232 лв.

11 232 лв.

374 400 лв.

374 400 лв.

29 952 лв.

29 952 лв.

11 232 лв.

11 232 лв.

1 872 лв.

1 872 лв.

7 488 лв.

7 488 лв.

3 744 лв.

3 744 лв.

227 000 лв.

227 000 лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

15 000 лв.

15 000 лв.

улица Индустриална

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.32 Изграждане и рехабилитация на
защитни диги и стени на р. Тунджа

ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Изграждане и рехабилитация на защитни диги и
стени на р. Тунджа
Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.33 Внедряване на Системи за
централизирано управление и диагностика на
уличното осветление
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита
процедура
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Внедряване на Системи за централизирано
управление и диагностика на уличното
осветление

200 000 лв.

200 000 лв.

1 000 лв.

1 000 лв.

4 000 лв.

4 000 лв.

2 000 лв.

2 000 лв.

10 463 591

10 463 591

825 860 лв.

825 860 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

3 642 лв.

3 642 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

13 354 лв.

13 354 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

19 892 лв.

19 892 лв.

Реконструкция и ремонт на ЦДГ Надежда

607 000 лв.

607 000 лв.

Обзавеждане и оборудване

60 700 лв.

60 700 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

56 050 лв.

56 050 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

19 892 лв.

19 892 лв.

Информация и публичност

3 619 лв.

3 619 лв.

Организация и управление на проекта

14 475 лв.

14 475 лв.

Независим финансов одит на проекта

7 238 лв.

7 238 лв.

546 861 лв.

546 861 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 634 лв.

1 634 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

5 990 лв.

5 990 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

13 299 лв.

13 299 лв.

Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен

381 150 лв.

381 150 лв.

Обзавеждане и оборудване

32 670 лв.

32 670 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

62 160 лв.

62 160 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

13 299 лв.

13 299 лв.

Информация и публичност

2 380 лв.

2 380 лв.

Организация и управление на проекта

9 520 лв.

9 520 лв.

Независим финансов одит на проекта

4 760 лв.

4 760 лв.

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проектна група 3: "Изграждането на
образователна инфраструктура и на
инфраструктура за обучение"

Проект 3.1 Реконструкция и ремонт на ЦДГ
Надежда

Проект 3.2 Реконструкция и ремонт на ОДЗ
Невен

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос 1

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

Няма изготвен
проект

24

24

Открита
процедура

Открита
процедура

0

0

0

0

0

0

0

0
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Проект 3.3 Реконструкция и ремонт на ОДЗ
Невен филиал

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

Открита
процедура

641 041 лв.

641 041 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 880 лв.

1 880 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

6 893 лв.

6 893 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

15 708 лв.

15 708 лв.

Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен филиал

438 617 лв.

438 617 лв.

Обзавеждане и оборудване

37 596 лв.

37 596 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

84 997 лв.

84 997 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

15 708 лв.

15 708 лв.

Информация и публичност

2 806 лв.

2 806 лв.

Организация и управление на проекта

11 224 лв.

11 224 лв.

Независим финансов одит на проекта

5 612 лв.

5 612 лв.

1 824 795 лв.

1 824 795 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

8 672 лв.

8 672 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

31 796 лв.

31 796 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

44 731 лв.

44 731 лв.

1 271 820 лв.

1 271 820 лв.

Обзавеждане и оборудване

127 182 лв.

127 182 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

219 225 лв.

219 225 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

44 731 лв.

44 731 лв.

Информация и публичност

8 091 лв.

8 091 лв.

Организация и управление на проекта

32 365 лв.

32 365 лв.

Независим финансов одит на проекта

16 182 лв.

16 182 лв.

1 389 158 лв.

1 389 158 лв.

Проект 3.4 Реконструкция и ремонт на ОУ Св.
Св. Кирил и Методий

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос
1/ОПНОИР

Няма изготвен
проект

24

24

Открита
процедура

Реконструкция и ремонт на ОУ Св. св. Кирил и
Методий

Проект 3.5 Реконструкция и ремонт на ОУ
Паисий Хилендарски

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос
1/ОПНОИР

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура
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Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

5 750 лв.

5 750 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

21 082 лв.

21 082 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

34 602 лв.

34 602 лв.

Реконструкция и ремонт на ОУ Паисий
Хилендарски

843 260 лв.

843 260 лв.

Обзавеждане и оборудване

76 660 лв.

76 660 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

310 150 лв.

310 150 лв.

34 602 лв.

34 602 лв.

Информация и публичност

6 150 лв.

6 150 лв.

Организация и управление на проекта

24 601 лв.

24 601 лв.

Независим финансов одит на проекта

12 301 лв.

12 301 лв.

1 526 382 лв.

1 526 382 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

3 854 лв.

3 854 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

14 130 лв.

14 130 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

38 228 лв.

38 228 лв.

Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й. Вапцаров

899 150 лв.

899 150 лв.

Обзавеждане и оборудване

89 915 лв.

89 915 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

375 130 лв.

375 130 лв.

38 228 лв.

38 228 лв.

Информация и публичност

6 821 лв.

6 821 лв.

Организация и управление на проекта

27 284 лв.

27 284 лв.

Независим финансов одит на проекта

13 642 лв.

13 642 лв.

1 553 329 лв.

1 553 329 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

7 709 лв.

7 709 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

28 265 лв.

28 265 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

38 109 лв.

38 109 лв.

1 027 800 лв.

1 027 800 лв.

Проект 3.6 Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й. ОПРР, Приоритетна
Вапцаров
ос 3/ОПНОИР

Проект 3.7 Реконструкция и ремонт на Г Св.
Климент Охридски

Реконструкция и ремонт на Г Св. Климент
Охридски

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос
1/ОПНОИР

Няма изготвен
проект

Няма изготвен
проект

24

24

Открита
процедура

Открита
процедура
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Обзавеждане и оборудване

102 780 лв.

102 780 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

242 500 лв.

242 500 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

38 109 лв.

38 109 лв.

Информация и публичност

6 865 лв.

6 865 лв.

Организация и управление на проекта

27 462 лв.

27 462 лв.

Независим финансов одит на проекта

13 731 лв.

13 731 лв.

2 156 166 лв.

2 156 166 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

7 209 лв.

7 209 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

26 433 лв.

26 433 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

52 834 лв.

52 834 лв.

Реконструкция и ремонт на ПГ Стефан Караджа учебна практика

1 682 100 лв.

1 682 100 лв.

Обзавеждане и оборудване

168 210 лв.

168 210 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

79 020 лв.

79 020 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

52 834 лв.

52 834 лв.

Информация и публичност

9 647 лв.

9 647 лв.

Организация и управление на проекта

38 587 лв.

38 587 лв.

Независим финансов одит на проекта

19 293 лв.

19 293 лв.

1 860 803 лв.

1 860 803 лв.

328 857 лв.

328 857 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

2 258 лв.

2 258 лв.

Реконструкция на Социален патронаж

75 250 лв.

75 250 лв.

Обзавеждане и оборудване

58 800 лв.

58 800 лв.

Създаване на звено за услуги в домашна среда
към Социалния патронаж

160 000 лв.

160 000 лв.

0 лв.

0 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

2 258 лв.

2 258 лв.

Информация и публичност

1 470 лв.

1 470 лв.

Организация и управление на проекта

5 881 лв.

5 881 лв.

Независим финансов одит на проекта

2 941 лв.

2 941 лв.

Проект 3.8 Реконструкция и ремонт на ПГ
Стефан Караджа - учебна практика

ОПРР, Приоритетна
ос 3/ОПНОИР

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура

Проектна група 4: Обновяване на социална
инфраструктура
Проект 4.1 Обновяване и оборудване на кунхя
със столова за нуждите на Домашен социален
патронаж и създаване на звено за услуги в
домашна среда

Благоустрояване на прилежащ терен

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура
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Проект 4.2 Изграждане и създаване на Дневен
център за работа с деца, младежи и лица

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Няма изготвен
проект

Открита
процедура

804 950 лв.

804 950 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

14 700 лв.

14 700 лв.

Изграждане и създаване на Дневен център за
деца, младежи и лица

375 000 лв.

375 000 лв.

Обзавеждане и оборудване

80 000 лв.

80 000 лв.

Дейност по предоставяне на услугата квалификация и обучение, персонал и др.

160 000 лв.

160 000 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

115 000 лв.

115 000 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

14 700 лв.

14 700 лв.

Информация и публичност

3 650 лв.

3 650 лв.

Организация и управление на проекта

14 600 лв.

14 600 лв.

Независим финансов одит на проекта

7 300 лв.

7 300 лв.

318 590 лв.

318 590 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

255 лв.

255 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

935 лв.

935 лв.

3 774 лв.

3 774 лв.

ОПРР,
Инвестиционен
Проект 4.3 Ремонт и реконструкция на Защитено
приоритет 4 на
жилище
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

Няма изготвен
проект

24

24

Открита
процедура

Реконструкция на Защитено жилище
Квалификация и обучение на персонал,
Разработване на индивидуални планове за
самостоятелен живот; консултиране,

75 000 лв.

75 000 лв.

140 000 лв.

140 000 лв.

Обзавеждане и оборудване

14 250 лв.

140 000 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

50 800 лв.

50 800 лв.

3 774 лв.

3 774 лв.

Информация и публичност

1 400 лв.

1 400 лв.

Организация и управление на проекта

5 601 лв.

5 601 лв.

Независим финансов одит на проекта

2 801 лв.

2 801 лв.
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Проект 4.4 Реконструкция и създаване на
Център за временно настаняване на бездомни
хора

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Няма изготвен
проект

Открита
процедура

195 880 лв.

195 880 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Енергийно обследване

162 лв.

162 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

594 лв.

594 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

2 361 лв.

2 361 лв.

Реконструкция на клуб Димитър Благоев и
създаване на Център за временно настаняване
на бездомни хора

65 840 лв.

Обзавеждане и оборудване

10 940 лв.

10 940 лв.

Дейности по предоставяне на услугата

75 000 лв.

75 000 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

12 860 лв.

12 860 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

2 361 лв.

2 361 лв.

823 лв.

823 лв.

Организация и управление на проекта

3 293 лв.

3 293 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 646 лв.

1 646 лв.

212 526 лв.

212 526 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

255 лв.

255 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

935 лв.

935 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

2 974 лв.

2 974 лв.

Реконструкция на ЦСРИ Света Марина

69 500 лв.

69 500 лв.

Квалификация и обучение на персонал, както и
организиране на индивидуални планове според
профила на децата с увреждания и в риск свободно време, отдих и развлечение.

80 000 лв.

80 000 лв.

0 лв.

0 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

29 620 лв.

29 620 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

2 974 лв.

2 974 лв.

896 лв.

896 лв.

Организация и управление на проекта

3 582 лв.

3 582 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 791 лв.

1 791 лв.

24

Информация и публичност

Проект 4.5 Ремонт и реконструкция на ЦСРИ
Света Марина

Обзавеждане и оборудване

Информация и публичност

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура
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Проектна група 5: Обновяване на културна
инфраструктура

3 073 356 лв.

2 369 926 лв.

1 794 392 лв.

1 794 392 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

5 001 лв.

5 001 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

18 337 лв.

18 337 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

44 665 лв.

44 665 лв.

1 400 280 лв.

1 400 280 лв.

Обзавеждане и оборудване

116 690 лв.

116 690 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

88 560 лв.

88 560 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

44 665 лв.

44 665 лв.

Информация и публичност

8 028 лв.

8 028 лв.

Организация и управление на проекта

32 111 лв.

32 111 лв.

Независим финансов одит на проекта

16 055 лв.

16 055 лв.

202 614 лв.

91 176 лв.

20 261 лв.

91 176 лв.

Изготвяне на финансов анализ

10 000 лв.

4 500 лв.

1 000 лв.

4 500 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

6 750 лв.

1 500 лв.

6 750 лв.

Обследване за енергийна ефективност

210 лв.

95 лв.

21 лв.

95 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

770 лв.

347 лв.

77 лв.

347 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

4 601 лв.

2 070 лв.

460 лв.

2 070 лв.

Изграждане на Изложбена зала (зала за културни
събития)

147 000 лв.

66 150 лв.

14 700 лв.

66 150 лв.

Обзавеждане и оборудване

8 400 лв.

3 780 лв.

840 лв.

3 780 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

6 370 лв.

2 867 лв.

637 лв.

2 867 лв.

4 601 лв.

2 070 лв.

460 лв.

2 070 лв.

809 лв.

364 лв.

81 лв.

364 лв.

Организация и управление на проекта

3 235 лв.

1 456 лв.

324 лв.

1 456 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 618 лв.

728 лв.

162 лв.

728 лв.

667 196 лв.

300 238 лв.

66 720 лв.

300 238 лв.

10 000 лв.

4 500 лв.

1 000 лв.

4 500 лв.

ОПРР,
Проект 5.1 Ремонт и реконструкция на Читалище Инвестиционен
Развитие
приоритет 4 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура

Реконструкция на Читалище Развитие

Проект 5.2 Изграждане на Изложбена зала (зала
за културни събития)

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/Финансови
инструменти, тип
Jessica

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура

Информация и публичност

ОПРР,
Инвестиционен
Проект 5.3 Адаптиране и социализиране на
приоритет 4 на
бивше помощно училище в експозиционна площ Приоритетна ос
към Археологически музей
1/Финансови
инструменти, тип
Jessica
Изготвяне на финансов анализ

Има изготвен
инвестиционен
проект

24

Открита
процедура

0 лв.

127 896 лв.

0 лв.

0 лв.

575 534 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.
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Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

6 750 лв.

1 500 лв.

6 750 лв.

Адаптиране и социализиране на бивше помощно
училище в експозиционна площ към
Археологически музей

476 000 лв.

214 200 лв.

47 600 лв.

214 200 лв.

Обзавеждане и оборудване

16 660 лв.

7 497 лв.

1 666 лв.

7 497 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

110 810 лв.

49 865 лв.

11 081 лв.

49 865 лв.

17 604 лв.

7 922 лв.

1 760 лв.

7 922 лв.

Информация и публичност

3 017 лв.

1 358 лв.

302 лв.

1 358 лв.

Организация и управление на проекта

12 069 лв.

5 431 лв.

1 207 лв.

5 431 лв.

Независим финансов одит на проекта

6 035 лв.

2 716 лв.

603 лв.

2 716 лв.

409 154 лв.

184 119 лв.

40 915 лв.

184 119 лв.

Изготвяне на финансов анализ

10 000 лв.

4 500 лв.

1 000 лв.

4 500 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

6 750 лв.

1 500 лв.

6 750 лв.

812 лв.

365 лв.

81 лв.

365 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

2 976 лв.

1 339 лв.

298 лв.

1 339 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

9 884 лв.

4 448 лв.

988 лв.

4 448 лв.

Реконструкция на Етнографско-археологически
музей Елхово - Етнографска експозиция и
административна част

297 550 лв.

133 898 лв.

29 755 лв.

133 898 лв.

Обзавеждане и оборудване

18 935 лв.

8 521 лв.

1 894 лв.

8 521 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

31 920 лв.

14 364 лв.

3 192 лв.

14 364 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

9 884 лв.

4 448 лв.

988 лв.

4 448 лв.

Информация и публичност

1 742 лв.

784 лв.

174 лв.

784 лв.

Организация и управление на проекта

6 968 лв.

3 136 лв.

697 лв.

3 136 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 484 лв.

1 568 лв.

348 лв.

1 568 лв.

489 800 лв.

489 800 лв.

329 600 лв.

329 600 лв.

15 000 лв.

15 000 лв.

260 000 лв.

260 000 лв.

26 000 лв.

26 000 лв.

26 000 лв.

26 000 лв.

2 600 лв.

2 600 лв.

160 200 лв.

160 200 лв.

Проект 5.4 Ремонт и реконструкция на
Етнографско-археологически музей Елхово Етнографска експозиция и административна
част

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/Финансови
инструменти, тип
Jessica

Няма изготвен
проект

24

Открита
процедура

Обследване за енергийна ефективност

Проектна група 6 Административо обслужване
Проект 6.1 Подобряване на администратвиното
ОПДУ
облсужване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Подобряване качеството на административно
обслужване за гражданите и бизнеса
посредством развитие на електронните услуги,
ре-инженеринг и оптимизация на
административните процеси, чрез въвеждане и
интегриране на съвременни информационни
системи в

Няма изготвен
птроект

12

Открита
процедура

Организация и управление
Информация и публичност
Независим финансов одит на проекта
Проект 6.2 Подобряване на управлението на
човешките ресурси

ОПДУ

Няма изготвен
птроект

12

Открита
процедура
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Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Подобряване на управлението на човешките
ресурси и повишаване на квалификацията на
служителите в общинската администрация за
реализиране на ефективни и модерни политики.

Организация и управление
Информация и публичност
Независим финансов одит на проекта

Общо

15 000 лв.

15 000 лв.

120 000 лв.

120 000 лв.

12 000 лв.

12 000 лв.

12 000 лв.

12 000 лв.

1 200 лв.

1 200 лв.

35 661 900 лв.

32 026 368 лв.

2 296 158 лв.

127 896 лв.

566 956 лв.

0 лв.

575 534 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

* Стойностите са без ДДС
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Описание
на
звено,
структура/организация
реализацията/прилагането на плана

за

В управлението, изпълнението и наблюдението на ИПГВР на община Елхово участват
следните органи, административни звена и представители на гражданското общество:
Общинският съвет приема ИПГВР, обсъжда и приема годишните планове за
изпълнение на ИПГВР, разглежда и одобрява годишните отчети за изпълнение на
плана, обсъжда и приема предложенията за изменение на ИПГВР, одобрява
междинната оценка за изпълнение на ИПГВР.
Кметът на общината ръководи, организира и контролира изпълнението на ИПГВР,
като може на делегира тези правомощия на зам. кмет на общината. Кметът внася в
заседание на Общинския съвет годишните планове за изпълнение, годишните отчети,
мотивирани предложения за изменение на ИПГВР, междинната оценка за изпълнение
на плана.
Като помощен орган за изпълнението и наблюдението на ИПГВР се създава Работна
група за наблюдение, включваща представители на всички заинтересовани страни.
Председател на работната група е зам. кмет на община Елхово.
Работната група следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация
на ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени
обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади.
За изпълнението на всеки проект, получил одобрение за финансиране от структурен
фонд, се създава звено за управление на проекта. Ръководителят на звеното за
управление на проекта предоставя информация относно план-графика за изпълнение на
проекта и финансовия план, както и регулярни доклади за напредъка по проекта, с
идентифицирани рискове и мерки за преодоляването им.
Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ подпомага кмета и зам. кмета
на общината при осъществяването на управлението, изпълнението и наблюдението на
ИПГВР и осъществява функциите на секретариат на Работната група за наблюдение.
Представителите на гражданското общество се включват като наблюдатели с право
на съвещателен глас в Работната група за наблюдение изпълнението на ИПГВР.
При осъществяване на функциите си по ръководство, организация на изпълнението и
контрол, кметът на общината (зам. кметът на общината в случай на делегиране на
правомощията) се подпомага от Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“,
в координация и сътрудничество с Отдел „Административно правно и информационно
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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обслужване“, Отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ“ и Отдел „Стопанско управление,
общинска собственост и ТСУ“.
Изпълнението на ИПГВР се осъществява чрез реализирането на планираните конкретни
проекти. Отговорност за изпълнението на всеки проект, получил одобрение за
финансиране от структурен фонд, носи създаденото звено за управление на проекта.
Ръководителят на звеното за управление предоставя на Отдел „Програми, проекти и
хуманитарни дейности“ план-графика за изпълнение на проекта и финансовия план,
както и регулярни доклади за напредъка по проекта, с идентифицирани рискове и
мерки за преодоляването им.
Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ подготвя годишен план за
изпълнение на ИПГВР с включени дефинираните проекти за съответната година; планграфика за изпълнението им и съответния финансов план. Отделът подготвя и
представя на кмета и работната група за наблюдение годишен отчет за изпълнението на
годишния план и предлага предприемане на коригиращи мерки при необходимост в
цялостната програма на ИПГВР за следващата година.

Използвани процедури на обществено/гражданско участие и
партньорство при разработването на ИПГВР и мерки за осигуряване на
прозрачност
Интегрирания план за градско възстановяване и развитие се разработи с
участието на заинтересованите страни на много широка обществена основа. Процесът
на обществени консултации започна с идентифициране на заинтересованите страни.
Първоначално идентифициране на заинтересованите страни бе от съществено значение
за правилното структуриране на обхвата от интервенции и проекти, както и на
дългосрочните цели на ИПГВР. Провеждането на консултации с основните
заинтересовани участници в процеса на разработване на ИПГВР е съобразно
принципите на доброто управление. Това е процес, който ни даде възможност
интервенциите и проектите да бъдат съобразени с ключови проблеми от обществена
значимост и да бъде осъществяван ефективен контрол и оценка на тяхната реализация.
Провеждането на консултации с основните заинтересовани участници позволи да се
идентифицират резултатите и приоритетните проблеми при осъществяването на
определена интервенция или проект и да се определят начините, по които да се
подходи към тяхното развитие и реализиране. Проектите не биха могли да бъдат
ефективни и устойчиви без пълноценното включване и участие на основните
заинтересовани страни и бенефициенти в тяхното разработване, изпълнение и оценка.
Чрез консултациите търсихме структурирана обществена ангажираност, която
включваше търсене, получаване, анализ и обратна връзка на отговорите, получени от
заинтересованите участници.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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I.

Дефиниране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални
инвеститори, партньори, обхванати в процеса на подготовка и
изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие

Съгласно Стандартите за провеждане на обществени консултации (одобрени от Съвета
за административната реформа през октомври 2010 г.), Ръководство за консултиране
със заинтересованите участници в процеса на оценка на въздействието, прието от
Европейската комисия през 2002 г., дефинирането на заинтересованите страни
обхваща: граждани, групи или организации, чиито интереси са засегнати от въпроса
или чиито дейности оказват силен ефект върху въпроса. Заинтересованите участници
могат да включват и представители на трети страни – представители на бизнеса,
неправителствен сектор, публични организации, други.
Въз основа на горепосоченото разбиране, Изпълнителят дефинира следния набор от
заинтересовани страни, които ще бъдат засегнати от изготвянето на Интегрирания
план за градско възстановяване и развитие на Елхово 2014-2020 г.
На местно ниво
 Граждани на град Елхово – 10 300 души
 Граждани на община Елхово -15 780 души
 Представители на етническите малцинства в община Елхово – около 1 200 лица;
 12 регистрирани на територията на община Елхово неправителствени
организации;
 8 училища и детски градини, функциониращи на територията на град Елхово;
 4 социални институции, функциониращи на територията на град Елхово;
 2 културни институции, функциониращи на територията на град Елхово;
 2 бр. здравни институции, функциониращи на територията на град Елхово;
 4 бр. спортни клубове, функциониращи на територията на град Елхово;
 1 бр. профсъюзна организация, работеща на територията на град Елхово,
 3 бр. експлоатационни дружества, функциониращи в гр. Елхово - ВиК Елхово,
Виваком, ЕВН;
 508 бр. фирми със седалище и адрес на регистрация на територията на град
Елхово;
 9 бр. структури на централната администрация на изпълнителната власт,
функциониращи на местно ниво;
 2 бр. структури на централната съдебна власт, функциониращи на местно ниво;
 Общински съвет на община Елхово.
На областно ниво
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Областна администрация гр. Ямбол;
33 бр. структури на централната администрация на изпълнителната и съдебната
власт, функциониращи на областно ниво;

На национално ниво
 Административни структури – Българска агенция за инвестиции, Държавна
агенция „Архиви”, МВР, МТСП, МОН, МФ, МРР, Администрация на
Министерския съвет, др;
Посочените заинтересовани страни на местно ниво се явяват и целеви групи, тъй като
изготвянето и изпълнението на ИПГВР пряко ще засегне техни интереси, статус и
други.
Като потенциални инвеститори, Изпълнителят дефинира представители на бизнеса на
местно ниво, които функционират на територията на град Елхово. В допълнение
потенциални инвеститори са и лица, които са заявили инвестиционен интерес на
национално, регионално или местно ниво чрез различни стопански браншови
организации, Българска агенция за инвестиции и други. Проучването на Изпълнителя
посочи, че към момента на изготвяне на доклада, потенциални чуждестранни
инвеститори с идентифициран интерес за инвестиции в община Елхово не са
регистрирани в Българската агенция за инвестиции. Независимо от това, тези структури
са включени като заинтересовани страни от изготвянето и изпълнението на ИПГВР.
Като потенциални партньори за изготвянето и изпълнението на ИПГВР са
дефинирани структурите, звена, които ще бъдат отговорни за управлението на
програмите за реализация на ИПГВР, както следва:
 Общински съвет на община Елхово;
 Кмет на община Елхово;
 Представители на общинската администрация – секретар на община Елхово и
представители на звена Отдел “Административно-правно и информационно
обслужване”, Отдел “Бюджет, финанси, труд и работни заплати “, Отдел
«Стопанско управление, общинска собственост и териториално селищно
устройство», Отдел ”Програми, проекти и хуманитарни дейности”, Отдел
“Местни данъци и такси”;
 Представители на държавната администрация, които изпълняват функции на
местно ниво - МВР (ОД на МВР - Ямбол, РУП - Елхово), Окръжна следствена
служба - Ямбол, АСП (Дирекция ”Социално подпомагане” - Елхово), МОН
(Регионален инспекторат на МОН - Ямбол), МОСВ (Регионална инспекция по
околната среда и водите – Стара Загора), МЗ (Регионална здравна инспекция Ямбол, Център за спешна медицинска помощ - Елхово), др.
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Посочените партньори ще бъдат детайлно дефинирани в обхвата на програмите за
реализация в рамките на ИПГВР.
II.

Избор на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални
инвеститори, партньори, обхванати в процеса на подготовка и
изпълнение на Интегрирания план за градско възстановяване и
развитие

С оглед дефинирането на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални
инвеститори, партньори, Изпълнителят идентифицира списък, които включи в
изпълнението на текущите дейности по проекта и предлага на посочените
заинтересовани страни да вземат участие и в изпълнението на интегрирания план.
Списъкът е изготвен по вид заинтересовани страни и е придружен с кратка обосновка
относно необходимостта от включването им при подготовката и реализацията на плана.
1. Заинтересовани страни и целеви
административни и съдебни структури

групи

от

местните

и

областни

Първата група заинтересовани страни, които ще разгледаме включва представители на
различни административни и съдебни структури от гр. Елхово и областния център –
Ямбол, които имат отношение и принос към подаването на проектни идеи и тяхната
реализация.
Име на заинтересованата страна
Кмет и служители на общинска
администрация - Елхово

Общинска служба по земеделие – Елхово

Държавно горско стопанство – Елхово

Районна служба „Пожарна безопасност и
защита на населението” – Елхово

Обосновка за необходимостта от
включването им
Представители на публичния сектор,
който има отношение към
консултирането, съгласуването,
включването на проекти и идеи и тяхната
реализация
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в аграрната сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в аграрната сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера обществена безопасност и
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ред
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социалната сфера
Дирекция "Социално подпомагане" Представител на публичния сектор, който
Елхово
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социалната сфера
Районна пътна служба - Елхово
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера инфраструктура
Районно управление „Полиция“ - Елхово
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера обществен ред и сигурност
Областно звено следствени арести Ямбол – Представител на публичния сектор, който
Елхово
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера обществен ред и сигурност
Регионална дирекция “Гранична полиция” Представител на публичния сектор, който
– Елхово
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера обществен ред и сигурност
Районна прокуратура – Елхово
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера правораздаване и ред
Районен съд – Елхово
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи правораздаване и ред
Местни данъци и такси - гр. Елхово
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера финанси
Местна комисия за борба с
Представител на публичния сектор, който
противообществените прояви на
има отношение към консултирането,
малолетни и непълнолетни – Елхово
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера обществен ред и сигурност
Център за услуги и информация на
Представител на публичния сектор, който
Дирекция "Бюро по труда"- Елхово
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гражданите (ЦУИГ) - Елхово

има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера административен капацитет
Служба по геодезия, картография и
Представител на публичния сектор, който
кадастър - Ямбол
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера градоустройство
НАП - офис за обслужване - Ямбол
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера финанси
Териториален отдел на "Държавен архив"- Представител на публичния сектор, който
Ямбол
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера административно
управление
Териториално звено "Гражданска
Представител на публичния сектор, който
регистрация и административно
има отношение към консултирането,
обслужване" - Ямбол
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера административен капацитет
Териториално звено - Югоизточен регион
Представител на публичния сектор, който
към Изпълнителна агенция по
има отношение към консултирането,
сортоизпитване, апробация и семеконтрол съгласуването, включването на проекти и
- Ямбол
идеи в сфера земеделие и аграрни
политики
Териториален отдел - "Комисия защита на Представител на публичния сектор, който
потребителите" - Ямбол
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера административен капацитет
и правов ред
Териториална дирекция събиране,
Представител на публичния сектор, който
принудителни вземания, национална
има отношение към консултирането,
дирекция по приходите - Ямбол
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера финанси
Териториално статистическо бюро - Ямбол Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера държавно управление и
демография
Областни координатори към
Представител на публичния сектор, който
Министерство на труда и социалната
има отношение към консултирането,
политика - Ямбол
съгласуването, включването на проекти и
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идеи в социалната сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социалната сфера
Дирекция "Областна инспекция по труда" - Представител на публичния сектор, който
Ямбол
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социалната сфера
Контролно-техническа инспекция - Ямбол Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера земеделие и икономика
Митническо бюро - Ямбол
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера финанси и сигурност
Областно управление "Пожарна
Представител на публичния сектор, който
безопасност и защита на населението" има отношение към консултирането,
Ямбол
съгласуването, включването на проекти и
идеи обществена безопасност и ред
Областна дирекция "Земеделие" - Ямбол
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера земеделие
Областно пътно управление - Ямбол
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера инфраструктура
Областна служба за съвети в земеделието - Представител на публичния сектор, който
Ямбол
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера земеделие
Сектор "Рибарство и контрол" – ИАРА Представител на публичния сектор, който
Ямбол
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика и екология
Регионална здравна инспекция - Ямбол
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера здравеопазване
Областна дирекция "Безопасност на
Представител на публичния сектор, който
Дирекция "Бюро по труда" - Ямбол
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храните" - Ямбол
Регионален отдел "Национален строителен
контрол" - Ямбол към РДНСК Югоизточен район
Регионална дирекция "Социално
подпомагане" - Ямбол
Регионален инспекторат по образование Ямбол
Регионална дирекция "Автомобилна
администрация" - Ямбол
РЗОК - Ямбол

Изпълнителна агенция по селекция и
репродукция в животновъдството – Ямбол

ТП на НОИ - Ямбол

Изнесено работно място - област Ямбол
към Агенцията за държавна и финансова
инспекция
Районен съд Ямбол

Административен съд Ямбол

има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера здравеопазване
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера строителство и икономика
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социалната сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера инфраструктура
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера здравеопазване
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика и
животновъдство
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социалната сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера финанси
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера правов ред и правораздаване
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
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Ямболски окръжен съд

Окръжна прокуратура Ямбол

Районна прокуратура Ямбол

Окръжна следствена служба Ямбол

съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера правов и обществен ред
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера правов и обществен ред
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера правов и обществен ред
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера правов и обществен ред
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера обществен ред и сигурност

1.1. Заинтересовани страни и целеви групи от местните здравни, социални,
образователни, културни и спортни институции

Следващата група, която трябва да бъде консултирана за предложения и мнения
за развитието на града всъщност е подгрупа на предишната и включва представителите
на елховските здравни, социални, образователни, културни и спортни институции.
Име на заинтересованата страна
МБАЛ „Св. Иван Рилски” ЕООД

Медицински център №1 – ЕООД

ЦНСТ – „Къща като вкъщи“

Обосновка за необходимостта от
включването им
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера здравеопазване
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера здравеопазване
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социална сфера
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ЦНСТ 2 – „Детето за всички“

Център за социална рехабилитация и
интеграция ”Света Марина”
“Защитено жилище“

Клуб на пенсионера

Пенсионерски клуб „Надежда“

Общински клуб на хората с увреждания

ЦДГ "Надежда"

ОДЗ "Невен"

Общински детски комплекс

ОУ "Св. Св. Кирил и Методий"

ОУ "Св. Паисий Хилендарски"

Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социална сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социална сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социална сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социална сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социална сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в социална сфера
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
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Г "Св. Климент Охридски"

ПГ "Стефан Караджа"

ПУИ "Н. Й. Вапцаров"

Етнографско-археологически музей

Читалище „Развитие“

„Общински футболен клуб - Елхово“

Спортен клуб по борба „Стефан КараджаЕлхово”
„Сдружение спортен клуб боксов клуб Елхово”
Ученически спортен клуб ”Елхово - 2008”

съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера образование
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера култура
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера култура
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера спорт
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера спорт
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера спорт
Представител на публичния сектор, който
има отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера спорт
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2. Заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори от
местния бизнес, търговски организации и експлоатационни дружества
Втората група заинтересовани лица, които трябва да бъдат консултирани за тяхното
мнение за бъдещи проекти в град Елхово и тяхната визия за развитието на града като
цяло са представителите на бизнеса, търговските организации и експлоатационните
дружества. Анализът за ИПГВР – Елхово отчете наличието на 508 функциониращи
фирми (подали отчет да приходи през последните 2 години), които като цялост трябва
да бъдат целева група за комуникация по политиките. Тук ще се спрем на водещите
фирми от списъка, имащи определящо значение за местната икономика и заетост.
Име на заинтересованата страна
„Яница“ АД

"Хляб и хлебни изделия" ЕООД

„Дели-99“ ЕООД

"Лемекон" АД

"Зомаш" ООД

Консорциум „Яница”

ЕТ”Астро-Ян - Янко Георгиев”

„Инсекта – 2000“ ООД

Обосновка за необходимостта от
включването им
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Представител на бизнеса, който има
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отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
"Импо 2003" ЕООД
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
„Фаворит 3003“ ЕООД
Представител на бизнеса, който има
отношение към консултирането,
съгласуването, включването на проекти и
идеи в сфера икономика
Ямболската търговско-промишлена палата Представител на браншова организация в
областта на бизнеса и икономиката, който
има отношение към политики и проекти в
Елхово в сфера икономика
Индустриалната стопанска асоциация – Представител на организация в областта
Ямбол
на бизнеса, който има отношение към
политики и проекти в Елхово в сфера
икономика
Българска агенция за инвестиции
Представител на организация в областта
на бизнеса, който има отношение към
политики и проекти в Елхово в сфера
икономика
Българска стопанска камара
Представител на организация в областта
на бизнеса, който има отношение към
политики и проекти в Елхово в сфера
икономика
Българска търговско-промишлена палата
Представител на организация в областта
на бизнеса, който има отношение към
политики и проекти в Елхово в сфера
икономика
ВиК - Елхово
Представител на експлоатационните
дружества в града, който има отношение
към съгласуването на проекти за
техническа инфраструктура
Виваком - Елхово
Представител на експлоатационните
дружества в града, който има отношение
към съгласуването на проекти за
техническа инфраструктура
ЕВН - Елхово
Представител на експлоатационните
дружества в града, който има отношение
към съгласуването на проекти за
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техническа инфраструктура
3. Заинтересовани страни и целеви групи от неправителствения сектор
Третата група за консултиране представляват представителите на неправителствения
сектор, които са както в ролята на действащи лица в местната среда, така и на
потенциални партньори на общинските структури за реализацията на проекти.
Име на заинтересованата страна
Местна инициативна група – Елхово

Сдружение “Бизнес център – Елхово“

Асоциация за местно развитие”Странджа”

Сдружение „Дива България”

Туристическо дружество “Родни
простори”
Клуб на интелигенцията

Сдружение “Училищно настоятелство на
обединено детско заведение “Невен”

Обосновка за необходимостта от
включването им
Представител
на
неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането,
съгласуването
и
включването на проекти в сфера
икономика
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
икономика
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
икономика
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера туризъм
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера туризъм
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
образование
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
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Сдружение “Настоятелство при Основно
училище “Отец Паисий Хилендарски”

Сдружение “Училищно настоятелство на
Основно училище “Св. св. Кирил и
Методий”
Сдружение “Училищно настоятелство при
Гимназия “Св. Климент Охридски”

Сдружение “Училищно настоятелство при
Професионална Гимназия “Стефан
Караджа”
Сдружение с нестопанска цел “Общински
клуб на хората с увреждания- Елхово“

III.

образование
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
образование
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
образование
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
образование
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в сфера
образование
Представител на неправителствения
сектор, който има отношение към
консултирането, съгласуването и
включването на проекти в социалната
сфера

Комуникационна стратегия за привличане на заинтересовани страни,
целеви групи, потенциални инвеститори, партньори в подготовка и
изпълнение на ИПГВР

I. Принципни при изготвяне на ИПГВР
Включването на горепосочените заинтересовани страни се основава на следните
принципи при изготвяне и изпълнение на ИПГВР:
 Разработване с най-широко гражданско участие, което обхваща както
населението, така и специфични групи, носители на групови интереси. В този
смисъл са таргетирани заинтересованите страни конкретно във всяка целева
група – на териториален, възрастов, етнически и други признаци.
Разработване в условия на партньорство между местните, регионалните власти,
неправителствен сектор, частни инвеститори, както и с взаимодействие с УО на
ОПРР. В тази връзка в изпълнението на:
Дейност 4 - Идентифициране на проектни идеи и заинтересовани страни
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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•
Поддейност 4.1. Идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за публично-частни партньорства на територията на града
•
Поддейност 4.2. Идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори и др. са обхванати в процеса на
изпълнение на ИПГВР, и дейност 6 - Провеждане на обществени обсъждания
и информационна кампания (кръгли маси, фокус групи, анкетни
проучвания) се прилага принципа на партньорство, като в рамките на
предвидените форуми – кръгла маса, фокус групи и др. подходи се постига
привличането и участието на заинтересованите страни в разработване на
ИПГВР.
В рамките на дейност 6, част от предвидените по дейността мероприятия
включваха:
За дейност 4.1. Анкетно проучване сред местната общност (бизнес, НПО,
администрация, граждани) с над 200 (двеста) участника. Целта беше да бъдат
представени приоритетните проекти, които ще бъдат включени в ИПГВР.
 Кръгла маса.
За дейност 4.2. Изпълнителят организира и проведе 1 (една) кръгла маса с 30
(тридесет) участника за идентифициране на заинтересовани страни, целеви
групи, потенциални инвеститори, партньори и др. които са обхванати в процеса
на изпълнение на ИПГВР
 Обществен форум.
За дейност 4.1. Изпълнителят организира и проведе обществен форум чрез
минимум 5 (пет) фокус групи с по 10 (десет) участника, свързани с
изпълнението на дейностите за идентифициране на проектни идеи. Във форума
участваха експерти за идентифициране на проектни идеи, проекти и
възможности за ПЧП с представители на: местната администрация, общински
съветници, бизнес, браншови структури на бизнеса, неправителствени
организации, териториални структури на общинската и държавната
администрации и др.
 Обществено обсъждане.
Изпълнителят организира и проведе 1 (едно) обществено обсъждане, след
изработване на ИПГВР и преди планът да бъде представен за приемане от
Общинския съвет на Елхово, за да бъдат идентифицирани препоръки за
подобряване на плана.
Разработване в условия на откритост, публичност, прозрачност. Принципът се
изразяваше в публикуването на информация за всички дейности, етапи от
изготвяне на ИПГВР чрез различни канали – медии, интернет страница на
проекта http://ipgvr.bggis.com/elhovo/ , интернет страница на общината, други.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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II.


Подход за привличане на представители от трите сектора обществен сектор,
частен сектор и неправителствен сектор при разработване на ИПГВР
Подготовка
и
изпращане
на
покани
за
участие
в
проучванията/обсъжданията/фокус групи;
В изпълнение на проекта заинтересованите страни са били поканени и са взели
участие в провеждането на:
 Проучване на общественото мнение чрез Анкетно проучване сред
местната общност (бизнес, НПО, администрация, граждани) с минимум
по 200 (двеста) участника (за дейност 4.1.), чрез което са представени
приоритетните проекти, които да бъдат включени в ИПГВР.
 Кръгла маса с минимум 30 (тридесет) участника (за дейност 4.2.) за
идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи, потенциални
инвеститори, партньори и др. които да бъдат обхванати в процеса на
изпълнение на ИПГВР.
 Обществен форум чрез минимум 5 (пет) фокус групи с минимум 10
(десет) участника, (за дейност 4.1.), свързани с изпълнението на
дейностите за идентифициране на проектни идеи. Във форума участваха
експерти за идентифициране на проектни идеи, проекти и възможности
за ПЧП с представители на: местната администрация, общински
съветници, бизнес, браншови структури на бизнеса, неправителствени
организации, териториални структури на общинската и държавната
администрации и др.
 Обществено обсъждане, след изработване на ИПГВР и преди планът да
бъде представен за приемане от Общинския съвет на Елхово, което се
проведе, за да бъдат идентифицирани препоръки за подобряване на
плана.



Представяне на атрактивни форми, чрез които заинтересованите страни
могат
да
участват
–
интернет
страница
на
проекта
http://ipgvr.bggis.com/elhovo/.
На страницата се публикуват материали за информация за идентифицираните
приоритетни проблеми и интервенции, идентифицирани проекти за
приоритизиране, възможности за ПЧП.
Участието си заинтересованите страни, партньори, потенциални инвеститори
могат да изразят чрез обратна връзка чрез изпращане на имейл с приоритетни
проекти, изпращане на писмо, факс до общината, участие във фокус групи.



Използване на иновативни подходи чрез онлайн допитване и събиране на
данни от заинтересованите страни, вкл. и последващата обработка на
данните - http://questionpro.com/t/ACBCfZQm2U

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Анкетно проучване (за дейност 1) сред местната общност (бизнес, НПО,
администрация, граждани) с над 200 (двеста) участника беше организирано и
проведено за проучване мнението на заинтересовани страни по въпросите,
свързани с определяне на настоящата ситуация в град Елхово и проблемите в
инфраструктурата на града. Анкетата бе разпространена първо сред
присъстващите на проведения семинар за стимулиране на гражданска подкрепа
и оставена за разпространение и в Центъра за информация и услуги на община
Елхово. Анкетата беше достъпна за попълване по електронен път на електронен
адрес: http://questionpro.com/t/ACBCfZQm2U, като и чрез сайта на община
Елхово - http://www.elhovobg.org/


Използване на иновативни подходи чрез онлайн допитване и събиране на
данни от заинтересованите страни, вкл. и последващата обработка на
данните - http://questionpro.com/t/ACBCfZQ2yN
Беше пуснат в обръщение и втори въпросник за определяне на визията за
развитие на гр. Елхово до 2020г. Въпросникът беше достъпен онлайн, като в
реално време бе събрата и обработена информацията за мнението на
заинтересованите страни за тяхното виждане за града.
Беше пуснат в обръщение и трети въпросник за приоритизиране на проектите,
които да бъдат включени в ИПГВР на гр. Елхово до 2020г. Въпросникът беше
достъпен онлайн, като в реално време бе събрата и обработена информацията за
мнението на заинтересованите страни за тяхното виждане за града.



Своевременно планиране и комуникиране (съгласуване) с Възложителя на
прессъобщенията за обявяването на тема, дата и място за провеждане на
публичните обсъждания, както и материалите за обсъждане;
Поканите за провеждане на кръглата маса, Изпълнителят предостави на
Възложителя на 16 май 2014 г., ведно със съобщението и материалите за
провеждането й. След уточнение с Възложителя на датата, часа и мястото, на
официалната интернет страница на Община Елхово, на информационния сайт на
проекта и
на сайта на информационното електронно издание
www.elhovonews.info беше публикувано съобщението и покана за провеждане
на кръглата маса за идентифициране на заинтересовани страни, целеви групи,
потенциални инвеститори, партньори и др. които да бъдат обхванати в процеса
на изпълнение на ИПГВР.

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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III.





Публикуване на информация на интернет страницата на Община Елхово и
минимум 3 (три) публикации в печатни и електронни издания;
Поканите и информациите за провеждане на публичните събития се
публикуваха на официалната интернет страница на Община Елхово, а след
създаване на информационни сайт на проекта – и на него.
Публикации на покани и информации се правени периодично и в
информационното електронно издание www.elhovonews.info.
Предоставяне на обратна връзка към заинтересованите страни чрез
публикации на резултати от проведените обсъждания, одобрени
предложения, др.;
Поддържането на участието и интереса на заинтересованите страни е планирано
чрез предоставяне на обратна връзка от проведените анкетни проучвания, фокус
групи, работни срещи.
Резултатите от обществените проучвания са публикувани на страницата на
проекта.
Пълно съобразяване на изискванията за публичност на ОП Регионално
развитие при провеждане на публичните прояви.
Всички мерки и действия, предвидени в стратегия за привличане на
заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори в
подготовка и изпълнение на ИПГВР са съобразени с изискванията за публичност
на ОП Регионално развитие при провеждане на публичните прояви.
Подход за привличане и задържане на представители от трите сектора
обществен сектор, частен сектор и неправителствен сектор при изпълнение
на ИПГВР
Задържане на интереса и участието на заинтересованите страни представители от трите сектора обществен сектор, частен сектор и
неправителствен сектор при изпълнение на ИПГВР чрез включването им в
управлението и контрола на ИПГВР
При изготвяне на програмите за реализация на ИПГВР се определи структурата,
организацията, която ще бъде натоварена с управлението на ИПГВР. В тази
структура се включат както представители на общинската администрация, така и
представители на частния и неправителствения сектор, който в качеството си на
заинтересовани страни могат да гарантират устойчивост на резултатите от
плана.
Представяне на атрактивни форми, чрез които заинтересованите страни
могат да участват – поддържането на интернет страница на проекта (при
възможност от страна на общината)

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Препоръчваме при възможност да се продължи използването на интернет
страница на ИПГВР гр. Елхово като комуникационен канал за връзка,
взаимодействие със заинтересовани страни, партньори, инвеститори.


Предоставяне на обратна връзка към заинтересованите страни чрез
публикуване на резултатите от проведените обсъждания, одобрени
предложения, др.;
Препоръчваме при възможност да се продължи предоставяне на обратна връзка
към заинтересованите страни чрез публикуване на резултатите от проведеното
обществено обсъждане, одобрени предложения, др., което ще осигури високо
ниво на ангажираност и съответствие с добрите практики и принципи за
консултации на национално и европейско ниво.



Пълно съобразяване на изискванията за публичност на ОП Регионално
развитие при провеждане на публичните прояви.
Всички мерки и действия, предвидени в стратегия за привличане на
заинтересовани страни, целеви групи, потенциални инвеститори, партньори в
подготовка и изпълнение на ИПГВР са съобразени с изискванията за публичност
на ОП Регионално развитие при провеждане на публичните прояви.

Очаквани резултати от прилагането на плана, включително очакван
синергичен ефект, положителен въздействие в по-широкия обхват на
общината, както и в контекста на района на ниво като цяло, позитивно
влияние върху хоризонталните въпроси/политики
Въз основа на определените индикатори за изведени очаквани резултати от
реализацията на плана
 повишено качество на публичната и работната физическа среда (брой
обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в неравностойно
положение) - брой - обекти – 27 бр.
 подобрена достъпност - изградени зелени и пешеходни пространства за
широк обществен достъп и благоустроени съществуващи междублокови
пространства за широк обществен достъп с прилежащите им алеи, елементи
на градския дизайн, алейно осветление, детски и спортни площадки,
изграждане на достъпна среда за хора в неравностойно положение.
 Обособени нови паркоместа (по протежение на улици)
 Енерго ефективност на сгради (брой сгради, които реализират спестявания на
топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането на мерки за
енергийна ефективност в обществени сгради) - брой – 27 бр.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на
достъпна среда за хора в неравностойно положение в административни
обекти – 10 бр.
 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на
достъпна среда за хора в неравностойно положение в обекти на културата – 4
бр.
 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, изграждане на
достъпна среда за хора в неравностойно положение в обекти на социалната
инфраструктура – 5 бр.
 Обновяване на сгради и прилежащи терени и прилагане на мерки за
енергийна ефективност, изграждане на
достъпна среда за хора в
неравностойно положение за обекти на образованието – 8 бр.
 Публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение - 27
бр.
СИНЕРГИЧЕН ЕФЕКТ И ДОПЪЛНЯЕМОСТ
Стратегията на ИПГВР на гр. Елхово цели да обвърже прилагането на широк
кръг интервенции и проекти, насочени към специфичните проблеми за решаване във
всички градски територии, така че да се постигне интегрирано планиране и изпълнение
и синергичен ефект и допълняемост на предвидените мерки и интервенции, както и
надграждане и обвързване с други проекти, реализирани от община Елхово.
Спецификата на интегрирания подход, чрез който е структуриран плана, отчита
следните елементи:


надграждане на реализирани проекти и инициативи в зоните за въздействие,
които са в синхрон с поставените специфични цели;



използване на различни финансови източници и тип интервенции в рамките на
един (интегриран) проект или на няколко проекта, които таргетират различни
аспекти на даден проблем/идентифицирана нужда в града;



структуриране на проекти, които в своята обвързаност и цялост водят до
развитие на съответната територия, задоволяване на идентифицирани нужди и
използване на дефинирани потенциали за постигане на визията за развитие на
града;



решаване на включване на различни заинтересовани страни в рамките на
осъществяването и мониторинга на плана;

Моделът за интегриран подход на община Елхово ще се реализира и при
изграждане на съвременни социални услуги. Паралелно с ремонта и реконструкцията
на социалните обекти ще започне и изпълнението на меките мерки, които са заложени
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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да се финансират от ОП „Развитие на човешките ресурси”. Пакетът от допълващи
дейности ще формира интегрирания подход между двете оперативни програми.
Взаимнодопълващите се мерки ще подпомагат интеграцията на лицата на пазара на
труда, ще осигуряват достъп до образование и обучение, социални и здравни услуги,
ще подпомогнат лицата, които на практика живеят в социална изолация постепенно да
бъдат интегрирани обратно в общността. Предвидени са и множество дейности за
квалификация и обучение на персонал, които следва да допринесат за предоставянето
на една по-качествена социална услуга.
Проектите за изграждане и реконструкция на транспортната инфраструктура
залагат изцяло на интегрирания подход. Паралелно с изграждането на уличната мрежа,
ще започне и изпълнението на предвидените мерки по Оперативна програма „Околна
среда”, за изграждане на ВиК инфраструктура.
Проектите, които са насочени към ремонт и реконструкция на образователна
инфраструктура ще се реализират интегрирано с оперативна програма “Наука и
образование за интелигентен растеж“, като същевременно ще се осигури развитие на
ИКТ в образователните институции, учебните заведения и училищата.

Резултати от ЕО
На основание чл. 8, ал.1 от Наредба за условията и реда за извършване на
екологична оценка на планове и програми (Приета s ПМС № 139 от 24 юни 2004 г.)
(Загл. изм., ДВ, бр. 3 от 2006 г.) (Обн., ДВ, бр. 57 от 02.07.2004 г.;изм. и доп., бр. 3 от
2006 г.; изм., бр. 62 от 2007 г., бр. 71 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 29 от 2010 г.,бр. 3 от
2011 г., бр. 38 от 2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г.), е поискана да се прецени
необходимостта от извършване на екологична оценка на Интегриран план за градско
развитие и възстановяване гр. Елхово.

Програма за реализация

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
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Таблица № 1. Примерен индикативен списък
Размер на рзходите в лева

Отношение към
подпомаганите
операции на
съответната ОП

Общо за проекта

СКФ

Собствени
средства за
съфинансиране

Изцяло
собствени
средства

Републиканск
и бюджет

Национални
фондове

други
инвестиционн
и фондове

частни
инвеститори

други донори

дарения

5 435 105 лв.

4 619 840 лв.

248 309 лв.

0 лв.

566 956 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

377 335 лв.

320 735 лв.

56 600 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 205 лв.

1 024 лв.

181 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 417 лв.

3 754 лв.

662 лв.

9 636 лв.

8 191 лв.

1 445 лв.

321 200 лв.

273 020 лв.

48 180 лв.

9 636 лв.

8 191 лв.

1 445 лв.

Информация и публичност

1 606 лв.

1 365 лв.

241 лв.

Организация и управление на проекта

6 424 лв.

5 460 лв.

964 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 212 лв.

2 730 лв.

482 лв.

527 325 лв.

448 226 лв.

79 099 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 950 лв.

1 658 лв.

293 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

7 150 лв.

6 078 лв.

1 073 лв.

13 650 лв.

11 603 лв.

2 048 лв.

455 000 лв.

386 750 лв.

68 250 лв.

13 650 лв.

11 603 лв.

2 048 лв.

Информация и публичност

2 275 лв.

1 934 лв.

341 лв.

Организация и управление на проекта

9 100 лв.

7 735 лв.

1 365 лв.

Проект

Проектна
готовност (вид на
проекта)

Срок на
изпълнение в
месеци

Процедури по ЗОП
(вид)

Проектна група 1: Обновяване и внедряване на
мерки за енергийна ефективност

Проект 1.1 Реконструкция и ремонт на
административна сграда на ул. Търговска 2

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура по
ЗОП

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Проект 1.2 Реконструкция и ремонт на
административна сграда на ул. Калоян 13

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура по
ЗОП

Забележка

1 от 27

Независим финансов одит на проекта

4 550 лв.

3 868 лв.

683 лв.

379 635 лв.

322 690 лв.

56 945 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 275 лв.

1 084 лв.

191 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 675 лв.

3 974 лв.

701 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

9 690 лв.

8 237 лв.

1 454 лв.

323 000 лв.

274 550 лв.

48 450 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

9 690 лв.

8 237 лв.

1 454 лв.

Информация и публичност

1 615 лв.

1 373 лв.

242 лв.

Организация и управление на проекта

6 460 лв.

5 491 лв.

969 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 230 лв.

2 746 лв.

485 лв.

371 101 лв.

315 436 лв.

55 665 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4464,35

3 795 лв.

670 лв.

9 497 лв.

8 072 лв.

1 425 лв.

316 563 лв.

269 079 лв.

47 484 лв.

9 497 лв.

8 072 лв.

1 425 лв.

Информация и публичност

1 583 лв.

1 345 лв.

237 лв.

Организация и управление на проекта

6 331 лв.

5 382 лв.

950 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 166 лв.

2 691 лв.

475 лв.

616 456 лв.

523 987 лв.

92 468 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

ОПРР,
Проект 1.3 Обновяване и внедряване на мерки за
Инвестиционен
енергийна ефективност в административна
приоритет 1 на
сграда на ул. Търговска 61-63
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура по
ЗОП

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата

ОПРР,
Проект 1.4 Обновяване и внедряване на мерки за Инвестиционен
енергийна ефективност в Община Елхово
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура по
ЗОП

Изготвяне на технически паспорт на сградата
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Община Елхово
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

ОПРР,
Проект 1.5 Обновяване и внедряване на мерки за Инвестиционен
енергийна ефективност в РУ на МВР Елхово
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура по
ЗОП

2 от 27

Обследване за енергийна ефективност

1 469 лв.

1 248 лв.

220 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

5 385 лв.

4 577 лв.

808 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

16 154 лв.

13 730 лв.

2 423 лв.

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РУ на МВР Елхово

538 450 лв.

457 683 лв.

80 768 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

16 154 лв.

13 730 лв.

2 423 лв.

Информация и публичност

2 692 лв.

2 288 лв.

404 лв.

Организация и управление на проекта

10 769 лв.

9 154 лв.

1 615 лв.

Независим финансов одит на проекта

5 385 лв.

4 577 лв.

808 лв.

469 017 лв.

398 665 лв.

70 353 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 106 лв.

940 лв.

166 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 054 лв.

3 445 лв.

608 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

12 161 лв.

10 336 лв.

1 824 лв.

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РСПБЗН Елхово

405 350 лв.

344 548 лв.

60 803 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

12 161 лв.

10 336 лв.

1 824 лв.

Информация и публичност

2 027 лв.

1 723 лв.

304 лв.

Организация и управление на проекта

8 107 лв.

6 891 лв.

1 216 лв.

Независим финансов одит на проекта

4 054 лв.

3 445 лв.

608 лв.

169 925 лв.

144 436 лв.

25 489 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

450 лв.

383 лв.

68 лв.

1 650 лв.

1 403 лв.

248 лв.

4 050 лв.

3 443 лв.

608 лв.

135 000 лв.

114 750 лв.

20 250 лв.

4 050 лв.

3 443 лв.

608 лв.

675 лв.

574 лв.

101 лв.

Организация и управление на проекта

2 700 лв.

2 295 лв.

405 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 350 лв.

1 148 лв.

203 лв.

ОПРР,
Проект 1.6 Обновяване и внедряване на мерки за Инвестиционен
енергийна ефективност в РСПБЗН Елхово
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

ОПРР,
Проект 1.7 Обновяване и внедряване на мерки за
Инвестиционен
енергийна ефективност в Бюро по труда приоритет 1 на
Елхово
Приоритетна ос 1

Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на сградата
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Бюро по труда Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

Няма изготвен
проект

Няма изготвен
проект

24

24

Открита процедура по
ЗОП

Открита процедура по
ЗОП

3 от 27

Проект 1.8 Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районен съд Елхово,
районна прокоратура и Районна служба на
Агенция по вписванията

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

Открита процедура по
ЗОП

459 164 лв.

390 289 лв.

68 875 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 188 лв.

1 010 лв.

178 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

4 356 лв.

3 703 лв.

653 лв.

11 880 лв.

10 098 лв.

1 782 лв.

396 000 лв.

336 600 лв.

59 400 лв.

11 880 лв.

10 098 лв.

1 782 лв.

Информация и публичност

1 980 лв.

1 683 лв.

297 лв.

Организация и управление на проекта

7 920 лв.

6 732 лв.

1 188 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 960 лв.

3 366 лв.

594 лв.

230 485 лв.

195 912 лв.

34 573 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

710 лв.

603 лв.

106 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

2 602 лв.

2 211 лв.

390 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

5 676 лв.

4 825 лв.

851 лв.

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районна пътна служба
Елхово

189 200 лв.

160 820 лв.

28 380 лв.

5 676 лв.

4 825 лв.

851 лв.

946 лв.

804 лв.

142 лв.

Организация и управление на проекта

3 784 лв.

3 216 лв.

568 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 892 лв.

1 608 лв.

284 лв.

1 834 663 лв.

1 559 463 лв.

275 199 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Обследване за енергийна ефективност

6 975 лв.

5 929 лв.

1 046 лв.

24

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районен съд Елхово,
районна прокоратура и Районна служба на
Агенция по вписванията
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

ОПРР,
Проект 1.9 Обновяване и внедряване на мерки за
Инвестиционен
енергийна ефективност в Районна пътна служба
приоритет 1 на
Елхово
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура по
ЗОП

Обследване за енергийна ефективност

Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

Проект 1.10 Обновяване и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в РДГП Елхово и ГПУ
Елхово

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура по
ЗОП

4 от 27

Изготвяне на технически паспорт на сградата

25 575 лв.

21 739 лв.

3 836 лв.

48 825 лв.

41 501 лв.

7 324 лв.

1 627 500 лв.

1 383 375 лв.

244 125 лв.

48 825 лв.

41 501 лв.

7 324 лв.

Информация и публичност

8 138 лв.

6 917 лв.

1 221 лв.

Организация и управление на проекта

32 550 лв.

27 668 лв.

4 883 лв.

16 275 лв.

13 834 лв.

2 441 лв.

20 366 830 лв.

5 091 708 лв.

15 275 123 лв.

Обследване за енергийна ефективност

270 141 лв.

67 535 лв.

202 606 лв.

Изготвяне на технически паспорт

990 517 лв.

247 629 лв.

742 888 лв.

Предпроектни проучвания/Изготвяне на
Технически или Работен инвестиционен проект

540 282 лв.

135 071 лв.

405 212 лв.

18 009 400 лв.

4 502 350 лв.

13 507 050 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

540 282 лв.

135 071 лв.

405 212 лв.

Информация и публичност

10 806 лв.

2 701 лв.

8 104 лв.

Независим финансов одит на проекта

5 403 лв.

1 351 лв.

4 052 лв.

14 339 245

12 188 358

2 081 899

630 953 лв.

536 310 лв.

94 643 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

15 599 лв.

13 259 лв.

2 340 лв.

519 960 лв.

441 966 лв.

77 994 лв.

41 597 лв.

35 357 лв.

6 240 лв.

15 599 лв.

13 259 лв.

2 340 лв.

2 600 лв.

2 210 лв.

390 лв.

10 399 лв.

8 839 лв.

1 560 лв.

5 200 лв.

4 420 лв.

780 лв.

160 263 лв.

136 223 лв.

24 039 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РДГП Елхово и ГПУ
Елхово
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Независим финансов одит на проекта
Проект 1.11 Обновяване и внедряване на мерки
за енергийна ефективност в 88 броя
многофамилни жилищни сгради

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 1 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в многофалимни
жилищни сгради

Проектна група 2: "Подобряване на градската
околна среда"
Проект 2.1 Обновяване на Градски парк за
културен отдих

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

0

0

0

0

0

0

0

0

Градски парк за културен отдих

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.2 Обновяване на Зелено пространство
на ул. Марица и ул. Търговска, кв. 31 б

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
Изготвен Работен
проект

36

Открита процедура

5 от 27

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

122 500 лв.

104 125 лв.

18 375 лв.

9 800 лв.

8 330 лв.

1 470 лв.

3 675 лв.

3 124 лв.

551 лв.

613 лв.

521 лв.

92 лв.

2 450 лв.

2 083 лв.

368 лв.

1 225 лв.

1 041 лв.

184 лв.

1 657 010 лв.

1 408 459 лв.

248 552 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

41 796 лв.

35 527 лв.

6 269 лв.

улица Марица
Участък 1 - от кръстовище с ул. Александър
Стамболийски до кръстовище с ул. Черно море

889 920 лв.

756 432 лв.

133 488 лв.

Участък 2 - от кръстовище с Черно море до
кръстовище с ул Търговска

503 280 лв.

427 788 лв.

75 492 лв.

111 456 лв.

94 738 лв.

16 718 лв.

41 796 лв.

35 527 лв.

6 269 лв.

6 966 лв.

5 921 лв.

1 045 лв.

27 864 лв.

23 684 лв.

4 180 лв.

13 932 лв.

11 842 лв.

2 090 лв.

841 866 лв.

715 586 лв.

126 280 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

20 984 лв.

17 836 лв.

3 148 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Зелено пространство на ул. Марица и ул.
Търговска, кв. 31 б

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.3 Обновяване на ул. Марица

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.4 Обновяване на улица Търговска

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект
36

Открита процедура

6 от 27

улица Търговска
от кръстовище с ул. Александър Стамболийски
до кръстовище с ул. Чаталджа
Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.5 Обновяване на Зелено пространство
пред читалище "Развитие" в кв.120

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

699 460 лв.

594 541 лв.

104 919 лв.

55 957 лв.

47 563 лв.

8 394 лв.

20 984 лв.

17 836 лв.

3 148 лв.

3 497 лв.

2 973 лв.

525 лв.

13 989 лв.

11 891 лв.

2 098 лв.

6 995 лв.

5 945 лв.

1 049 лв.

89 372 лв.

75 966 лв.

13 406 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

1 771 лв.

1 506 лв.

266 лв.

0 лв.

0 лв.

59 040 лв.

50 184 лв.

8 856 лв.

4 723 лв.

4 015 лв.

708 лв.

1 771 лв.

1 506 лв.

266 лв.

295 лв.

251 лв.

44 лв.

1 181 лв.

1 004 лв.

177 лв.

590 лв.

502 лв.

89 лв.

187 438 лв.

159 322 лв.

28 116 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 275 лв.

3 634 лв.

641 лв.

142 500 лв.

121 125 лв.

21 375 лв.

11 400 лв.

9 690 лв.

1 710 лв.

4 275 лв.

3 634 лв.

641 лв.

713 лв.

606 лв.

107 лв.

2 850 лв.

2 423 лв.

428 лв.

Зелено пространство пред читалище "Развитие"

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.6 Обновяване на Зелено пространство
пред МБАЛ в кв. 18
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Зелено пространство пред МБАЛ в кв. 18

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта

7 от 27

Независим финансов одит на проекта

Проект 2.7 Обновяване на улица Чаталджа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Чаталджа
Участък 1 - от кръстовище с ул. Търговска до
кръстовище с ул. д-р Пирогов

1 425 лв.

1 211 лв.

214 лв.

787 087 лв.

669 024 лв.

118 063 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

15 509 лв.

13 182 лв.

2 326 лв.

196 560 лв.

167 076 лв.

29 484 лв.

320 400 лв.

272 340 лв.

48 060 лв.

139 440 лв.

118 524 лв.

20 916 лв.

52 512 лв.

44 635 лв.

7 877 лв.

19 692 лв.

16 738 лв.

2 954 лв.

3 282 лв.

2 790 лв.

492 лв.

13 128 лв.

11 159 лв.

1 969 лв.

6 564 лв.

5 579 лв.

985 лв.

204 640 лв.

173 944 лв.

30 696 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 714 лв.

4 007 лв.

707 лв.

157 140 лв.

133 569 лв.

23 571 лв.

12 571 лв.

10 686 лв.

1 886 лв.

4 714 лв.

4 007 лв.

707 лв.

786 лв.

668 лв.

118 лв.

3 143 лв.

2 671 лв.

471 лв.

1 571 лв.

1 336 лв.

236 лв.

Участък 2 - от кръстовище с ул. д-р Пирогов до
кръстовище с ул. Лом

Участък 3 - от кръстовище сул. Лом до
кръстовище с ул. Царибродкса

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.8 Обновяване на улица Ж. Петков

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

улица Ж. Петков - от кръстовище с ул. Ал.
Стамболийски до кръстовище с ул. Вардар

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

8 от 27

Проект 2.9 Обновяване на улица Вардар

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект
36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Вардар
Участък 1 - от кръстовището с улица
Царибродска до кръстовището с улица
Търговска

1 476 037 лв.

1 254 631 лв.

221 405 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

37 175 лв.

31 599 лв.

5 576 лв.

737 100 лв.

626 535 лв.

110 565 лв.

502 080 лв.

426 768 лв.

75 312 лв.

99 134 лв.

84 264 лв.

14 870 лв.

37 175 лв.

31 599 лв.

5 576 лв.

6 196 лв.

5 267 лв.

929 лв.

24 784 лв.

21 066 лв.

3 718 лв.

12 392 лв.

10 533 лв.

1 859 лв.

1 049 864 лв.

892 384 лв.

157 480 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

26 294 лв.

22 350 лв.

3 944 лв.

328 320 лв.

279 072 лв.

49 248 лв.

548 160 лв.

465 936 лв.

82 224 лв.

70 118 лв.

59 601 лв.

10 518 лв.

26 294 лв.

22 350 лв.

3 944 лв.

4 382 лв.

3 725 лв.

657 лв.

17 530 лв.

14 900 лв.

2 629 лв.

Участък 2 - от кръстовището с улица Търговска
до кръстовището с улица Ж. Петков

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.10 Обновяване на улица Ангел Кънчев

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Ангел Кънчев
Участък 1 - от кръстовището с ул. Балабанска до
кръстовището с ул. Пирот

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект
36

Открита процедура

Участък 2 - от кръстовището с ул Пирот до
кръстовището с ул. Хаджи Димитър

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта

9 от 27

Независим финансов одит на проекта

Проект 2.11 Обновяване на Междублокови
пространства в кв.10 а - бл. 18, 20 , кв. 10 б - бл.
14, кв. 13 - бл. 19

ОПРР, Приоритетна
ОС 1, Операция 1.2

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
проект за детска
площадка

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублокови
пространства в кв.10 а - бл. 18, 20 , кв. 10 б - бл.
14, кв. 13 - бл. 19

8 765 лв.

7 450 лв.

1 315 лв.

666 593 лв.

566 604 лв.

99 989 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

16 509 лв.

14 032 лв.

2 476 лв.

68 240 лв.

58 004 лв.

10 236 лв.

482 052 лв.

409 744 лв.

72 308 лв.

44 023 лв.

37 420 лв.

6 604 лв.

16 509 лв.

14 032 лв.

2 476 лв.

2 751 лв.

2 339 лв.

413 лв.

11 006 лв.

9 355 лв.

1 651 лв.

5 503 лв.

4 677 лв.

825 лв.

366 860 лв.

311 831 лв.

55 029 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

8 856 лв.

7 528 лв.

1 328 лв.

295 200 лв.

250 920 лв.

44 280 лв.

23 616 лв.

20 074 лв.

3 542 лв.

8 856 лв.

7 528 лв.

1 328 лв.

1 476 лв.

1 255 лв.

221 лв.

5 904 лв.

5 018 лв.

886 лв.

2 952 лв.

2 509 лв.

443 лв.

510 651 лв.

434 053 лв.

76 598 лв.

Междублокови пространства в кв.10 а - бл. 18, 20
, кв. 10 б - бл. 14, кв. 13 - бл. 19

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.12 Обновяване на улица Витоша

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект
36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
улица Витоша

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.13 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 5 бл. 8, 10

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

10 от 27

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици на междублоково
пространство в кв. 5 бл. 8, 10

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

12 527 лв.

10 648 лв.

1 879 лв.

96 450 лв.

81 983 лв.

14 468 лв.

321 125 лв.

272 956 лв.

48 169 лв.

33 406 лв.

28 395 лв.

5 011 лв.

12 527 лв.

10 648 лв.

1 879 лв.

2 088 лв.

1 775 лв.

313 лв.

8 352 лв.

7 099 лв.

1 253 лв.

4 176 лв.

3 549 лв.

626 лв.

280 650 лв.

238 553 лв.

42 098 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

6 655 лв.

5 657 лв.

998 лв.

54 880 лв.

46 648 лв.

8 232 лв.

166 950 лв.

141 908 лв.

25 043 лв.

17 746 лв.

15 084 лв.

2 662 лв.

6 655 лв.

5 657 лв.

998 лв.

1 109 лв.

943 лв.

166 лв.

4 437 лв.

3 771 лв.

665 лв.

2 218 лв.

1 886 лв.

333 лв.

439 475 лв.

373 554 лв.

65 921 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Междублоково пространство в кв. 5 бл. 8, 10

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.14 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 47

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
проект за детска
площадка

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублоково
пространство в кв. 47
Междублоково пространство в кв. 47

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.15 Обновяване на улица Хаджи
Димитър

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос
1/ОПОС

Няма изготвен
проект
36

Открита процедура

11 от 27

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

10 710 лв.

9 104 лв.

1 607 лв.

357 000 лв.

303 450 лв.

53 550 лв.

28 560 лв.

24 276 лв.

4 284 лв.

10 710 лв.

9 104 лв.

1 607 лв.

1 785 лв.

1 517 лв.

268 лв.

7 140 лв.

6 069 лв.

1 071 лв.

3 570 лв.

3 035 лв.

536 лв.

224 720 лв.

191 012 лв.

33 708 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

5 227 лв.

4 443 лв.

784 лв.

35 240 лв.

29 954 лв.

5 286 лв.

138 990 лв.

118 142 лв.

20 849 лв.

13 938 лв.

11 848 лв.

2 091 лв.

5 227 лв.

4 443 лв.

784 лв.

871 лв.

740 лв.

131 лв.

3 485 лв.

2 962 лв.

523 лв.

1 742 лв.

1 481 лв.

261 лв.

600 027 лв.

510 023 лв.

90 004 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

14 809 лв.

12 588 лв.

2 221 лв.

улица Хаджи Димитър

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.16 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 59

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Частично/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
проект за детска
площадка

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублокови
пространства в кв. 59
Междублокови пространства в кв. 59

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.17 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 17, кв. 17 б, кв. 17 в
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

12 от 27

Вътрешнообслужващи улици Междублокови
пространства в кв. 17, кв. 17 б, кв. 17 в

96 460 лв.

81 991 лв.

14 469 лв.

397 180 лв.

337 603 лв.

59 577 лв.

39 491 лв.

33 568 лв.

5 924 лв.

14 809 лв.

12 588 лв.

2 221 лв.

2 468 лв.

2 098 лв.

370 лв.

9 873 лв.

8 392 лв.

1 481 лв.

4 936 лв.

4 196 лв.

740 лв.

190 258 лв.

161 719 лв.

28 539 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 347 лв.

3 695 лв.

652 лв.

26 640 лв.

22 644 лв.

3 996 лв.

118 260 лв.

100 521 лв.

17 739 лв.

11 592 лв.

9 853 лв.

1 739 лв.

4 347 лв.

3 695 лв.

652 лв.

725 лв.

616 лв.

109 лв.

2 898 лв.

2 463 лв.

435 лв.

1 449 лв.

1 232 лв.

217 лв.

169 425 лв.

144 011 лв.

25 414 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

3 815 лв.

3 243 лв.

572 лв.

127 170 лв.

108 095 лв.

19 076 лв.

10 174 лв.

8 648 лв.

1 526 лв.

Междублокови пространства в кв. 17, кв. 17 б, кв.
17 в

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.18 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 110

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужващи улици Междублоково
пространство в кв. 110
Междублоково пространство в кв. 110

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.19 Обновяване на улица Хан Крум

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

улица Хан Крум

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности

13 от 27

Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.20 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 73

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

3 815 лв.

3 243 лв.

572 лв.

636 лв.

540 лв.

95 лв.

2 543 лв.

2 162 лв.

382 лв.

1 272 лв.

1 081 лв.

191 лв.

183 807 лв.

156 236 лв.

27 571 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 182 лв.

3 555 лв.

627 лв.

139 410 лв.

118 499 лв.

20 912 лв.

11 153 лв.

9 480 лв.

1 673 лв.

4 182 лв.

3 555 лв.

627 лв.

697 лв.

592 лв.

105 лв.

2 788 лв.

2 370 лв.

418 лв.

1 394 лв.

1 185 лв.

209 лв.

193 571 лв.

164 535 лв.

29 036 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 432 лв.

3 767 лв.

665 лв.

147 720 лв.

125 562 лв.

22 158 лв.

11 818 лв.

10 045 лв.

1 773 лв.

4 432 лв.

3 767 лв.

665 лв.

739 лв.

628 лв.

111 лв.

2 954 лв.

2 511 лв.

443 лв.

1 477 лв.

1 256 лв.

222 лв.

64 591 лв.

54 903 лв.

9 689 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Междублоково пространство в кв. 73

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.21 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 81

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублокови пространства в кв. 81

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.22 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 128
Изготвяне на формуляр за кандидатстване

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

14 от 27

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

1 139 лв.

968 лв.

171 лв.

37 950 лв.

32 258 лв.

5 693 лв.

3 036 лв.

2 581 лв.

455 лв.

1 139 лв.

968 лв.

171 лв.

190 лв.

161 лв.

28 лв.

759 лв.

645 лв.

114 лв.

380 лв.

323 лв.

57 лв.

180 740 лв.

153 629 лв.

27 111 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 104 лв.

3 488 лв.

616 лв.

136 800 лв.

116 280 лв.

20 520 лв.

10 944 лв.

9 302 лв.

1 642 лв.

4 104 лв.

3 488 лв.

616 лв.

684 лв.

581 лв.

103 лв.

2 736 лв.

2 326 лв.

410 лв.

1 368 лв.

1 163 лв.

205 лв.

186 045 лв.

158 138 лв.

27 907 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

4 239 лв.

3 604 лв.

636 лв.

24 615 лв.

20 923 лв.

3 692 лв.

Междублокови пространства в кв. 128

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.23 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 118

ОПРР, Приоритетна
ОС 1, Операция 1.2

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублокови пространства в кв. 118

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.24 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 114
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътршнообслужваща улица на Междублоково
пространство в кв. 114

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

15 от 27

Междублоково пространство в кв. 114

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.25 Обновяване на Междублоково
пространство в кв. 45

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

116 700 лв.

99 195 лв.

17 505 лв.

11 305 лв.

9 609 лв.

1 696 лв.

4 239 лв.

3 604 лв.

636 лв.

707 лв.

601 лв.

106 лв.

2 826 лв.

2 402 лв.

424 лв.

1 413 лв.

1 201 лв.

212 лв.

56 575 лв.

48 089 лв.

8 486 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

934 лв.

794 лв.

140 лв.

31 128 лв.

26 459 лв.

4 669 лв.

2 490 лв.

2 117 лв.

374 лв.

934 лв.

794 лв.

140 лв.

156 лв.

132 лв.

23 лв.

623 лв.

529 лв.

93 лв.

311 лв.

265 лв.

47 лв.

230 935 лв.

196 295 лв.

34 640 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

5 386 лв.

4 578 лв.

808 лв.

73 625 лв.

62 581 лв.

11 044 лв.

105 894 лв.

90 010 лв.

15 884 лв.

14 362 лв.

12 207 лв.

2 154 лв.

5 386 лв.

4 578 лв.

808 лв.

Междублокови пространства в кв. 45

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.26 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 36 и кв. 37
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Вътрешнообслужваща улица на Междублокови
пространства в кв. 36 и кв. 37 (ул. Рила)

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Междублокови пространства в кв. 36 и кв. 37

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

16 от 27

Информация и публичност

898 лв.

763 лв.

135 лв.

3 590 лв.

3 052 лв.

539 лв.

1 795 лв.

1 526 лв.

269 лв.

159 267 лв.

135 377 лв.

23 890 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

3 556 лв.

3 022 лв.

533 лв.

118 525 лв.

100 746 лв.

17 779 лв.

9 482 лв.

8 060 лв.

1 422 лв.

3 556 лв.

3 022 лв.

533 лв.

593 лв.

504 лв.

89 лв.

2 371 лв.

2 015 лв.

356 лв.

1 185 лв.

1 007 лв.

178 лв.

301 154 лв.

255 981 лв.

45 173 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

7 178 лв.

6 102 лв.

1 077 лв.

239 280 лв.

203 388 лв.

35 892 лв.

19 142 лв.

16 271 лв.

2 871 лв.

7 178 лв.

6 102 лв.

1 077 лв.

1 196 лв.

1 017 лв.

179 лв.

4 786 лв.

4 068 лв.

718 лв.

2 393 лв.

2 034 лв.

359 лв.

220 318 лв.

187 271 лв.

33 048 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.27 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 115 и блок извън регулация

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублокови пространства в кв. 115 и блок
извън регулация

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.28 Обновяване на Междублокови
пространства в кв. 26

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Междублокови пространства в кв. 26

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.29 Обновяване на Зелено и
междублоково пространство в кв. 39

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

17 от 27

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

2 071 лв.

Вътрешнообслужваща улица на зелено и
междублоково пространство срещу жп и авто
гарата пред бл. Елпром, кв. 39

Междублоково пространство срещу жп и авто
гарата пред бл. Елпром, кв. 39

1 760 лв.

311 лв.

0 лв.

0 лв.

69 030 лв.

58 676 лв.

10 355 лв.

76 032 лв.

64 627 лв.

11 405 лв.

28 080 лв.

23 868 лв.

4 212 лв.

13 851 лв.

11 774 лв.

2 078 лв.

5 194 лв.

4 415 лв.

779 лв.

866 лв.

736 лв.

130 лв.

3 463 лв.

2 943 лв.

519 лв.

1 731 лв.

1 472 лв.

260 лв.

106 856 лв.

90 828 лв.

16 028 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

2 218 лв.

1 885 лв.

333 лв.

0 лв.

0 лв.

73 920 лв.

62 832 лв.

11 088 лв.

5 914 лв.

5 027 лв.

887 лв.

2 218 лв.

1 885 лв.

333 лв.

370 лв.

314 лв.

55 лв.

1 478 лв.

1 257 лв.

222 лв.

739 лв.

628 лв.

111 лв.

1 235 279 лв.

1 049 987 лв.

185 292 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

31 028 лв.

26 374 лв.

4 654 лв.

Зелено пространство срещу жп и авто гарата
пред бл. Елпром, кв. 39

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
ОПРР,
Проект 2.30 Обновяване на Зелено пространство Инвестиционен
със спортна и детска площадка, кв.177
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Частично - проект
за игрище/ПРСР
2007 - 2013
Мярка 322/
проект за спортна

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа
Зелено пространство със спортна и детска
площадка, кв.177

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
ОПРР,
Инвестиционен
Проект 2.31 Обновяване на улица Индустриална
приоритет 2 на
Приоритетна ос
Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

18 от 27

Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп и
реахабилитация и изграждане на улична мрежа

0 лв.

0 лв.

1 034 280 лв.

879 138 лв.

155 142 лв.

82 742 лв.

70 331 лв.

12 411 лв.

31 028 лв.

26 374 лв.

4 654 лв.

5 171 лв.

4 396 лв.

776 лв.

20 686 лв.

17 583 лв.

3 103 лв.

10 343 лв.

8 791 лв.

1 551 лв.

459 920 лв.

390 932 лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

15 000 лв.

15 000 лв.

11 232 лв.

11 232 лв.

374 400 лв.

374 400 лв.

29 952 лв.

29 952 лв.

11 232 лв.

11 232 лв.

1 872 лв.

1 872 лв.

7 488 лв.

7 488 лв.

3 744 лв.

3 744 лв.

227 000 лв.

192 950 лв.

34 050 лв.

5 000 лв.

4 250 лв.

750 лв.

15 000 лв.

12 750 лв.

2 250 лв.

200 000 лв.

170 000 лв.

30 000 лв.

1 000 лв.

850 лв.

150 лв.

4 000 лв.

3 400 лв.

600 лв.

2 000 лв.

1 700 лв.

300 лв.

10 463 591

10 463 591

0

825 860 лв.

825 860 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

улица Индустриална

Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.32 Изграждане и рехабилитация на
защитни диги и стени на р. Тунджа

ОПОС

Няма изготвен
проект

36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4
Изграждане и рехабилитация на защитни диги и
стени на р. Тунджа
Непредвидени разходи за СМР – в размер до 8%
от стойността на строителните и монтажните
дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 2.33 Внедряване на Системи за
централизирано управление и диагностика на
уличното осветление

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 2 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект
36

Открита процедура

Изготвяне на формуляр за кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Внедряване на Системи за централизирано
управление и диагностика на уличното
осветление
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проектна група 3: "Изграждането на
образователна инфраструктура и на
инфраструктура за обучение"

Проект 3.1 Реконструкция и ремонт на ЦДГ
Надежда

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

0

0

0

0

0

0

0

19 от 27

Обследване за енергийна ефективност

3 642 лв.

3 642 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

13 354 лв.

13 354 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

19 892 лв.

19 892 лв.

Реконструкция и ремонт на ЦДГ Надежда

607 000 лв.

607 000 лв.

Обзавеждане и оборудване

60 700 лв.

60 700 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

56 050 лв.

56 050 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

19 892 лв.

19 892 лв.

Информация и публичност

3 619 лв.

3 619 лв.

Организация и управление на проекта

14 475 лв.

14 475 лв.

Независим финансов одит на проекта

7 238 лв.

7 238 лв.

546 861 лв.

546 861 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 634 лв.

1 634 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

5 990 лв.

5 990 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

13 299 лв.

13 299 лв.

Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен

381 150 лв.

381 150 лв.

Обзавеждане и оборудване

32 670 лв.

32 670 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

62 160 лв.

62 160 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

13 299 лв.

13 299 лв.

Информация и публичност

2 380 лв.

2 380 лв.

Организация и управление на проекта

9 520 лв.

9 520 лв.

Независим финансов одит на проекта

4 760 лв.

4 760 лв.

641 041 лв.

641 041 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

1 880 лв.

1 880 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

6 893 лв.

6 893 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

15 708 лв.

15 708 лв.

Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен филиал

438 617 лв.

438 617 лв.

Обзавеждане и оборудване

37 596 лв.

37 596 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

84 997 лв.

84 997 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

15 708 лв.

15 708 лв.

Информация и публичност

2 806 лв.

2 806 лв.

Проект 3.2 Реконструкция и ремонт на ОДЗ
Невен

Проект 3.3 Реконструкция и ремонт на ОДЗ
Невен филиал

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос 1

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

Няма изготвен
проект

24

24

Открита процедура

Открита процедура

20 от 27

Организация и управление на проекта

11 224 лв.

11 224 лв.

Независим финансов одит на проекта

5 612 лв.

5 612 лв.

1 824 795 лв.

1 824 795 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

8 672 лв.

8 672 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

31 796 лв.

31 796 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

44 731 лв.

44 731 лв.

1 271 820 лв.

1 271 820 лв.

Обзавеждане и оборудване

127 182 лв.

127 182 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

219 225 лв.

219 225 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

44 731 лв.

44 731 лв.

Информация и публичност

8 091 лв.

8 091 лв.

Организация и управление на проекта

32 365 лв.

32 365 лв.

Независим финансов одит на проекта

16 182 лв.

16 182 лв.

1 389 158 лв.

1 389 158 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

5 750 лв.

5 750 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

21 082 лв.

21 082 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

34 602 лв.

34 602 лв.

Реконструкция и ремонт на ОУ Паисий
Хилендарски

843 260 лв.

843 260 лв.

Обзавеждане и оборудване

76 660 лв.

76 660 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

310 150 лв.

310 150 лв.

34 602 лв.

34 602 лв.

Информация и публичност

6 150 лв.

6 150 лв.

Организация и управление на проекта

24 601 лв.

24 601 лв.

Независим финансов одит на проекта

12 301 лв.

12 301 лв.

1 526 382 лв.

1 526 382 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Проект 3.4 Реконструкция и ремонт на ОУ Св.
Св. Кирил и Методий

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос
1/ОПНОИР

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

Реконструкция и ремонт на ОУ Св. св. Кирил и
Методий

Проект 3.5 Реконструкция и ремонт на ОУ
Паисий Хилендарски

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на
Приоритетна ос
1/ОПНОИР

Проект 3.6 Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й. ОПРР, Приоритетна
Вапцаров
ос 3/ОПНОИР

Няма изготвен
проект

Няма изготвен
проект

24

24

Открита процедура

Открита процедура

21 от 27

Обследване за енергийна ефективност

3 854 лв.

3 854 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

14 130 лв.

14 130 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

38 228 лв.

38 228 лв.

Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й. Вапцаров

899 150 лв.

899 150 лв.

Обзавеждане и оборудване

89 915 лв.

89 915 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

375 130 лв.

375 130 лв.

38 228 лв.

38 228 лв.

Информация и публичност

6 821 лв.

6 821 лв.

Организация и управление на проекта

27 284 лв.

27 284 лв.

Независим финансов одит на проекта

13 642 лв.

13 642 лв.

1 553 329 лв.

1 553 329 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

7 709 лв.

7 709 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

28 265 лв.

28 265 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

38 109 лв.

38 109 лв.

1 027 800 лв.

1 027 800 лв.

Обзавеждане и оборудване

102 780 лв.

102 780 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

242 500 лв.

242 500 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

38 109 лв.

38 109 лв.

Информация и публичност

6 865 лв.

6 865 лв.

Организация и управление на проекта

27 462 лв.

27 462 лв.

Независим финансов одит на проекта

13 731 лв.

13 731 лв.

2 156 166 лв.

2 156 166 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

7 209 лв.

7 209 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

26 433 лв.

26 433 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

52 834 лв.

52 834 лв.

Реконструкция и ремонт на ПГ Стефан Караджа учебна практика

1 682 100 лв.

1 682 100 лв.

Обзавеждане и оборудване

168 210 лв.

168 210 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

79 020 лв.

79 020 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

52 834 лв.

52 834 лв.

Информация и публичност

9 647 лв.

9 647 лв.

Организация и управление на проекта

38 587 лв.

38 587 лв.

Проект 3.7 Реконструкция и ремонт на Г Св.
Климент Охридски

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 3 на

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

Реконструкция и ремонт на Г Св. Климент
Охридски

Проект 3.8 Реконструкция и ремонт на ПГ
Стефан Караджа - учебна практика

ОПРР, Приоритетна
ос 3/ОПНОИР

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

22 от 27

Независим финансов одит на проекта

19 293 лв.

19 293 лв.

1 860 803 лв.

1 860 803 лв.

328 857 лв.

328 857 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

2 258 лв.

2 258 лв.

Реконструкция на Социален патронаж

75 250 лв.

75 250 лв.

Обзавеждане и оборудване

58 800 лв.

58 800 лв.

Създаване на звено за услуги в домашна среда
към Социалния патронаж

160 000 лв.

160 000 лв.

0 лв.

0 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

2 258 лв.

2 258 лв.

Информация и публичност

1 470 лв.

1 470 лв.

Организация и управление на проекта

5 881 лв.

5 881 лв.

Независим финансов одит на проекта

2 941 лв.

2 941 лв.

804 950 лв.

804 950 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

14 700 лв.

14 700 лв.

Изграждане и създаване на Дневен център за
деца, младежи и лица

375 000 лв.

375 000 лв.

Обзавеждане и оборудване

80 000 лв.

80 000 лв.

Дейност по предоставяне на услугата квалификация и обучение, персонал и др.

160 000 лв.

160 000 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

115 000 лв.

115 000 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

14 700 лв.

14 700 лв.

Информация и публичност

3 650 лв.

3 650 лв.

Организация и управление на проекта

14 600 лв.

14 600 лв.

Независим финансов одит на проекта

7 300 лв.

7 300 лв.

318 590 лв.

318 590 лв.

5 000 лв.

5 000 лв.

Проектна група 4: Обновяване на социална
инфраструктура
Проект 4.1 Обновяване и оборудване на кунхя
със столова за нуждите на Домашен социален
патронаж и създаване на звено за услуги в
домашна среда

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

Благоустрояване на прилежащ терен

Проект 4.2 Изграждане и създаване на Дневен
център за работа с деца, младежи и лица

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

ОПРР,
Инвестиционен
Проект 4.3 Ремонт и реконструкция на Защитено
приоритет 4 на
жилище
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

Няма изготвен
проект

Няма изготвен
проект

24

24

Открита процедура

Открита процедура

23 от 27

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

255 лв.

255 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

935 лв.

935 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

3 774 лв.

3 774 лв.

Реконструкция на Защитено жилище

75 000 лв.

75 000 лв.

Квалификация и обучение на персонал,
Разработване на индивидуални планове за
самостоятелен живот; консултиране,
професонално обучение и устройване на работа
и свободно време, културен живот и др.

140 000 лв.

140 000 лв.

Обзавеждане и оборудване

14 250 лв.

14 250 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

50 800 лв.

50 800 лв.

3 774 лв.

3 774 лв.

Информация и публичност

1 400 лв.

1 400 лв.

Организация и управление на проекта

5 601 лв.

5 601 лв.

Независим финансов одит на проекта

2 801 лв.

2 801 лв.

195 880 лв.

195 880 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Енергийно обследване

162 лв.

162 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

594 лв.

594 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

2 361 лв.

2 361 лв.

Реконструкция на клуб Димитър Благоев и
създаване на Център за временно настаняване
на бездомни хора

65 840 лв.

65 840 лв.

Обзавеждане и оборудване

10 940 лв.

10 940 лв.

Дейности по предоставяне на услугата

75 000 лв.

75 000 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

12 860 лв.

12 860 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

2 361 лв.

2 361 лв.

823 лв.

823 лв.

Организация и управление на проекта

3 293 лв.

3 293 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 646 лв.

1 646 лв.

212 526 лв.

212 526 лв.

Проект 4.4 Реконструкция и създаване на
Център за временно настаняване на бездомни
хора

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

Информация и публичност

Проект 4.5 Ремонт и реконструкция на ЦСРИ
Света Марина

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/ОПРЧР

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

24 от 27

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

255 лв.

255 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

935 лв.

935 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

2 974 лв.

2 974 лв.

Реконструкция на ЦСРИ Света Марина

69 500 лв.

69 500 лв.

Квалификация и обучение на персонал, както и
организиране на индивидуални планове според
профила на децата с увреждания и в риск свободно време, отдих и развлечение.

80 000 лв.

80 000 лв.

0 лв.

0 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

29 620 лв.

29 620 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

2 974 лв.

2 974 лв.

896 лв.

896 лв.

Организация и управление на проекта

3 582 лв.

3 582 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 791 лв.

1 791 лв.

3 073 356 лв.

2 369 926 лв.

1 794 392 лв.

1 794 392 лв.

Изготвяне на формуляр за кандидатстване

5 000 лв.

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

5 001 лв.

5 001 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

18 337 лв.

18 337 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

44 665 лв.

44 665 лв.

1 400 280 лв.

1 400 280 лв.

Обзавеждане и оборудване

116 690 лв.

116 690 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

88 560 лв.

88 560 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

44 665 лв.

44 665 лв.

Информация и публичност

8 028 лв.

8 028 лв.

Организация и управление на проекта

32 111 лв.

32 111 лв.

Независим финансов одит на проекта

16 055 лв.

16 055 лв.

202 614 лв.

91 176 лв.

20 261 лв.

91 176 лв.

10 000 лв.

4 500 лв.

1 000 лв.

4 500 лв.

Обзавеждане и оборудване

Информация и публичност

Проектна група 5: Обновяване на културна
инфраструктура

ОПРР,
Проект 5.1 Ремонт и реконструкция на Читалище Инвестиционен
Развитие
приоритет 4 на
Приоритетна ос 1

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

Реконструкция на Читалище Развитие

Проект 5.2 Изграждане на Изложбена зала (зала
за културни събития)

Изготвяне на финансов анализ

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/Финансови
инструменти, тип
Jessica

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

0 лв.

127 896 лв.

0 лв.

0 лв.

575 534 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

0 лв.

25 от 27

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

6 750 лв.

1 500 лв.

6 750 лв.

Обследване за енергийна ефективност

210 лв.

95 лв.

21 лв.

95 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

770 лв.

347 лв.

77 лв.

347 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

4 601 лв.

2 070 лв.

460 лв.

2 070 лв.

Изграждане на Изложбена зала (зала за културни
събития)

147 000 лв.

66 150 лв.

14 700 лв.

66 150 лв.

Обзавеждане и оборудване

8 400 лв.

3 780 лв.

840 лв.

3 780 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

6 370 лв.

2 867 лв.

637 лв.

2 867 лв.

4 601 лв.

2 070 лв.

460 лв.

2 070 лв.

809 лв.

364 лв.

81 лв.

364 лв.

Организация и управление на проекта

3 235 лв.

1 456 лв.

324 лв.

1 456 лв.

Независим финансов одит на проекта

1 618 лв.

728 лв.

162 лв.

728 лв.

667 196 лв.

300 238 лв.

66 720 лв.

300 238 лв.

Изготвяне на финансов анализ

10 000 лв.

4 500 лв.

1 000 лв.

4 500 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

6 750 лв.

1 500 лв.

6 750 лв.

Адаптиране и социализиране на бивше помощно
училище в експозиционна площ към
Археологически музей

476 000 лв.

214 200 лв.

47 600 лв.

214 200 лв.

Информация и публичност

ОПРР,
Инвестиционен
Проект 5.3 Адаптиране и социализиране на
приоритет 4 на
бивше помощно училище в експозиционна площ Приоритетна ос
към Археологически музей
1/Финансови
инструменти, тип
Jessica

Има изготвен
инвестиционен
проект

24

Открита процедура

Обзавеждане и оборудване

16 660 лв.

7 497 лв.

1 666 лв.

7 497 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

110 810 лв.

49 865 лв.

11 081 лв.

49 865 лв.

17 604 лв.

7 922 лв.

1 760 лв.

7 922 лв.

Информация и публичност

3 017 лв.

1 358 лв.

302 лв.

1 358 лв.

Организация и управление на проекта

12 069 лв.

5 431 лв.

1 207 лв.

5 431 лв.

Независим финансов одит на проекта

6 035 лв.

2 716 лв.

603 лв.

2 716 лв.

409 154 лв.

184 119 лв.

40 915 лв.

184 119 лв.

Изготвяне на финансов анализ

10 000 лв.

4 500 лв.

1 000 лв.

4 500 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители

15 000 лв.

6 750 лв.

1 500 лв.

6 750 лв.

812 лв.

365 лв.

81 лв.

365 лв.

Изготвяне на технически паспорт на сградата

2 976 лв.

1 339 лв.

298 лв.

1 339 лв.

Изготвяне на технически/работен проект по реда
на ЗУТ и Наредба 4

9 884 лв.

4 448 лв.

988 лв.

4 448 лв.

Проект 5.4 Ремонт и реконструкция на
Етнографско-археологически музей Елхово Етнографска експозиция и административна
част

Обследване за енергийна ефективност

ОПРР,
Инвестиционен
приоритет 4 на
Приоритетна ос
1/Финансови
инструменти, тип
Jessica

Няма изготвен
проект

24

Открита процедура

26 от 27

Реконструкция на Етнографско-археологически
музей Елхово - Етнографска експозиция и
административна част

297 550 лв.

133 898 лв.

29 755 лв.

133 898 лв.

Обзавеждане и оборудване

18 935 лв.

8 521 лв.

1 894 лв.

8 521 лв.

Благоустрояване на прилежащ терен

31 920 лв.

14 364 лв.

3 192 лв.

14 364 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

9 884 лв.

4 448 лв.

988 лв.

4 448 лв.

Информация и публичност

1 742 лв.

784 лв.

174 лв.

784 лв.

Организация и управление на проекта

6 968 лв.

3 136 лв.

697 лв.

3 136 лв.

Независим финансов одит на проекта

3 484 лв.

1 568 лв.

348 лв.

1 568 лв.

489 800 лв.

489 800 лв.

329 600 лв.

329 600 лв.

15 000 лв.

15 000 лв.

260 000 лв.

260 000 лв.

26 000 лв.

26 000 лв.

26 000 лв.

26 000 лв.

2 600 лв.

2 600 лв.

160 200 лв.

160 200 лв.

15 000 лв.

15 000 лв.

120 000 лв.

120 000 лв.

12 000 лв.

12 000 лв.

12 000 лв.

12 000 лв.

1 200 лв.

1 200 лв.

Проектна група 6 Административо обслужване
Проект 6.1 Подобряване на администратвиното
ОПДУ
облсужване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Подобряване качеството на административно
обслужване за гражданите и бизнеса
посредством развитие на електронните услуги,
ре-инженеринг и оптимизация на
административните процеси, чрез въвеждане и
интегриране на съвременни информационни
системи в

Няма изготвен
птроект

12 лв.

Открита процедура

Организация и управление
Информация и публичност
Независим финансов одит на проекта
Проект 6.2 Подобряване на управлението на
ОПДУ
човешките ресурси
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за избор
на изпълнители
Подобряване на управлението на човешките
ресурси и повишаване на квалификацията на
служителите в общинската администрация за
реализиране на ефективни и модерни политики.

Организация и управление
Информация и публичност
Независим финансов одит на проекта

Няма изготвен
птроект

12 лв.

Открита процедура

27 от 27

Таблица № 2. Примерен оперативен план за проекти

Проект

Дейности по проект

Обект

Предвидени дейности

Отговорна
институция

Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност

5 435 105 лв.

Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на
Аминистративна
покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК) и
сграда (Агенция
конструктивно укрепване. Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на
социално подпомагане,
сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички помещения. Ще се
Бизнес център Елхово)
осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградат.

Проект 1.1 Реконструкция и ремонт на административна сграда на
ул. Търговска 2

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

377 335 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на
покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК) и
Административна
конструктивно укрепване. Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на
сграда (МИГ, Социално сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички помещения. Ще се
подпомагане и ОДК
обособи нова зала за занимания. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно
Елхово)
положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
обновяване на зелени площи.

Проект 1.2 Реконструкция и ремонт на административна сграда на
ул. Калоян 13

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

1 205 лв.
4 417 лв.
9 636 лв.
321 200 лв.
9 636 лв.
1 606 лв.
6 424 лв.
3 212 лв.

527 325 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

1 950 лв.
7 150 лв.
13 650 лв.

1 от 33

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Аминистративна
сграда (Общинска
служба по земеделие,
Клуб на пенсионера,
НОИ Елхово,
Европейски
информационен
център)

Проект 1.3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в административна сграда на ул. Търговска 61-63

Сградите ще бъде обновени, чрез поставяне на фасадна топлоизолация, постяване
на енергоспестяваща дограма, ремонт на покрив и ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат извършени вътрешни ремонти на
всички помещения, включително на санитарни възли. Всички помещения (офисни,
архивни и санитарни възли) ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за
хора в неравностойно положение.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

455 000 лв.
13 650 лв.
2 275 лв.
9 100 лв.
4 550 лв.

379 635 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Община/
Изпълнител

9 690 лв.

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в сградата

Община/
Изпълнител

323 000 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обследване за енергийна ефективност

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 1.4 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в Община Елхово

Община Елхово

Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация
внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъде извършен вътрешен ремонт на всички
помещения, включително на санитарни възли. Помещенията ще бъдат
преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение в
сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде облагороден, чрез подмяна на настилки и поставяне
на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление),
зацветяване и обособяване на кът за отдих на открито.

1 275 лв.
4 675 лв.

9 690 лв.
1 615 лв.
6 460 лв.
3 230 лв.

371 101 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Община Елхово

Община/
Изпълнител

4464,35
9 497 лв.
316 563 лв.
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Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 1.5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в РУ на МВР Елхово

РУ на МВР Елхово

Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, внедряване на
ВЕИ, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и
ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата. Ще бъдат
ремонтирани всички помещения - офисни, складови, санитарни възли и др..
Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще се осигури достъп за хора в
неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци) и обновяване на зелени
площи. Ще се обновят ограждащите елементи на целия имот.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РУ на МВР
Елхово
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Независим финансов одит на проекта

Проект 1.6 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в РСПБЗН Елхово

РСПБЗН Елхово

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РСПБЗН Елхово

3 166 лв.

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта

6 331 лв.

Експерти/
Изпълнител

Община/
Изпълнител

Информация и публичност

1 583 лв.

616 456 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обследване за енергийна ефективност

9 497 лв.

Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация,
внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще се въведат мерки за пожарна безопасност. Ще се
извършат вътрешни ремонти на всички помещения и те ще се преоборудват. Ще се
извърши основен ремонт на тренировъчна кула. Ще се осигури достъп за хора в
неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
обновяване на зелени площи.

1 469 лв.
5 385 лв.
16 154 лв.
538 450 лв.
16 154 лв.
2 692 лв.
10 769 лв.
5 385 лв.

469 017 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

1 106 лв.
4 054 лв.
12 161 лв.
405 350 лв.
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Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 1.7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в Бюро по труда - Елхово

Бюро по труда Елхово

Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация, и
енергоспестяваща дограма, внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на
вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Помещенията ще бъдат
преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Бюро по труда Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Независим финансов одит на проекта

Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районен съд
Елхово, районна прокоратура и Районна
служба на Агенция по вписванията
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

4 054 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

450 лв.

Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация,
внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще се извърши основен ремонт на отоплителната
Районен съд Елхово,
инсталация. Ще се приложат мерки за отводняване на сутеренни помещения. Ще
районна прокоратура и
се извършат вътрешни ремонти на помещенията, включително и на санитарни
Районна служба на
възли и помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора
Агенция по
в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
вписванията
Прилежащия терен ще бъде облагороден, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци) и обновяване на зелени
площи.

Обследване за енергийна ефективност

8 107 лв.

169 925 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

2 027 лв.

1 650 лв.

Информация и публичност

Проект 1.8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в Районен съд Елхово, районна прокоратура и
Районна служба на Агенция по вписванията

12 161 лв.

4 050 лв.
135 000 лв.
4 050 лв.
675 лв.
2 700 лв.
1 350 лв.

459 164 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

1 188 лв.
4 356 лв.

Община/
Изпълнител

11 880 лв.

Община/
Изпълнител

396 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

11 880 лв.
1 980 лв.
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Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация и
енергоспестяваща дограма, чрез внедряване на ВЕИ и ремонт на вертикални
Районна пътна служба
технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат извършени вътрешни ремонти на
Елхово
всички помещения. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден
достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.

Проект 1.9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в Районна пътна служба Елхово

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в Районна пътна
служба Елхово
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 1.10 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в РДГП Елхово и ГПУ Елхово

РДГП Елхово, РГС
Елхово и ГПУ Елхово

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в РДГП Елхово и
ГПУ Елхово
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

3 960 лв.

230 485 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

2 602 лв.

Община/
Изпълнител

189 200 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Информация и публичност

7 920 лв.

Сградата ще се обнови, чрез поставяне на фасадна топлоизолация, внедряване на
ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и
ОВК). Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще се изгради достъп за хора в
неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде облагороден, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци) и обновяване на зелени
площи.

710 лв.

5 676 лв.

5 676 лв.
946 лв.
3 784 лв.
1 892 лв.

1 834 663 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

6 975 лв.
25 575 лв.

Община/
Изпълнител

48 825 лв.

Община/
Изпълнител

1 627 500 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

48 825 лв.
8 138 лв.
32 550 лв.
16 275 лв.
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Многофамилните жилищни сгради ще бъдат обновени, чрез поставяне на външна
88 броя многофамилни топлоизолация и хидроизолация, енергоспестяваща дограма, ремонт на
жилищни сгради
вертикални технически инсталации (ВК и Ел), ремонт на покриви и ремонт на общи
помещения.

Проект 1.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в 88 броя многофамилни жилищни сгради

20 366 830 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт
Предпроектни проучвания/Изготвяне на
Технически или Работен инвестиционен
проект
Обновяване и внедряване на мерки за
енергийна ефективност в многофалимни
жилищни сгради
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

990 517 лв.

Община/
Изпълнител

540 282 лв.

Община/
Изпълнител

18 009 400 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Информация и публичност

270 141 лв.

Независим финансов одит на проекта

540 282 лв.
10 806 лв.
5 403 лв.

Проектна група 2: "Подобряване на градската околна среда"

14 339 245 лв.

Проект 2.1 Обновяване на Градски парк за културен отдих

630 953 лв.
Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 599 лв.

Община/
Изпълнител
Градски парк за
културен отдих

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

Експерти/
Изпълнител

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни и тротоарни
настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно
положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, чешми), частично поставяне на
енергоефективно осветление, поставяне на видеонаблюдение. Предвижда се
поставяне на настилка от изкуствена трева на спортна площадка (футболно
игрище).

519 960 лв.

41 597 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.2 Обновяване на Зелено пространство на ул. Марица и ул.
Търговска, кв. 31 б

15 599 лв.
2 600 лв.
10 399 лв.
5 200 лв.
160 263 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.
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Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

Зелено пространство
на ул. Марица и ул.
Търговска, кв. 31 б

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване
на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление, поставяне на
ограда. Предвижда се изграждането на фитнес на открито и една детска площадка.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

122 500 лв.

9 800 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.3 Обновяване на ул. Марица

3 675 лв.
613 лв.
2 450 лв.
1 225 лв.
1 657 010 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

41 796 лв.

Община/
Изпълнител
улица Марица
Участък 1 - от
кръстовище с ул.
Александър
Стамболийски до
кръстовище с ул.
Черно море
Участък 2 - от
кръстовище с Черно
море до кръстовище с
ул Търговска

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се прокарване на велоалея. Ще се
постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат
съобразени с нормите за хора в неравностойно положение

889 920 лв.

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се прокарване на велоалея. Ще се
постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат
съобразени с нормите за хора в неравностойно положение

503 280 лв.

111 456 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.4 Обновяване на улица Търговска

41 796 лв.
6 966 лв.
27 864 лв.
13 932 лв.
841 866 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.
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Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

20 984 лв.

Община/
Изпълнител
улица Търговска
от кръстовище с ул.
Александър
Стамболийски до
кръстовище с ул.
Чаталджа

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се прокарване на велоалея. Ще се
постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат
съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. Ще бъдат подменени
съществуващите ВК мрежи.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

699 460 лв.

55 957 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.5 Обновяване на Зелено пространство пред читалище
"Развитие" в кв. 120

20 984 лв.
3 497 лв.
13 989 лв.
6 995 лв.
89 372 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

1 771 лв.

Община/
Изпълнител
Зелено пространство
пред читалище
"Развитие"

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни и тротоарни
настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно
положение, обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на видеонаблюдение.

59 040 лв.

4 723 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.6 Обновяване на Зелено пространство пред МБАЛ в кв. 18

1 771 лв.
295 лв.
1 181 лв.
590 лв.
187 438 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

4 275 лв.

Община/
Изпълнител
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Зелено пространство
пред МБАЛ в кв. 18

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване
на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление, поставяне на
ограда, обновяване на детска площадка за деца 3-12 г., поставяне на
видеонаблюдение.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

142 500 лв.

11 400 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.7 Обновяване на улица Чаталджа

4 275 лв.
713 лв.
2 850 лв.
1 425 лв.
787 087 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 509 лв.

Община/
Изпълнител
улица Чаталджа
Участък 1 - от
кръстовище с ул.
Търговска до
кръстовище с ул. д-р
Пирогов

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се прокарване на велоалея за всички
участъци. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания
ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.

Участък 2 - от
кръстовище с ул. д-р
Пирогов до
кръстовище с ул. Лом

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. За Участък 2 се
предвижда пренареждане на павета. Уличното озеленяване ще бъде обновено.
Предвижда се прокарване на велоалея за всички участъци. Ще се постави нова
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение.

Участък 3 - от
кръстовище сул. Лом
до кръстовище с ул.
Царибродкса

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се прокарване на велоалея за всички
участъци. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания
ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.

196 560 лв.

320 400 лв.

139 440 лв.

52 512 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.8 Обновяване на улица Ж. Петков

19 692 лв.
3 282 лв.
13 128 лв.
6 564 лв.
204 640 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.
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Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

4 714 лв.

Община/
Изпълнител
улица Ж. Петков - от
кръстовище с ул. Ал.
Стамболийски до
кръстовище с ул.
Вардар

Ще бъдe подменена уличната настилка (пренареждане на павета) и тротоарни
настилки. Уличното озеленяване ще бъде обновено. Ще се постави нова
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

157 140 лв.

12 571 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.9 Обновяване на улица Вардар

4 714 лв.
786 лв.
3 143 лв.
1 571 лв.
1 476 037 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

37 175 лв.

Община/
Изпълнител
улица Вардар
Участък 1 - от
кръстовището с улица
Царибродска до
кръстовището с улица
Търговска

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се пренареждане на павета. Ще се
постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат
съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. Ще бъдат подменени
съществуващите ВК мрежи.

Участък 2 - от
кръстовището с улица
Търговска до
кръстовището с улица
Ж. Петков

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички
скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно
положение. Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.

737 100 лв.

502 080 лв.

99 134 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.10 Обновяване на улица Ангел Кънчев

37 175 лв.
6 196 лв.
24 784 лв.
12 392 лв.
1 049 864 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

26 294 лв.
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Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител
улица Ангел Кънчев
Участък 1 - от
кръстовището с ул.
Балабанска до
кръстовището с ул.
Пирот
Участък 2 - от
кръстовището с ул
Пирот до
кръстовището с ул.
Хаджи Димитър

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. За Участък 2 се предвижда пренареждане на
павета. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания
ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. Ще бъдат
подменени съществуващите ВК мрежи.

328 320 лв.

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. За Участък 2 се предвижда пренареждане на
павета. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания
ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. Ще бъдат
подменени съществуващите ВК мрежи.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

548 160 лв.

70 118 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.11 Обновяване на Междублокови пространства в кв.10 а бл. 18, 20 , кв. 10 б - бл. 14, кв. 13 - бл. 19

26 294 лв.
4 382 лв.
17 530 лв.
8 765 лв.
666 593 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

16 509 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужващи Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
улици Междублокови
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
пространства в кв.10 а - нормите за хора в неравностойно положение.
бл. 18, 20 , кв. 10 б бл. 14, кв. 13 - бл. 19
Междублокови
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
пространства в кв.10 а - осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
бл. 18, 20 , кв. 10 б растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
бл. 14, кв. 13 - бл. 19 кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление и указателни
табели, обновяване на две детски площадки и поставяне на ограда.

68 240 лв.

482 052 лв.

44 023 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.12 Обновяване на улица Витоша

16 509 лв.
2 751 лв.
11 006 лв.
5 503 лв.
366 860 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

11 от 33

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

8 856 лв.

Община/
Изпълнител
улица Витоша

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки.Ще бъде поставена
нова маркировка и знаци и ще бъдат обособени паркоместа. Всички скосявания и
пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.
Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

295 200 лв.

23 616 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.13 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 5 бл.
8, 10

8 856 лв.
1 476 лв.
5 904 лв.
2 952 лв.
510 651 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

12 527 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужващи
улици на
междублоково
пространство в кв. 5
Междублоково
пространство в кв. 5
бл. 8, 10

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение.

96 450 лв.

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на две детски
площадки и поставяне на ограда.

321 125 лв.

33 406 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.14 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 47

12 527 лв.
2 088 лв.
8 352 лв.
4 176 лв.
280 650 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

12 от 33

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

6 655 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужващи Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
улици Междублоково маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
пространство в кв. 47 нормите за хора в неравностойно положение.
Междублоково
пространство в кв. 47

54 880 лв.

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци, беседки), поставяне на указателни табели, обновяване на
две детски и една спортна площадка.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

166 950 лв.

17 746 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.15 Обновяване на улица Хаджи Димитър

6 655 лв.
1 109 лв.
4 437 лв.
2 218 лв.
439 475 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

10 710 лв.

Община/
Изпълнител
улица Хаджи Димитър

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички
скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно
положение. Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.

357 000 лв.

28 560 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.16 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 59

10 710 лв.
1 785 лв.
7 140 лв.
3 570 лв.
224 720 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

13 от 33

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

5 227 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужващи Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
улици Междублокови
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
пространства в кв. 59 нормите за хора в неравностойно положение.
Междублокови
пространства в кв. 59

35 240 лв.

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на детска
площадка.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

138 990 лв.

13 938 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.17 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 17,
кв. 17 б, кв. 17 в

5 227 лв.
871 лв.
3 485 лв.
1 742 лв.
600 027 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Организация и управление на проекта

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

14 809 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужващи Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
улици Междублокови
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
пространства в кв. 17, нормите за хора в неравностойно положение.
кв. 17 б, кв. 17 в
Междублокови
пространства в кв. 17,
кв. 17 б, кв. 17 в

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

Експерти/
Изпълнител

96 460 лв.

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци, беседки), поставяне на указателни табели, обновяване на три
детски площадки и поставяне на ограда.

397 180 лв.

39 491 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

14 809 лв.
2 468 лв.
9 873 лв.

14 от 33

Община/
Изпълнител

Независим финансов одит на проекта
Проект 2.18 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 110

4 936 лв.
190 258 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

4 347 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужващи Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
улици Междублоково
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
пространство в кв. 110 нормите за хора в неравностойно положение.

26 640 лв.

Междублоково
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
пространство в кв. 110 осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на една детска
площадка.
Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

118 260 лв.

11 592 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.19 Обновяване на улица Хан Крум

4 347 лв.
725 лв.
2 898 лв.
1 449 лв.
169 425 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Община/
Изпълнител

3 815 лв.

Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител
улица Хан Крум

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки.Ще се постави нова
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение.

127 170 лв.

10 174 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

3 815 лв.
636 лв.
2 543 лв.
1 272 лв.

15 от 33

Проект 2.20 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 73

183 807 лв.
Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

4 182 лв.

Община/
Изпълнител
Междублоково
пространство в кв. 73

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на една детска
площадка.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

139 410 лв.

11 153 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.21 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 81

4 182 лв.
697 лв.
2 788 лв.
1 394 лв.
193 571 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

4 432 лв.

Община/
Изпълнител
Междублокови
пространства в кв. 81

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели.

147 720 лв.

11 818 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.22 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 128

4 432 лв.
739 лв.
2 954 лв.
1 477 лв.
64 591 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.
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Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

1 139 лв.

Община/
Изпълнител
Междублокови
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
пространства в кв. 128 осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на една детска
площадка, поставяне на видеонаблюдение

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

37 950 лв.

3 036 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.23 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 118

1 139 лв.
190 лв.
759 лв.
380 лв.
180 740 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

4 104 лв.

Община/
Изпълнител
Междублокови
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
пространства в кв. 118 осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели.

136 800 лв.

10 944 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.24 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 114

4 104 лв.
684 лв.
2 736 лв.
1 368 лв.
186 045 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

4 239 лв.
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Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител
Вътршнообслужваща Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
улица на
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
Междублоково
нормите за хора в неравностойно положение
пространство в кв. 114

24 615 лв.

Междублоково
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
пространство в кв. 114 осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на
съществуващата детска площадка.

116 700 лв.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности

11 305 лв.

Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Община/
Изпълнител

Информация и публичност

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.25 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 45

4 239 лв.
707 лв.
2 826 лв.
1 413 лв.
56 575 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Община/
Изпълнител

934 лв.

Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител
Междублокови
пространства в кв. 45

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели

31 128 лв.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

2 490 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Проект 2.26 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 36 и
кв. 37

934 лв.
156 лв.
623 лв.
311 лв.
230 935 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.
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Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

5 386 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужваща
улица на
Междублокови
пространства в кв. 36 и
Междублокови
пространства в кв. 36 и
кв. 37

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение

73 625 лв.

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на
съществуващата детска площадка.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

105 894 лв.

14 362 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.27 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 115 и
блок извън регулация

5 386 лв.
898 лв.
3 590 лв.
1 795 лв.
159 267 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

3 556 лв.

Община/
Изпълнител
Междублокови
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
пространства в кв. 115 осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
и блок извън регулация растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

118 525 лв.

9 482 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

3 556 лв.
593 лв.
2 371 лв.
1 185 лв.
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Проект 2.28 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 26

301 154 лв.
Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Община/
Изпълнител

7 178 лв.

Община/
Изпълнител
Междублокови
пространства в кв. 26

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на
съществуващата детска площадка.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

239 280 лв.

19 142 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.29 Обновяване на Зелено и междублоково пространство в
кв. 39

7 178 лв.
1 196 лв.
4 786 лв.
2 393 лв.
220 318 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

2 071 лв.

Община/
Изпълнител
Вътрешнообслужваща Ще бъдe подменена уличната настилка. Ще се постави нова маркировка и знаци.
улица на зелено и
Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в
междублоково
неравностойно положение.
пространство срещу жп
и авто гарата пред бл.
Елпром, кв. 39
Междублоково
пространство срещу жп
и авто гарата пред бл.
Елпром, кв. 39

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

Експерти/
Изпълнител

69 030 лв.

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване на
растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци).

76 032 лв.

Зелено пространство Предвиждат се мерки за облагородяване – частична подмяна на алейни настилки,
срещу жп и авто гарата осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, частично
пред бл. Елпром, кв. 39 обновяване на растителни видове, обновяване на елементи на градско
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно
осветление и указателни табели.

28 080 лв.

13 851 лв.
Община/
Изпълнител

5 194 лв.
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Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.30 Обновяване на Зелено пространство със спортна и
детска площадка, кв.177

866 лв.
3 463 лв.
1 731 лв.
106 856 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

2 218 лв.

Община/
Изпълнител
Зелено пространство
със спортна и детска
площадка, кв.177

Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки, скосяване
на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение, прочистване на
дървета и храсти, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета
за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление, изграждане на площадка
с игрище за мини-футбол, поставяне на ограда, обновяване на детска площадка за
деца 3-12 г.

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

73 920 лв.

5 914 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проект 2.31 Обновяване на улица Индустриална

2 218 лв.
370 лв.
1 478 лв.
739 лв.
1 235 279 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Облагородяване/изграждане на публични
пространства за широк обществен достъп
и реахабилитация и изграждане на улична
мрежа

Организация и управление на проекта

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

31 028 лв.

Община/
Изпълнител
улица Индустриална

Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

Експерти/
Изпълнител

Ще бъдe подменена уличната настилка и изградени тротоари.Ще бъде поставена
нова маркировка и знаци и ще бъдат обособени паркоместа. Всички скосявания и
пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.
Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.

1 034 280 лв.

82 742 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

31 028 лв.
5 171 лв.
20 686 лв.
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Община/
Изпълнител

Независим финансов одит на проекта
защитни диги и стени Ще се извърши ремонт на защитни стени и диги, ще се възстановят на
на р. Тунджа
разрушени участъци и липсващ парапет по стени и ще се облагороди
непосредствено прилежащо пространство.

Проект 2.32 Изграждане и рехабилитация на защитни диги и стени
на р. Тунджа
Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Изграждане и рехабилитация на защитни
диги и стени на р. Тунджа
Непредвидени разходи за СМР – в размер
до 8% от стойността на строителните и
монтажните дейности
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност

459 920 лв.
Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Независим финансов одит на проекта
Ще бъдат инсталирани GPS системи към уличните осветителни тела. Ще се
обособи 24 часово работещ пункт за приемане на сигнали за възникнала
авария и за отстраняване на повреди. Помещението ще се оборудва

Проект 2.33 Внедряване на Системи за централизирано
управление и диагностика на уличното осветление
Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Внедряване на Системи за
централизирано управление и
диагностика на уличното осветление

374 400 лв.

Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

11 232 лв.
1 872 лв.
7 488 лв.
3 744 лв.

227 000 лв.
Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

200 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Информация и публичност

Проектна група 3: "Изграждането на образователна инфраструктура и на инфраструктура за обучение"

1 000 лв.
4 000 лв.
2 000 лв.
10 463 591

ЦДГ Надежда

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

11 232 лв.

29 952 лв.

Организация и управление на проекта

Проект 3.1 Реконструкция и ремонт на ЦДГ Надежда

10 343 лв.

Сградата ще бъде обновена, чрез внедряване на фотоволтаична система за
нагряване на вода, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел и ВК). Ще се извършат вътрешни ремонти на всички помещения,
включително на занимални, гардеробни, трапезарии, санитарни въли и кухненски
блок. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в
неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, подмяна на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, енергоспестяващо
алейно осветление), обновяване на зелени площи и подмяна на метални детски
съоръжения с такива, отговарящи на съвременните изисквания за безопасност. Ще
се постави система за видеонаблюдение на прилежащият терен.

825 860 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.
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Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

3 642 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

13 354 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

19 892 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Реконструкция и ремонт на ЦДГ Надежда
Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 3.2 Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен

ОДЗ Невен

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

Сградата ще бъде обновена, чрез внедряване на фотоволтаична система за
нагряване на вода, ремонт на покрив, ремонт на отоплителна инсталация и ремонт
на вертикални технически инсталации (Ел и ВК). Ще се извършат вътрешни
ремонти на всички помещения, включително на занимални, гардеробни,
трапезарии, санитарни въли и кухненски блок. Помещенията ще бъдат
преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение в
сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, обновяване на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, енергоспестяващо
алейно осветление), обновяване на зелени площи и подмяна на метални детски
съоръжения и пясъчници с такива, отговарящи на съвременните изисквания за
безопасност. Ще се постави система за видеонаблюдение на прилежащият терен.

607 000 лв.
60 700 лв.
56 050 лв.
19 892 лв.
3 619 лв.
14 475 лв.
7 238 лв.

546 861 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

1 634 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

5 990 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

13 299 лв.

Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен
Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

381 150 лв.
32 670 лв.
62 160 лв.
13 299 лв.
2 380 лв.
9 520 лв.
4 760 лв.
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Проект 3.3 Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен филиал

ОДЗ Невен филиал

В сградата ще бъде извършен ремонт на покрив и ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел и ВК). Ще се извършат вътрешни ремонти на всички
помещения, включително на занимални, гардеробни, трапезарии, санитарни въли и
кухненски блок. В сградата ще бъде обособен физкултурен салон в сутеренен етаж.
Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в
неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, обновяване на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, енергоспестяващо
алейно осветление), обновяване на зелени площи, подмяна на метални детски
съоръжения и пясъчници с такива, отговарящи на съвременните изисквания за
безопасност и изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 години. Ще се
постави система за видеонаблюдение на прилежащият терен.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

641 041 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

1 880 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

6 893 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен
филиал

15 708 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

ОУ Св. св. Кирил и
Методий

Проект 3.4 Реконструкция и ремонт на ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

В сградата ще бъде извършен ремонт на покрив и ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел и ВК), ще се постави фотоволтаична система за
нагряване на вода, конструктивно обследване и укрепване на външни стълбища
зад двете основни сгради. Ще се обособи кабинет по природни науки. Ще се
извърша вътрешни ремонти на помещенията. Помещенията ще бъдат
преоборудвани. Ще се приложат мерки за обновяване и отводняване на малък
физкултурен салон. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение
в сградите и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, ремонт на
ограждащи елементи, обновяване на зелени площи, изграждане на площадка за
тенис на корт и детска площадка за игра (за децата от подготвителни групи).

438 617 лв.
37 596 лв.
84 997 лв.
15 708 лв.
2 806 лв.
11 224 лв.
5 612 лв.

1 824 795 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

8 672 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

31 796 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

44 731 лв.
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Реконструкция и ремонт на ОУ Св. св.
Кирил и Методий

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

ОУ Паисий
Хилендарски

Проект 3.5 Реконструкция и ремонт на ОУ Паисий Хилендарски

В сградите ще бъде извършен ремонт на покрив, който в момента е кара таван и
ремонт на вертикални технически инсталации (Ел и ВК), ще се постави
фотоволтаична система за нагряване на вода. Ще се обособи и оборудва кабинет
по природни науки, кабинет по рисуване и конферентна зала - аула. Ще се
извършат вътрешни ремонти в помещенията в старата сграда, включително ремонт
на столова, санитарни възли и коридори. Ще бъде изграден достъп за хора в
неравностойно положение в сградите и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, ремонт на
ограждащи елементи, обновяване на зелени площи, поставяне на елементи на
градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление), изграждане на
спортна площадка за футбол, писта за бягане и детска площадка за игра (за децата
от подготвителни групи).

1 271 820 лв.
127 182 лв.
219 225 лв.
44 731 лв.
8 091 лв.
32 365 лв.
16 182 лв.

1 389 158 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Обследване за енергийна ефективност

Община/
Изпълнител

5 750 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

21 082 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

34 602 лв.

Реконструкция и ремонт на ОУ Паисий
Хилендарски
Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

843 260 лв.
76 660 лв.
310 150 лв.
34 602 лв.
6 150 лв.
24 601 лв.
12 301 лв.
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ПУИ Н. Й. Вапцаров

Проект 3.6 Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й. Вапцаров

Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на
покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат
въведени мерки за пожарна безопасност на сградата. Ще бъдат ремонтирани и
преоборудвани всички помещения, включително и куненски блок и столова. Ще се
осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия
терен.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление),
обновяване на зелени площи, и изграждане на спортна площадка. Ще се обновят
ограждащите елементи на целия имот.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

1 526 382 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

3 854 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

14 130 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

38 228 лв.
Община/
Община/
Изпълнител
Община/
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й.
Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Г Св. Климент
Охридски

Проект 3.7 Реконструкция и ремонт на Г Св. Климент Охридски

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

В основната сграда ще бъде извършен ремонт на покрив и ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел и ВК), ще се постави фотоволтаична система за
нагряване на вода. Ще се изгради система за пожароизвестяване. Ще се обособят
и оборудват два кабинета по природни науки. Ще се извърши основен ремонт на
физкултурен салон за гимнастика и ще се преоборудва. Ще бъде изграден достъп
за хора в неравностойно положение в сградите и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, обновяване на
зелени площи, поставяне на елементи на градския дизай (пейки, кошчета за
отпадъци) и изграждане на спортна площадка за хвърляне на гюле и дискове.

899 150 лв.
89 915 лв.
375 130 лв.
38 228 лв.
6 821 лв.
27 284 лв.
13 642 лв.

1 553 329 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

7 709 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

28 265 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

38 109 лв.

Реконструкция и ремонт на Г Св.
Климент Охридски

Община/
Изпълнител

1 027 800 лв.
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Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 3.8 Реконструкция и ремонт на ПГ Стефан Караджа - учебна
практика

ПГ Стефан Караджа учебна практика

Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма на първи и
трети етаж, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК
и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата. Ще бъдат
ремонтирани и преоборудвани всички помещения. Ще се осигури достъп за хора в
неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Сградата ще се дострои за да могат да се съвместят всички специализирани
помещения/работилници на едно място.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
обновяване на зелени площи. Ще се обновят ограждащите елементи на целия
имот.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

242 500 лв.
38 109 лв.
6 865 лв.
27 462 лв.
13 731 лв.

2 156 166 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

7 209 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

26 433 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

52 834 лв.

Реконструкция и ремонт на ПГ Стефан
Караджа - учебна практика

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проектна група 4: Обновяване на социална инфраструктура

Проект 4.1 Обновяване и оборудване на кунхя със столова за нуждите на
Домашен социален патронаж и създаване на звено за услуги в домашна
среда

102 780 лв.

1 682 100 лв.
168 210 лв.
79 020 лв.
52 834 лв.
9 647 лв.
38 587 лв.
19 293 лв.
1 860 803 лв.

Социален патронаж

Ще бъде извършен вътрешен ремонт на помещенията. Помещенията ще бъдат
преоборудвани с ново кухненско и столово оборудване. Ще се създаде звено за
услуги към социалния патронаж - подбор и наемане на персонал за предоставяне
на услугата Провеждане на обучение на наетите лица. Извършване на подбор и
обучение на персонала на Звено за услуги в домашна среда за осигуряване на
подходящи хора в трудоспособна възраст. С функционирането на такова звено ще
се създаде възможност за приемственост и гарантиране на обслужването на лица и
деца, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване да ползват
почасова помощ за организация и справяне с ежедневието.

328 857 лв.
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Изготвяне на формуляр за
кандидатстване

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

2 258 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Реконструкция на Социален патронаж
Обзавеждане и оборудване
Създаване на звено за услуги в домашна среда
към Социалния патронаж

58 800 лв.
160 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Проект 4.2 Изграждане и създаване на Дневен център за работа с
деца, младежи и лица

75 250 лв.

Дневен център за
деца, младежи и лица

Ще бъде изградена сграда, отговаряща на съвременните изисквания за такъв тип
център. Ще се обособят кабинети за ръководител и социален работник, психолог/
логопед, групова работа, за индивидуална работа, трудотерапия, зала за лечебна
физкултура санитарни възли и складови помещения. Всички помещеня ще бъдат
оборудвани, като отговарят на изискванията за такъв тип център. Ще се осигури
достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
обновяване на зелени площи, ще се изгради специализирана детска площадка/
фитнес на открито и кът за отдих и обучение на открито. Ще се изградят ограждащи
елементи на целия имот. Предвидени са мерки и за подбор и формиране на екипа
обслужващ дневния център, провеждане на обучение на екипа на дневния център,
както и подбор и експертна оценка на индивидуалните потребности на децата

0 лв.
2 258 лв.
1 470 лв.
5 881 лв.
2 941 лв.

804 950 лв.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изграждане и създаване на Дневен
център за деца, младежи и лица

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване

14 700 лв.

Дейност по предоставяне на услугата квалификация и обучение, персонал и др.
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта

375 000 лв.
80 000 лв.
160 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

115 000 лв.
14 700 лв.
3 650 лв.
14 600 лв.

28 от 33

Община/
Изпълнител

Независим финансов одит на проекта

Защитено жилище

Проект 4.3 Ремонт и реконструкция на Защитено жилище

Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на топлоизолация, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на
сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички помещения. Ще се
осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия
терен.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление).

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

318 590 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

255 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

935 лв.

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

3 774 лв.
Община/
Изпълнител

Реконструкция на Защитено жилище
Квалификация и обучение на персонал,
Разработване на индивидуални планове
за самостоятелен живот; консултиране,
професонално обучение и устройване на
работа и свободно време, културен живот
и др.

Община/
Изпълнител
Община/
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Център за временно
настаняване на
бездомни хора

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

75 000 лв.

140 000 лв.

Обзавеждане и оборудване

Проект 4.4 Реконструкция и създаване на Център за временно
настаняване на бездомни хора

7 300 лв.

Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на
покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат
въведени мерки за пожарна безопасност. Ще бъдат ремонтирани и оборудвани
помещенията, за да отговарят на изискванията за такъв тип център за настаняване.
Ще се осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата и
прилежащия терен.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
обновяване на зелени площи. Ще се ремонтират ограждащите елементи на целия
имот.

14 250 лв.
50 800 лв.
3 774 лв.
1 400 лв.
5 601 лв.
2 801 лв.

195 880 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Енергийно обследване

162 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

594 лв.
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Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

2 361 лв.

Реконструкция на клуб Димитър Благоев
и създаване на Център за временно
настаняване на бездомни хора

Община/
Изпълнител

65 840 лв.

Обзавеждане и оборудване

Община/
Изпълнител

10 940 лв.

Дейности по предоставяне на услугата

75 000 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

ЦСРИ Света Марина

Проект 4.5 Ремонт и реконструкция на ЦСРИ Света Марина

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност

Сградата ще бъде обновена, чрез ремонт на покрив, ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще се въведе специализирано оборудване
за нуждите на обучението.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез изграждане на детска площадка с кът
за провеждане на уроци на открито.

Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта
Проектна група 5: Обновяване на културна инфраструктура

3 293 лв.
1 646 лв.

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

255 лв.
935 лв.
2 974 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Квалификация и обучение на персонал, както и
организиране на индивидуални планове
според профила на децата с увреждания и в
риск - свободно време, отдих и развлечение.

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор

823 лв.

Експерти/
Изпълнител

Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Обзавеждане и оборудване

2 361 лв.

212 526 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата

Реконструкция на ЦСРИ Света Марина

12 860 лв.

69 500 лв.
0 лв.

80 000 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

29 620 лв.
2 974 лв.
896 лв.
3 582 лв.
1 791 лв.
3 073 356 лв.
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Проект 5.1 Ремонт и реконструкция на Читалище Развитие

Читалище Развитие

Сградата ще бъде обновена, чрез допълване на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на вътрешна топлоизолация, ремонт на покрив, подновяване на
отоплителна инсталация инсталации. Ще бъдат извършени вътрешни ремонти на
репетиционни зали, гардеробни, административни помещения, книгохранилище и
мазета, ремонт на стените и балкон в салона. Ще се осигури ново оборудване за
библиотеката, репетиционните зали, административните помещения и специално
сценично оборудване. Ще се извърши ремонт на приземен етаж на сградата и ще
се обособи в зала за танци, спорт и кафе-театър.
Предвиждат се мерки за облагородяване на прилежащ терен, чрез подмяна на
алейни и тротоарни настилки, скосяване на тротоари и изграждане на достъп за за
хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване
на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), обновяване на
ограда, поставяне на енергоефективно осветление, обновяване на спортна и
детска площадка, поставяне на видеонаблюдение.

Изготвяне на формуляр за
кандидатстване
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

1 794 392 лв.

Експерти/
Изпълнител

5 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Изложбена зала (зала
за културни събития)

Изготвяне на финансов анализ
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители

Ще бъде изградена едноетажна сграда с културни и административни функции. в
нея ще се обособи зала за изложби и брачни ритуали и санитарен възел,
админстративни и складови помещения. Всички помещения ще бъдат оборудвани.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
ремонт на оградни елементи.

116 690 лв.
88 560 лв.
44 665 лв.
8 028 лв.
32 111 лв.
16 055 лв.

Експерти/
Изпълнител

10 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Изготвяне на технически паспорт на
сградата
Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4

Община/
Изпълнител

Изграждане на Изложбена зала (зала за
културни събития)

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване

1 400 280 лв.

202 614 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обследване за енергийна ефективност

18 337 лв.
44 665 лв.

Реконструкция на Читалище Развитие

Проект 5.2 Изграждане на Изложбена зала (зала за културни
събития)

5 001 лв.

210 лв.
770 лв.
4 601 лв.
147 000 лв.
8 400 лв.
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Община/
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

експозиционна площ
към Археологически
музей

Проект 5.3 Адаптиране и социализиране на бивше помощно
училище в експозиционна площ към Археологически музей

Ще се извърши конструктивно обследване. Сградата ще бъде конструктирно
урепена и обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ще се изградят
вертикални технически инсталации (ВК, Ел. и ОВК и пожароизвестителна система).
Ще се извърши ремонт на покрив. Ще бъдат извършени вътрешни ремонти на
помещенията, ще се обособят експозиционни зали, зали за фондохранилища,
санитарни въли, административно помещения и др. Ще се осигури оборудване за
експозиционни и изложбени зали и фондохранилища и други.
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
ремонт на оградни елементи.

Изготвяне на финансов анализ
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Адаптиране и социализиране на бивше
помощно училище в експозиционна площ
към Археологически музей

Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

Изготвяне на финансов анализ
Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури
за избор на изпълнители
Обследване за енергийна ефективност
Изготвяне на технически паспорт на
сградата

809 лв.
3 235 лв.
1 618 лв.

Експерти/
Изпълнител

10 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

476 000 лв.

Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на вътрешна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на
покрив и на вертикални технически инсталации (ВК, Ел. и ОВК) и въвеждане на
Етнографскопожароизвестителна инсталация. Ще бъдат извършени вътрешни ремонти на
археологически музей
помещенията. Ще се осигури ново оборудване за експозиционни и изложбени зали,
Елхово - Етнографска
работни и административни помещения, хранилища и други.
експозиция и
Прилежащия терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
административна част
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление) и
ремонт на оградни елементи и част от дворното пространство ще се обособи като
експозиционна площ за едрогабаритен земеделски инвентар.

Проект 5.4 Ремонт и реконструкция на Етнографскоархеологически музей Елхово - Етнографска експозиция и
административна част

4 601 лв.

667 196 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

Обзавеждане и оборудване

6 370 лв.

16 660 лв.
110 810 лв.
17 604 лв.
3 017 лв.
12 069 лв.
6 035 лв.

409 154 лв.

Експерти/
Изпълнител

10 000 лв.

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

812 лв.
2 976 лв.
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Изготвяне на технически/работен проект
по реда на ЗУТ и Наредба 4
Реконструкция на Етнографскоархеологически музей Елхово Етнографска експозиция и
административна част
Обзавеждане и оборудване
Благоустрояване на прилежащ терен
Осъществяване на строителен и авторски
надзор
Информация и публичност
Организация и управление на проекта
Независим финансов одит на проекта

9 884 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

297 550 лв.

18 935 лв.
31 920 лв.
9 884 лв.
1 742 лв.
6 968 лв.
3 484 лв.

Проектна група 6 Административо обслужване

489 800 лв.

Проект 6.1 Подобряване на администратвиното облсужване

329 600 лв.
6.1.1 Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за
избор на изпълнители
6.1.2 - Подобряване качеството на
административно обслужване за гражданите и
бизнеса посредством развитие на
електронните услуги, ре-инженеринг и
оптимизация на административните процеси,
чрез въвеждане и интегриране на съвременни
информационни системи в

6.1.3 - Организация и управление
6.1.4 Информация и публичност
6.1.5 Независим финансов одит на проекта

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

260 000 лв.

26 000 лв.
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

26 000 лв.
2 600 лв.
160 200 лв.

Проект 6.2 Подобряване на управлението на човешките ресурси
6.2.1 Разработване на тръжни документации,
подготовка и провеждане на процедури за
избор на изпълнители
6.2.2 - - Подобряване на управлението на
човешките ресурси и повишаване на
квалификацията на служителите в общинската
администрация за реализиране на ефективни
и модерни политики.
6.2.3 - Организация и управление
6.2.4 Информация и публичност
6.2.5 Независим финансов одит на проекта

Община/
Изпълнител

15 000 лв.

Община/
Изпълнител

120 000 лв.

Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител
Община/
Изпълнител

12 000 лв.
12 000 лв.
1 200 лв.
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СПИСЪК С ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
В изготвения проект на ИПГВР е съобразена проектната готовност на дефинираните
проекти към момента на разработване. Определени са основните елементи за
осъществяване на идентифицираните проекти, включени в ИПГВР – тяхната времева и
финансова рамка, продължителност и последователност на проектите с оглед тяхната
взаимовръзка и необходимост за надграждане и постигане на интегриран ефект на ниво
град. Съобразена е възможността на общината да съфинансира и оборотно да
финансира изпълнението на съответните проекти на годишна база, включително чрез
използване на мостово финансиране от фонд ФЛАГ. Съобразени са допустимите
интервенции за финансиране по различни оперативни програми - ОПРР, ОПОС,
ОПНОИР и ОПРЧР, както и приложимия механизъм за финансиране - грантово
финансиране/финансов инженеринг/комбинирано финансиране. При разработването на
плана е извършено приоритизиране и оценка на осъществимостта на планираните
интервенции и проекти чрез изследване на приоритетни за изпълнение проекти и
интервенции, в съответствие с преценката на необходимостта и решаване на
идентифицирани проблеми, проектната готовност, зрялост, постигане на синергия и
интегрираност на решаваните проблеми, както и други критерии.
Предвидени са различни проектни групи, спрямо заложените специфичните цели на
плана. Извършено е приоритизиране във времевата рамка на ИПГВР, спрямо степен на
наложителност на дадена интервенция, степен на зрялост и последователност на
реализиране на отделните схеми за финансиране по ОП.
Приложеният подход при идентифициране и приоритизиране на проектите се
базира на следните основни допускания:
 всеки проект да е в обхвата на строителните граници на града;
 съобразен е с функционалното предназначение на целевите ефекти и
резултати с цел постигане на синегригно въздействие върху
идентифицираните проблеми и потенциали;
 проектите са структурирани, така че интегрирано да решават проблемите в
града;
 приоритетно са обхванати обекти/терени – общинска собственост, по които
общината има ангажимент за управление/поддържане.
 при липса на изградена подземна инфраструктура, е съобразено, че тя трябва
да бъде осигурена преди да се премине към други интервенции на
съответния терен.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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 приоритетни са обекти, които са в по-незадоволително състояние спрямо
средните за града.
 потребността е дефинирана от брой ползватели, физическо състояние на
сграден фонд и прилежащите терени/ дворни пространства и т.н.
 проектите са съобразени с потенциала за развитие спрямо нуждите – т.е.
доколко прогнозата показва необходимост от развитие на съответната
инфраструктура.
 в идентифицираните проекти е съобразено извършено до момента
финансиране с оглед недопускане двойно финансиране, като са предвидени
само мерки и дейности за надграждане на извършени вече интервенции с
публично финансиране.
В ИПГВР на град Елхово с оглед спецификата на идентифицираните проблеми и
потенциали и дефинирани цели са включени следните групи проекти:








Проектна група 1: „Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност“
Проектна група 2: "Подобряване на градската околна среда"
Проектна група 3: "Изграждането на образователна инфраструктура и на
инфраструктура за обучение“
Проектна група 4: „Обновяване на социална инфраструктура“
Проектна група 5: „Обновяване на културна инфраструктура“
Проектна група 7 „Административо обслужване“

Всички проекти по своето съдържание са разделени на отделни дейности, като е
съобразено първо осъществяването на дейностите, от чието завършване зависи
започването на други дейности.
Основните дейности за проектите включват:
• Разработване на тръжна документация, подготовка и провеждане на процедура
за избор на изпълнители
•

Изготвяне на финансов анализ за проекта

•

Изготвяне на технически паспорт

•

Обследване за енергийна ефективност

• Предпроектни проучвания/Изготвяне на работни/технически проекти по реда на
ЗУТ и Наредба №4
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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•

Разработване на апликационна форма/изготвяне на формуляр за кандидатстване

• Строително-монтажни работи, които включват рехабилитация и изграждане на
улична мрежа, облагородяване/изграждане на публични пространства за широк
обществен достъп, облагородяване/реконструкция на междублокови пространства,
обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност, ремонт и реконструкция
•

Осъществяване на строителен и авторски надзор

•

Въвеждане в експлоатация

•

Дейности по визуализация/информация и публичност на проекта

•

Независим финансов одит на проекта

•

Дейности по организация, управление и отчитане на проекта

Изготвяне на финансов анализ се извършва единствено за обектите генериращи
приходи. Технически паспорти и обследване за енергийна ефективност са предвидени
след извършен анализ на сградния фонд и необходимост за тяхното извършване.
Строително-монтажните работи са дейността с най-дълга продължителност спрямо
другите дейности, като заложеният времеви период е според спецификата на
съответния проект. Продължителността за изпълнение на тази дейност е предвидена с
оглед качественото и навременното приключване на проектите, като СМР дейностите,
които могат да се извършват паралелно са съобразени, с оглед по-голяма ефикасност и
ефективност.
Дейността по предоставяне на информация и публичност на проектите е
заложена с оглед изискванията на УО за дейностите по информация и публичност на
проектите.
Дейностите по извършване на одит са заложени да се извършат в края на или
непосредствено след приключване на строително-монтажните работи, спрямо
изискванията и указанията по ОП, за да бъде използван одитът на проекти като
надежден източник при верификацията на разходите от страна на Управляващият орган
на ОП.
Времевата рамка на дейността по организация, управление и отчитане на
проектите обхваща целия период на продължителност на проектите. Тази дейност също
е съобразена спрямо изискванията към служителите в екипите по управление и
изпълнение на проекти, както и изискванията към документацията, отчитането на
извършената работа и възстановяване на разходите по съответната програма.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Основна роля за определяне на времевата рамка на проектните предложения в
годините имат съответния тип на всеки проект, неговата зрялост и приложимост, както
и осъществяването на други проекти.
Проектите са както следва:
Проектна група 1: Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
Проект 1.1 Реконструкция и ремонт на административна сграда на ул. Търговска 2
Проект 1.2 Реконструкция и ремонт на административна сграда на ул. Калоян 13
Проект 1.3 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в
административна сграда на ул. Търговска 61-63
Проект 1.4 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Община
Елхово
Проект 1.5 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в РУ на
МВР Елхово
Проект 1.6 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в РСПБЗН
Елхово
Проект 1.7 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Бюро по
труда - Елхово
Проект 1.8 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Районен
съд Елхово, районна прокоратура и Районна служба на Агенция по вписванията
Проект 1.9 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в Районна
пътна служба Елхово
Проект 1.10 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в РДГП
Елхово и ГПУ Елхово
Проект 1.11 Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в 88 броя
многофамилни жилищни сгради
Проектна група 2: "Подобряване на градската околна среда"
Проект 2.1 Обновяване на Градски парк за културен отдих
Проект 2.2 Обновяване на Зелено пространство на ул. Марица и ул. Търговска, кв.
31 б
Проект 2.3 Обновяване на ул. Марица
Проект 2.4 Обновяване на улица Търговска
Проект 2.5 Обновяване на Зелено пространство пред читалище "Развитие"
Проект 2.6 Обновяване на Зелено пространство пред МБАЛ в кв. 18
Проект 2.7 Обновяване на улица Чаталджа
Проект 2.8 Обновяване на улица Ж. Петков
Проект 2.9 Обновяване на улица Вардар
Проект 2.10 Обновяване на улица Ангел Кънчев
Проект 2.11 Обновяване на Междублокови пространства в кв.10 а - бл. 18, 20 , кв. 10
б - бл. 14, кв. 13 - бл. 19
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Проект 2.12 Обновяване на улица Витоша
Проект 2.13 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 5 бл. 8, 10
Проект 2.14 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 47
Проект 2.15 Обновяване на улица Хаджи Димитър
Проект 2.16 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 59
Проект 2.17 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 17, кв. 17 б, кв. 17 в
Проект 2.18 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 110
Проект 2.19 Обновяване на улица Хан Крум
Проект 2.20 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 73
Проект 2.21 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 81
Проект 2.22 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 128
Проект 2.23 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 118
Проект 2.24 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 114
Проект 2.25 Обновяване на Междублоково пространство в кв. 45
Проект 2.26 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 36 и кв. 37
Проект 2.27 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 115 и блок извън
регулация
Проект 2.28 Обновяване на Междублокови пространства в кв. 26
Проект 2.29 Обновяване на Зелено и междублоково пространство в кв. 39
Проект 2.30 Обновяване на Зелено пространство със спортна и детска площадка,
кв.177
Проект 2.31 Обновяване на улица Индустриална
Проект 2.32 Изграждане и рехабилитация на защитни диги и стени на р. Тунджа
Проект 2.33 Внедряване на Системи за централизирано управление и диагностика
на уличното осветление
Проектна група 3: "Изграждането на образователна инфраструктура и на
инфраструктура за обучение"
Проект 3.1 Реконструкция и ремонт на ЦДГ Надежда
Проект 3.2 Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен
Проект 3.3 Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен филиал
Проект 3.4 Реконструкция и ремонт на ОУ Св. Св. Кирил и Методий
Проект 3.5 Реконструкция и ремонт на ОУ Паисий Хилендарски
Проект 3.6 Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й. Вапцаров
Проект 3.7 Реконструкция и ремонт на Г Св. Климент Охридски
Проект 3.8 Реконструкция и ремонт на ПГ Стефан Караджа - учебна практика
Проектна група 4: Обновяване на социална инфраструктура
Проект 4.1 Обновяване и оборудване на кунхя със столова за нуждите на Домашен
социален патронаж
Проект 4.2 Изграждане и създаване на Дневен център за работа с деца, младежи и
лица
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Проект 4.3 Ремонт и реконструкция на Защитено жилище
Проект 4.4 Реконструкция и създаване на Център за временно настаняване на
бездомни хора
Проект 4.5 Ремонт и реконструкция на ЦСРИ Света Марина
Проектна група 5: Обновяване на културна инфраструктура
Проект 5.1 Ремонт и реконструкция на Читалище Развитие
Проект 5.2 Изграждане на Изложбена зала (зала за културни събития)
Проект 5.3 Адаптиране и социализиране на бивше помощно училище в
експозиционна площ към Археологически музей
Проект 5.4 Ремонт и реконструкция на Етнографско-археологически музей Елхово Етнографска експозиция и административна част
Проектна група 7 Административо обслужване
Проект 7.1 Подобряване на администратвиното облсужване
Проект 7.2 Подобряване на управлението на човешките ресурси

УПРАВЛЕНИЕ НА РЕАЛИЗАЦИЯТА/ПРИЛАГАНЕТО НА ПЛАНА
Управление на реализацията/прилагането на плана
В управлението, изпълнението и наблюдението на ИПГВР на община Елхово участват
следните органи, административни звена и представители на гражданското общество:
Общинският съвет приема ИПГВР, обсъжда и приема годишните планове за
изпълнение на ИПГВР, разглежда и одобрява годишните отчети за изпълнение на
плана, обсъжда и приема предложенията за изменение на ИПГВР, одобрява
междинната оценка за изпълнение на ИПГВР.
Кметът на общината ръководи, организира и контролира изпълнението на ИПГВР,
като може на делегира тези правомощия на зам. кмет на общината. Кметът внася в
заседание на Общинския съвет годишните планове за изпълнение, годишните отчети,
мотивирани предложения за изменение на ИПГВР, междинната оценка за изпълнение
на плана.
Като помощен орган за изпълнението и наблюдението на ИПГВР се създава Работна
група за наблюдение, включваща представители на всички заинтересовани страни.
Председател на работната група е зам. кмет на община Елхово.
Работната група следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация
на ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени
обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади.
За изпълнението на всеки проект, получил одобрение за финансиране от структурен
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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фонд, се създава звено за управление на проекта. Ръководителят на звеното за
управление на проекта предоставя информация относно план-графика за изпълнение на
проекта и финансовия план, както и регулярни доклади за напредъка по проекта, с
идентифицирани рискове и мерки за преодоляването им.
Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ подпомага кмета и зам. кмета
на общината при осъществяването на управлението, изпълнението и наблюдението на
ИПГВР и осъществява функциите на секретариат на Работната група за наблюдение.
Представителите на гражданското общество се включват като наблюдатели с право
на съвещателен глас в Работната група за наблюдение изпълнението на ИПГВР.
При осъществяване на функциите си по ръководство, организация на изпълнението и
контрол, кметът на общината (зам. кметът на общината в случай на делегиране на
правомощията) се подпомага от Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“,
в координация и сътрудничество с Отдел „Административно правно и информационно
обслужване“, Отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ“ и Отдел „Стопанско управление,
общинска собственост и ТСУ“.
Изпълнението на ИПГВР се осъществява чрез реализирането на планираните конкретни
проекти. Отговорност за изпълнението на всеки проект, получил одобрение за
финансиране от структурен фонд, носи създаденото звено за управление на проекта.
Ръководителят на звеното за управление предоставя на Отдел „Програми, проекти и
хуманитарни дейности“ план-графика за изпълнение на проекта и финансовия план,
както и регулярни доклади за напредъка по проекта, с идентифицирани рискове и
мерки за преодоляването им.
Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ подготвя годишен план за
изпълнение на ИПГВР с включени дефинираните проекти за съответната година; планграфика за изпълнението им и съответния финансов план. Отделът подготвя и
представя на кмета и работната група за наблюдение годишен отчет за изпълнението на
годишния план и предлага предприемане на коригиращи мерки при необходимост в
цялостната програма на ИПГВР за следващата година.
1.1 Управление и изпълнение
При осъществяване на функциите си по ръководство, организация на изпълнението и
контрол, кметът на общината (зам. кметът на общината в случай на делегиране на
правомощията) се подпомага от Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“,
в координация и сътрудничество с Отдел „Административно правно и информационно
обслужване“, Отдел „Бюджет, финанси и ТРЗ“ и Отдел „Стопанско управление,
общинска собственост и ТСУ“.
Изпълнението на ИПГВР се осъществява чрез реализирането на планираните конкретни
проекти. Отговорност за изпълнението на всеки проект, получил одобрение за
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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финансиране от структурен фонд, носи създаденото звено за управление на проекта.
Ръководителят на звеното за управление предоставя на Отдел „Програми, проекти и
хуманитарни дейности“ план-графика за изпълнение на проекта и финансовия план,
както и регулярни доклади за напредъка по проекта, с идентифицирани рискове и
мерки за преодоляването им.
Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ подготвя годишен план за
изпълнение на ИПГВР с включени дефинираните проекти за съответната година; планграфика за изпълнението им и съответния финансов план. Отделът подготвя и
представя на кмета и работната група за наблюдение годишен отчет за изпълнението на
годишния план и предлага предприемане на коригиращи мерки при необходимост в
цялостната програма на ИПГВР за следващата година.

Индикатори за наблюдение и оценка на прилагането на плана
Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва разглеждане на индикаторите за
наблюдение на изпълнението на плана; периодичен преглед на постигнатия напредък в
изпълнението на плана; разглеждане на резултатите от изпълнението на проектите и
степента на постигане на стратегията на плана; установяване и очертаване на
тенденции, проблеми с особена важност, ограничители, перспективи за развитие;
разглеждане на резултатите от междинната оценка; разглеждане на финансовото
изпълнение на ИПГВР.
За определяне на успеха на ИПГВР са заложени индикатори, чието отчитане да служи
като доказателство за ефективността на плана, съобразно заложените в него цели.
Индикаторите, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват
положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на
качеството на живот са три основни групи и включват:
І. Индикатори, произтичащи от очакваните резултати, с които се измерват
положителните изменения в градската среда с пряк принос за повишаване на
качеството на живот, в т.ч:
І.1 Обновени многофамилни жилищни сгради – този индикатор е заложен на РЗП 180 094 кв. м;
І.2 Повишено качество на публичната и работната физическа среда: тук се взима
предвид броя обществени сгради с приложени мерки за достъп на хора в
неравностойно положение. Този индикатор е заложен за 27 обекта, от които:





10 – административни сгради
8 – образователни институции
5 социални заведения
4 културни сгради

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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І.3 Подобрена достъпност: тук се взима предвид броя нови/реновирани градски
пространства - паркове, градини, площади, междублокови пространства, с
приложени мерки за достъп на хора в неравностойно положение. Този индикатор е
заложен в кв.м.
І.4 Обособени нови паркоместа (по протежение на улици и в новоизградени
обществени паркинги). Този индикатор е заложен за
брой новосъздадени
паркоместа
І.5 Енерго ефективност на сгради - тук се взима предвид броят сгради, които
реализират спестявания на топлинна, вода и електроенергия (MWh) от прилагането
на мерки за енергийна ефективност в обществени сгради. Този индикатор е заложен
за 27 обекта.
ІІ. Индикатори, свързан с използваните ресурси, при което се отчита синергичния
ефект.
ІІ.1 Брой публични обекти с улеснен достъп за лица в неравностойно положение.
Този индикатор е заложен за общо 27 обекта (сгради).
ІІІ. Индикаторите, свързани с въздействието върху развитието на територията, в т.ч:
ІІІ.1 Увеличена посещаемост до обекти на културната инфраструктура. Този
индикатор е заложен в %.
ІІІ.2 Повишено качество на здравно обслужване, социални грижи, образование,
култура. Този индикатор е заложен в %.
ІІІ.3 Брой проекти с фокус интегриране на групи в неравностойно положение. Този
индикатор е заложен за 5 проекта.
ІІІ.4 Относителен дял на територията (от общата територия на града) придобила
повишено качество на публичната и работната физическа среда. Индикаторът измерва
какъв процент от общата територия на града е територията върху която се извършват
интервенции по проектите на ИПГВР. Този индикатор е заложен в %.

Обществено участие в наблюдението и оценката на прилагането на
плана и оценка на резултатите от прилагането му.
Наблюдението на реализацията на ИПГВР включва
разглеждане на
индикаторите за наблюдение на изпълнението на плана; периодичен преглед на
постигнатия напредък в изпълнението на плана; разглеждане на резултатите от
изпълнението на проектите и степента на постигане на стратегията на плана;
установяване и очертаване на тенденции, проблеми с особена важност, ограничители,
перспективи за развитие; разглеждане на резултатите от междинната оценка;
разглеждане на финансовото изпълнение на ИПГВР.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.
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Наблюдението на изпълнението на ИПГВР се извършва от Работна група за
наблюдение, включваща представители на всички заинтересовани страни.
Заинтересовани страни са структурите и организациите, без чието съдействие и
финансово участие не биха могли да се реализират проектите в плана.
Заинтересованите страни се идентифицират от Отдел „Програми, проекти и
хуманитарни дейности“, уведомяват се за необходимостта от определяне на
представител и поименният състав на групата се посочва в заповед на кмета.
Работната група следи напредъка в изпълнението на годишната програма за реализация
на ИПГВР, обсъжда и мотивирано предлага промени в ИПГВР на база на променени
обстоятелства и/или възникнали проблеми, разглежда и одобрява годишните доклади.
Работната група се състои от председател и членове. Председател на работната група е
зам. кмет на общината. Председателят на групата определя дневния ред на заседанията,
насрочва и ръководи заседанията и работата, докладва напредъка в изпълнението на
ИПГВР, може да кани експерти по конкретни въпроси от работата на групата.
Членовете на работната група участват в заседанията и във вземането на решения,
внасят за разглеждане актуални въпроси във връзка с изпълнение на ИПГВР,
информират групата за извършената от тях работа, отговарят за изпълнението на
решенията на групата, които се отнасят до тях.
В Работната група за наблюдение с право на съвещателен глас се включват
представители на структурите на гражданското общество.
Координацията, административната и техническата работа, свързани с дейността на
групата се изпълняват от Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“, която
изпълнява функциите на секретариат. Отделът изготвя план-график на заседанията на
работната група, организира подготовката и провеждането на заседанията, осигурява
разпространението на дневния ред и на всички документи, необходими за
провеждането на заседанията, изготвя протоколите от заседанията, води отчетност за
становищата и решенията, приети от работната група, координира изпълнението на
решенията и необходимия обмен на информация между заинтересованите страни,
съхранява документите от заседанията. Цялата кореспонденция, свързана с работата на
групата се адресира до секретариата - Отдел „Програми, проекти и хуманитарни
дейности“.
Заседанията на работната група се свикват от председателя най-малкото два пъти
годишно.
Едно от заседанията на работната група е свързано с представянето на годишната
програма за изпълнение и едновременно отчета за изпълнението на програмата за
предходната година.
Дневният ред се определя от председателя на работната група по предложение на
секретариата - Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Дневният ред и всички материали се изпращат на членовете най-малко 7 (седем)
работни дни преди заседанието, в това число и по електронен път. Членовете на
работната група могат да изпратят своите предварителни становища по материалите на
заседанието до 3 (три) работни дни преди датата на заседанието. При извънредни
случаи и спешни въпроси председателят може да реши сроковете да бъдат съкратени,
като уведомяването може да стане и по телефона и/или чрез друг подходящ способ.
Заседанията на работната група са редовни, ако на тях присъстват повече от половината
членове.
В рамките на 3 (три) работни дни след заседанието, на членовете на групата се
изпращат решенията, по които трябва да се предприемат действия.
Проектът на протокол от заседанието се изготвя от служител, определен от началника
на Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“, изпраща се на присъствалите
членове на работната група, в случай на корекции секретариатът (Отдел „Програми,
проекти и хуманитарни дейности“) ги отразява и изготвя окончателния вариант на
протокола. Протоколът от заседанието се подписва от председателя на работната група.
Работната група взема решенията си с консенсус. В случаите, когато не може да се
постигне консенсус, решението се взема с мнозинство от 2/3 от присъстващите на
заседанието.
При обоснована необходимост, към работната група за наблюдение могат да се
създават подгрупи, които да наблюдават изпълнението на проектите от проектни групи
или да разглеждат конкретен проблем, възникнал при изпълнението на проектите от
проектни групи. Създаването на подгрупа става с приемане на решение на работната
група за наблюдение. Предложенията на подгрупата се представят на работната група
за наблюдение в срока указан в решението за създаването на подгрупата.
Отчетност и оценка
Ежегодно Отдел „Програми, проекти и хуманитарни дейности“ подготвя отчет за
изпълнението на ИПГВР и за постигнатите междинни резултати по конкретните
проекти и като цяло. Отчетът се обсъжда на заседание на работната група за
наблюдение и се внася от кмета на Община Елхово в Общинския съвет.
При мотивирана необходимост за промяна на ИПГВР, координирана с Работната група
за наблюдение изпълнението на плана, кметът внася за разглеждане от Общински съвет
искане за изменение на плана. Причините могат да са свързани с установени
обстоятелства, забавящи или отлагащи заложени в ИПГВР проекти. Решението за
актуализация се приема от Общинския съвет по предложение на кмета.
В средата на програмния период - 2017 година се извършва междинна оценка на
напредъка на изпълнението на плана, която отчита и анализира изпълнението на
резултатите, степента на постигане на индикаторите, усвоения ресурс и степента на
постигане на целите. Докладът от междинната оценка се изготвя от Отдел „Програми,
проекти и хуманитарни дейности“ и се представя пред работната група за наблюдение,
като при необходимост се взема решение за искане на изменение на ИПГВР. Докладът
от междинната оценка се представя и пред Общинския съвет.
Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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Прозрачност и паралелен контрол при изпълнението на ИПГВР
С цел осигуряване на прозрачност и максимална информираност на обществото за
напредъка при изпълнението на ИПГВР, годишните доклади за изпълнението на плана
и докладът от междинната оценка се публикуват на сайта на община Елхово.
При констатирана необходимост от промяна на ИПГВР, преди внасянето за
разглеждане на предложението от Общинския съвет, предложението следва да бъде
обсъдено със заинтересованите страни, като освен публикуване на предложението на
интернет страницата на Общината, се организират консултации с обществеността.
Общественият контрол се осъществява и чрез включване в работната група за
наблюдение на плана на представители на целевите групи, доказали своята експертиза
при разработването на ИПГВР, идентифицирани от Отдел „Програми, проекти и
хуманитарни дейности“, чрез което ще се осигури обществен контрол не само при
разработването на плана, а и върху неговата реализация.
Реализирането на принципите на публичност, прозрачност и партньорство ще
гарантират до голяма степен постигането на целите на ИПГВР.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Този документ е създаден в рамките на проектBG161PO001/5-03/2013/002: „Изработване на интегриран план за градско
възстановяване и развитие на град Елхово”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие 2007 - 2013г», съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за
съдържанието на документа се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява
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П1 - ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

* Източниците на финансиране са определени по актуалните
регламенти на Оперативните програми за периода 2014-2020, към
дата 30.05.2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П1.1 - Реконструкция и ремонт на
административна сграда на ул. Търговска 2
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес
ул. Търговска 2
Пространствени
РЗП - 803 кв. м
параметри
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт
Предвидени
на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК) и
дейности
конструктивно укрепване. Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност
на сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички помещения. Ще
се осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата.

П1.2 - Реконструкция и ремонт на
административна сграда на ул. Калоян 13
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес

ул. Калоян 13
Пространствени РЗП - 1 300 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 649 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща
дограма, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел,
ВК и ОВК) и конструктивно укрепване. Ще бъдат въведени мерки за пожарна
Предвидени
безопасност на сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички
дейности
помещения. Ще се обособи нова зала за занимания. Ще се осигури достъп за
хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление)
и обновяване на зелени площи.

П1.3 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в административни сгради на ул. Търговска 61-63
24 месеца

срок на изпълнение

п 1.3

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес
ул. Търговска 61 - 63
Пространствени
РЗП - 850 кв. м
параметри
Сградите ще бъдат обновени, чрез поставяне на фасадна топлоизолация,
постяване на енергоспестяваща дограма, ремонт на покрив и ремонт на
Предвидени
вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат извършени
дейности
вътрешни ремонти на всички помещения, включително на санитарни
възли. Всички помещения (офисни, архивни и санитарни възли) ще бъдат
преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение.

п 1.1

п 1.2
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Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
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П1 - ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА
МЕРКИ ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

* Източниците на финансиране са определени по актуалните
регламенти на Оперативните програми за периода 2014-2020, към
дата 30.05.2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П1.4 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Община Елхово
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес

ул. Търговска 13
Пространствени РЗП - 812 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 878 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация
внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъде извършен вътрешен ремонт на всички
помещения, включително на санитарни възли. Помещенията ще бъдат
Предвидени
преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение
дейности
в сградата и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще бъде облагороден, чрез подмяна на настилки и
поставяне на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци,
алейно осветление), зацветяване и обособяване на кът за отдих на открито.

п 1.6

П1.5 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на РУ на МВР Елхово
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес

ул. Цар Калоян 15
Пространствени РЗП - 979 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 998 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, внедряване
на ВЕИ, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел,
ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата. Ще
Предвидени
бъдат ремонтирани всички помещения - офисни, складови, санитарни възли
дейности
и др. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще се осигури достъп за хора в
неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне
на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци) и обновяване на
зелени площи. Ще се обновят ограждащите елементи на целия имот.

П1.6 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на РСПБЗН Елхово
24 месеца

срок на изпълнение

Адрес

п 1.4

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Индустриална зона
Пространствени РЗП - 737 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 5 054 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация,
внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще се въведат мерки за пожарна безопасност. Ще
се извършат вътрешни ремонти на всички помещения и те ще се преоборудват.
Предвидени
Ще се извърши основен ремонт на тренировъчна кула. Ще се осигури достъп
дейности
за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление)
и обновяване на зелени площи.

п 1.5
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П1.7 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Бюро по труда
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес
ул. Търговска 31
Пространствени
РЗП - 300 кв. м
параметри
Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация и
Предвидени
енергоспестяваща дограма, внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт
дейности
на вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Помещенията ще бъдат
преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение.

п 1.10

П1.8 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Районен съд
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес

ул. Пирот 2
Пространствени РЗП - 792 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 356 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация,
внедряване на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще се извърши основен ремонт на отоплителната
Предвидени
инсталация. Ще се приложат мерки за отводняване на сутеренни помещения.
дейности
Ще се извършат вътрешни ремонти на помещенията. Ще бъде изграден достъп
за хора в неравностойно положение. Прилежащият терен ще бъде облагороден,
чрез подмяна на настилки, поставяне на елементи на градския дизайн (пейки,
кошчета за отпадъци) и обновяване на зелени площи.

П1.9 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградата на Районна пътна служба
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес

ул. Търговска 11
Пространствени РЗП - 473 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 357 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез поставяне на фасадна топлоизолация и
енергоспестяваща дограма, чрез внедряване на ВЕИ и ремонт на вертикални
Предвидени
технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат извършени вътрешни
дейности
ремонти на всички помещения. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще
бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение.

п 1.7
п 1.9
п 1.8

П1.10 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна
ефективност в сградите на РДГП Елхово и ГПУ Елхово
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Адрес

ул. Морава 1
Пространствени РЗП - 4 650 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 135 329 кв. м
Сградите ще се обновят, чрез поставяне на фасадна топлоизолация, внедряване
Предвидени
на ВЕИ, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически инсталации (Ел,
дейности
ВК и ОВК). Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще се изгради достъп за
хора в неравностойно положение. Прилежащият терен ще бъде облагороден.
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П1 - ОБНОВЯВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА
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* Източниците на финансиране са определени по актуалните
регламенти на Оперативните програми за периода 2014-2020, към
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П1.11 - Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност
в 88 броя многофамилни жилищни сгради
72 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.1

Обект
88 броя многофамилни жилищни сгради на територията на град Елхово
Пространствени
РЗП - 180 100 кв. м
параметри
Многофамилните жилищни сгради ще бъдат обновени, чрез внедряване
на мерки за енергийна ефективност, поставяне на външна топлоизолация и
Предвидени
хидроизолация, енергоспестяваща дограма, ремонт на вертикални технически
дейности
инсталации (ВК и Ел), ремонт на покриви и ремонт на общи помещения. Ще
бъдат извършени дейности по конструктивно укрепване. Ще бъде изграден
достъп за хора в неравностойно положение.

П2 - Подобряване на градската околна среда
П2.1 - Обновяване на Градски парк за културен отдих
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

п 2.1

Пространствени
площ - 305 674 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни и тротоарни
настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно
Предвидени
положение, обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на
дейности
градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци, чешми), частично поставяне
на енергоефективно осветление, поставяне на видеонаблюдение. Предвижда
се поставяне на настилка от изкуствена трева за футболно игрище.

п 2.3

П2.2 - Обновяване на Зелено пространство в кв. 31 б
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

п 2.2

Адрес
ул. Марица и ул. Търговска
Пространствени
площ - 4 331 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
изграждане на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
Предвидени
на растителни видове, поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки,
дейности
кошчета за отпадъци, ограда), поставяне на енергоефективно осветление.
Предвижда се изграждане на фитнес на открито и една детска площадка.

П2.3 - Обновяване на улица Марица
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Участък 1 - от ул. Ал. Стамболийски до ул. Черно море
Участък 2 - от ул. Черно море до ул. Търговска
Пространствени Участък 1 - дължина 824 м, ширина 18 м
параметри
Участък 2 - дължина 466 м, ширина 18 м
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
Предвидени
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се прокарване на велоалея. Ще се
дейности
постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат
съобразени с нормите за хора в неравностойно положение
Обхват
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П2 - Подобряване на градската околна среда
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проекти

П2.4 - Обновяване на улица Търговска
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2/ опос

Обхват
от ул. Ал. Стамболийски до ул. Чаталджа
Пространствени
дължина 853 м, ширина 14 м
параметри
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. Предвижда се прокарване на велоалея. Ще
Предвидени
се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще
дейности
бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. Ще бъдат
подменени съществуващите ВК мрежи.

П2.5 - Обновяване на Зелено пространство в кв. 120
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Адрес
ул. Цар Симеон, пред читалище Развитие
Пространствени
площ - 1 968 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни и тротоарни
Предвидени
настилки, скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно
дейности
положение, обновяване на растителни видове и на елементи на градско
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на видеонаблюдение.

П2.6 - Обновяване на Зелено пространство в кв. 18
36 месеца

срок на изпълнение

п 2.6

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

п 2.7

Адрес
ул. Чаталджа, ул. Лом, пред МБАЛ
Пространствени
площ - 4 750 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
скосяване на тротоари и достъпни алеи за хора в неравностойно положение,
Предвидени
обновяване на растителни видове, поставяне на елементи на градско
дейности
обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно
осветление, поставяне на ограда, обновяване на детска площадка за деца 3-12
г., поставяне на видеонаблюдение.

п 2.4

П2.7 - Обновяване на улица Чаталджа
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Участък 1 - от ул. Търговска до ул. д-р Пирогов
Участък 2 - от ул. д-р Пирогов до ул. Лом
Участък 3 - от ул. Лом до ул. Царибродкса
Участък 1 - дължина 234 м, ширина 14 м
Пространствени
Участък 2 - дължина 267 м, ширина 20 м
параметри
Участък 3 - дължина 166 м, ширина 14 м
Участъци 1 и 3 - Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки.
Уличното озеленяване ще бъде обновено. Ще се постави нова маркировка и
знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за
хора в неравностойно положение.
Предвидени
Участък 2 - Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки.
дейности
Предвижда се пренареждане на павета. Уличното озеленяване ще бъде
обновено. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания
и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно
положение. Предвижда се прокарване на велоалея за всички участъци.
Обхват

п 2.5
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П2.8 - Обновяване на улица Ж. Петков
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

36 месеца

срок на изпълнение

Обхват
от ул. Ал. Стамболийски до ул. Вардар
Пространствени
дължина 291 м, ширина 12 м
параметри
Ще бъдe подменена уличната настилка (пренареждане на павета) и тротоарни
Предвидени
настилки. Уличното озеленяване ще бъде обновено. Ще се постави нова
дейности
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение.

П2.9 - Обновяване на улица Вардар
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2/ опос

Участък 1 - от ул. Царибродска до ул. Търговска
Участък 2 - от ул. Търговска до ул. Ж. Петков
Пространствени Участък 1 - дължина 819 м, ширина 13 м
параметри
Участък 2 - дължина 523 м, ширина 14 м
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. За Участък 1 се предвижда пренареждане на
Предвидени
паважната настилка. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания
дейности
и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно
положение. Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.

п 2.11

Обхват

п 2.9

П2.10 - Обновяване на улица Ангел Кънчев
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2/ опос

Участък 1 - от ул. Балабанска до ул. Пирот
Участък 2 - от ул Пирот до ул. Хаджи Димитър
Пространствени Участък 1 - дължина 342 м, ширина 14 м
параметри
Участък 2 - дължина 571 м, ширина 14 м
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
озеленяване ще бъде обновено. За Участък 2 се предвижда пренареждане на
Предвидени
павета. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания
дейности
ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение. Ще бъдат
подменени съществуващите ВК мрежи.
Обхват

П2.11 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 10 а
36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2
Вътрешнообслужващи улици и Междублокови пространства в кв. 10 а - бл. 18,
20 , кв. 10 б - бл. 14, кв. 13 - бл. 19, между ул. Витоша и ул. Марица

Пространствени
площ - 17 775 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
Предвидени
кошчета за отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление и указателни
дейности
табели, обновяване на две детски площадки и поставяне на ограда. Ще бъдe
подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение.

п 2.8
п 2.10
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П2.12 - Обновяване на улица Витоша
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2/ опос

Пространствени
дължина 328 м, ширина 13 м
параметри
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще бъде
Предвидени
поставена нова маркировка и знаци и ще бъдат обособени паркоместа.
дейности
Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в
неравностойно положение. Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.

П2.13 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 5
36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2
Вътрешнообслужващи улици и междублоково пространство в кв. 5 бл. 8, 10,
между ул. Морава и ул. Марица

Пространствени
площ - 16 100 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане
Предвидени
(пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване
дейности
на две детски площадки и поставяне на ограда. Ще бъдe подменена уличната
настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова маркировка и знаци.
Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в
неравностойно положение.

п 2.13

п 2.12

П2.14 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 47
36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2
Вътрешнообслужващи улици и междублоково пространство в кв. 47, между
ул. Сан Стефано и ул. Търговска

Пространствени
площ - 9 637 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане
Предвидени
(пейки, кошчета за отпадъци, беседки), поставяне на указателни табели,
дейности
обновяване на две детски и една спортна площадка. Ще бъдe подменена
уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова маркировка и
знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за
хора в неравностойно положение.

п 2.14

п 2.15

П2.15 - Обновяване на улица Хаджи Димитър
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2/ опос

Пространствени
дължина 425 м, ширина 12 м
параметри
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Уличното
Предвидени
озеленяване ще бъде обновено. Ще се постави нова маркировка и знаци.
дейности
Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в
неравностойно положение. Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.
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П2.16 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 59
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Вътрешнообслужващи улици и междублоково пространство в кв. 59, между
ул. Търговска и ул. Хаджи Димитър

Пространствени
площ - 5 515 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
Предвидени
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на детска
дейности
площадка. Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се
постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат
съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.

П2.17 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 17- б - в
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Вътрешнообслужващи улици и междублоково пространство в кв. 17, кв. 17 б,
кв. 17 в, между ул. Лом и ул. Чаталджа

Пространствени
площ - 16 950 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
Предвидени
кошчета за отпадъци, беседки), поставяне на указателни табели, обновяване
дейности
на три детски площадки и поставяне на ограда. Ще бъдe подменена уличната
настилка и тротоарни настилки. Ще се постави нова маркировка и знаци.
Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в
неравностойно положение.

п 2.17

П2.18 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 110
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Вътрешнообслужващи улици и междублоково пространство в кв. 100, между
ул. Г. Бенковски и ул. 13-ти март

Пространствени
площ - 4 610 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
Предвидени
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на една
дейности
детска площадка. Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки.
Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще
бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.

п 2.16

п 2.19

П2.19 - Обновяване на улица Хан Крум
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

36 месеца

срок на изпълнение

Пространствени
дължина 314 м, ширина 9 м
параметри
Предвидени
дейности

Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки. Ще се постави
нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени
с нормите за хора в неравностойно положение.

п 2.18
0

125

250

500

750

1,000
M

Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

ИНТЕГРИРАН ПЛАН ЗА ГРАДСКО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И РАЗВИТИЕ НА ГРАД ЕЛХОВО
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 www.bgregio.eu
Инвестираме във Вашето бъдеще!

П2 - Подобряване на градската околна среда

* Източниците на финансиране са определени по актуалните
регламенти на Оперативните програми за периода 2014-2020, към
дата 30.05.2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П2.20 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 73
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Пространствени
площ - 4 647 кв. м
параметри
Предвижда се подмяна на алейни настилки, осигуряване на достъпни алеи
Предвидени
за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни видове,
дейности
обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци),
поставяне на указателни табели, обновяване на една детска площадка.

П2.21 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 81
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Пространствени
площ - 4 924 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
Предвидени
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
дейности
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели.

П2.22 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 128
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Пространствени
площ - 1 265 кв. м
параметри
Предвижда подмяна на алейни настилки, осигуряване на достъпни алеи за хора
в неравностойно положение, обновяване на растителни видове, обновяване на
Предвидени
дейности
елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на
указателни табели, обновяване на една детска площадка.

п 2.24

П2.23 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 118
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Пространствени
площ - 4 560 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
Предвидени
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
дейности
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели.

п 2.23
п 2.21

П2.24 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 114
36 месеца

срок на изпълнение

п 2.22

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Адрес
Вътрешнообслужващи улици и междублоково пространство в кв. 114
Пространствени
площ - 5 215 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане
Предвидени
(пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване
дейности
на съществуващата детска площадка. Ще бъдe подменена уличната настилка
и тротоарни настилки вътрешнообслужващите улици. Ще се постави нова
маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с
нормите за хора в неравностойно положение

п 2.20
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П2.25 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 45
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Адрес
между ул. Ал. Стамболийски и ул. Ангел Вълев
Пространствени
площ - 2 595 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
Предвидени
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
дейности
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели.

П2.26 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 36 и 37
36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2
Вътрешнообслужващи улици и междублоково пространство в кв. 114, между
ул. Ал. Стамболийски и ул. Черно море

Пространствени
площ - 6 940 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане
(пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на
Предвидени
съществуващата детска площадка.
дейности
Ще бъдe подменена уличната настилка и тротоарни настилки на
вътрешнообслужващите улици. Ще се постави нова маркировка и знаци.
Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в
неравностойно положение.

п 2.28

п 2.27

п 2.26

П2.27 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 115
36 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

Адрес
между ул. Ал. Стамболийски и ул. Асен Златаров
Пространствени
площ - 4 741 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
Предвидени
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
дейности
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки,
кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели.

п 2.25

П2.28 - Обновяване на Междублокови пространства в кв. 26
36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2
между ул. Ал. Стамболийски, ул. Черно море, ул. Трети март и ул.
Царибродска

Пространствени
площ - 7 676 кв. м
параметри
Предвиждат се мерки за облагородяване – подмяна на алейни настилки,
осигуряване на достъпни алеи за хора в неравностойно положение, обновяване
Предвидени
на растителни видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане
дейности
(пейки, кошчета за отпадъци), поставяне на указателни табели, обновяване на
съществуващата детска площадка.
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П2 - Подобряване на градската околна среда

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П2.29 - Обновяване на зелено пространство в кв. 39
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

36 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Вътрешнообслужващи улици , зелено и междублоково пространство в кв. 39,
между ул. Янчо Бакалов, ул. Трети март и ул. Черно море

Пространствени
площ - 6 222 кв. м
параметри
Предвижда се частична подмяна на алейни настилки, осигуряване на достъпни
алеи за хора в неравностойно положение, частично обновяване на растителни
видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за
Предвидени
отпадъци), поставяне на енергоефективно осветление и указателни табели.
дейности
Ще бъдe подменена улична и тротоарни настилки на вътрешнообслужващите
улици. Ще се постави нова маркировка и знаци. Всички скосявания и пресичания
ще бъдат съобразени с нормите за хора в неравностойно положение.

п 2.31

П2.30 - Обновяване на зелено пространство в кв. 117
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2

36 месеца

срок на изпълнение

Пространствени
площ - 3 696 кв. м
параметри
Предвижда се подмяна на алейни настилки, скосяване на тротоари и достъпни
алеи за хора в неравностойно положение, прочистване на дървета и храсти,
Предвидени
поставяне на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за отпадъци,
дейности
ограда), поставяне на енергоефективно осветление, изграждане на площадка
с игрище за мини-футбол, обновяване на детска площадка за деца 3-12 г.

п 2.29

П2.31 - Обновяване на улица Индустриална
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.2/ опос

срок на изпълнение
36 месеца

п 2.30

Пространствени
дължина 1 014 м, ширина 15 м
параметри
Ще бъдe подменена уличната настилка и изградени тротоари. Ще бъде
Предвидени
поставена нова маркировка и знаци и ще бъдат обособени паркоместа.
дейности
Всички скосявания и пресичания ще бъдат съобразени с нормите за хора в
неравностойно положение. Ще бъдат подменени съществуващите ВК мрежи.

П2.32 - Изграждане и рехабилитация на защитни диги/стени
Финансиране: опос

36 месеца

срок на изпълнение

Пространствени
дължина 9 190 м
параметри
Предвидени
дейности

Ще се извърши ремонт на защитни стени и диги на р. Тунджа, ще се възстановят
разрушени участъци и липсващ парапет по стени, ще бъдат изградени диги/
стени на липсващите участъци и ще се облагороди прилежащото пространство.

П2.33 - Внедряване на Системи за централизирано управление и
диагностика на уличното осветление
36 месеца

срок на изпълнение

Предвидени
дейности

Финансиране: опос
Ще бъдат инсталирани GPS системи към уличните осветителни тела. Ще се
обособи 24 часово работещ пункт за приемане на сигнали за възникнала авария
и за отстраняване на повреди. Помещението ще се оборудва.
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П3.1 - Реконструкция и ремонт на ЦДГ Надежда
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3

Адрес

ул. Черно море 55
Пространствени РЗП - 2 428 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 5 605 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез внедряване на фотоволтаична система за
нагряване на вода, ремонт на покрив и ремонт на вертикални технически
инсталации (Ел и ВК). Ще се извършат вътрешни ремонти на всички помещения,
включително на занимални, гардеробни, трапезарии, санитарни възли и
кухненски блок. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден
Предвидени
достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
дейности
Прилежащият терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, подмяна на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, енергоспестяващо
алейно осветление), обновяване на зелени площи и подмяна на метални детски
съоръжения с такива, отговарящи на съвременните изисквания за безопасност.
Ще се постави система за видеонаблюдение на прилежащият терен.

П3.2 - Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3

Адрес

ул. Славянска 6
Пространствени РЗП - 1 090 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 3 108 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез внедряване на фотоволтаична система за
нагряване на вода, ремонт на покрив, ремонт на отоплителна инсталация
и ремонт на вертикални технически инсталации (Ел и ВК). Ще се извършат
вътрешни ремонти на помещенията, включително на занимални, гардеробни,
трапезарии, санитарни възли и кухненски блок. Помещенията ще бъдат
Предвидени
преоборудвани. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение.
дейности
Прилежащият терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, обновяване
на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно
осветление), обновяване на зелени площи и подмяна на метални детски
съоръжения, с такива, отговарящи на съвременните изисквания за безопасност.
Ще се постави система за видеонаблюдение на прилежащият терен.

п 3.1

п 3.3
п 3.2

П3.3 - Реконструкция и ремонт на ОДЗ Невен филиал
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3

Адрес

ул. Ангел Вълев 19
Пространствени РЗП - 1 253 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 4 250 кв. м
В сградата ще бъде извършен ремонт на покрив и ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел и ВК). Ще се извършат вътрешни ремонти на всички
помещения, включително на занимални, гардеробни, трапезарии, санитарни
възли и кухненски блок. В сградата ще бъде обособен физкултурен салон в
сутеренен етаж. Помещенията ще бъдат преоборудвани. Ще бъде изграден
Предвидени
достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
дейности
Прилежащият терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, обновяване на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, енергоспестяващо
алейно осветление), обновяване на зелени площи, подмяна на метални детски
съоръжения и пясъчници с такива, отговарящи на съвременните изисквания за
безопасност и изграждане на детска площадка за деца от 0 до 3 години. Ще се
постави система за видеонаблюдение на прилежащият терен.
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П3.4 - Реконструкция и ремонт на ОУ Св. Св. Кирил и Методий
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3/ ОПНОИР

Адрес

ул. Александър Стамболийски 36
Пространствени РЗП - 5 781 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 8 769 кв. м
В сградата ще бъде извършен ремонт на покрив и ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел и ВК), ще се постави фотоволтаична система
за нагряване на вода, конструктивно обследване и укрепване на външни
стълбища зад двете основни сгради. Ще се обособи кабинет по природни
науки. Ще се извърша вътрешни ремонти на помещенията. Помещенията ще
Предвидени
бъдат преоборудвани. Ще се приложат мерки за обновяване и отводняване на
дейности
малък физкултурен салон. Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно
положение в сградите и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, ремонт на
ограждащи елементи, обновяване на зелени площи, изграждане на площадка
за тенис на корт и детска площадка за игра (за децата от подготвителни групи).

П3.5 - Реконструкция и ремонт на ОУ Паисий Хилендарски
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3/ ОПНОИР

Адрес

ул. Асен Златаров 15
Пространствени РЗП - 3 833 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 12 406 кв. м
В сградите ще бъде извършен ремонт на покрив, който в момента е кара таван
и ремонт на вертикални технически инсталации (Ел и ВК), ще се постави
фотоволтаична система за нагряване на вода. Ще се обособи и оборудва
кабинет по природни науки, кабинет по рисуване и конферентна зала - аула. Ще
се извършат вътрешни ремонти в помещенията в старата сграда, включително
Предвидени
ремонт на столова, санитарни възли и коридори. Ще бъде изграден достъп за
дейности
хора в неравностойно положение в сградите и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, ремонт на
ограждащи елементи, обновяване на зелени площи, поставяне на елементи на
градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление), изграждане
на спортна площадка за футбол, писта за бягане и детска площадка за игра (за
децата от подготвителни групи).

п 3.5
п 3.6

П3.6 - Реконструкция и ремонт на ПУИ Н. Й. Вапцаров
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3/ ОПНОИР

Адрес

ул. Чаталджа 2
Пространствени РЗП - 2 569 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 10 718 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща
дограма, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации (Ел,
ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата.
Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички помещения, включително
Предвидени
и куненски блок и столова. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно
дейности
положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне
на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно
осветление), обновяване на зелени площи, и изграждане на спортна площадка.
Ще се обновят ограждащите елементи на целия имот.

п 3.4
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П3 - Изграждане на образователна инфраструктура
и на инфраструктура за обучение
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регламенти на Оперативните програми за периода 2014-2020, към
дата 30.05.2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П3.7 - Реконструкция и ремонт на Г Св. Климент Охридски
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3/ ОПНОИР

24 месеца

срок на изпълнение

Адрес

ул. Ангел Вълев 39
Пространствени РЗП - 5 139 кв. м
параметри
незастроена площ на терен - 12 125 кв. м
В основната сграда ще бъде извършен ремонт на покрив и ремонт на
вертикални технически инсталации (Ел и ВК), ще се постави фотоволтаична
система за нагряване на вода. Ще се изгради система за пожароизвестяване.
Ще се обособят и оборудват два кабинета по природни науки. Ще се извърши
Предвидени
основен ремонт на физкултурен салон за гимнастика и ще се преоборудва.
дейности
Ще бъде изграден достъп за хора в неравностойно положение в сградите и
прилежащия терен.
Прилежащият терен ще бъде обновен, чрез подмяна на настилки, обновяване
на зелени площи, поставяне на елементи на градския дизай (пейки, кошчета за
отпадъци) и изграждане на спортна площадка за хвърляне на гюле и дискове.

П3.8 - Реконструкция и ремонт на
учебна практика на ПГ Стефан Караджа
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.3/ ОПНОИР

24 месеца

срок на изпълнение

Адрес

ул. Ангел Вълев 49
Пространствени РЗП - 4 806 кв. м
параметри
незастроена площ на терен -3 951 кв. м
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма на първи и
трети етаж, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации
(Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност на сградата.
Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани всички помещения. Ще се осигури
Предвидени
достъп за хора в неравностойно положение в сградата и прилежащия терен.
дейности
Сградата ще се дострои, за да могат да се съвместят всички специализирани
помещения/работилници на едно място.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, енергоспестяващо
алейно осветление) и обновяване на зелени площи. Ще се обновят ограждащите
елементи на целия имот.

П4 - Обновяване на социална инфраструктура

п 3.7

п 3.8

п 4.1

П4.1 - Обновяване и оборудване на кунхя със столова
за нуждите на Домашен социален патронаж
Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4/ ОПРЧР

24 месеца

срок на изпълнение

Адрес
ул. Търговска 2
Пространствени
площ - 250 кв. м
параметри
Предвидени
дейности

Ще бъде извършен вътрешен ремонт на помещенията. Помещенията ще бъдат
преоборудвани с ново кухненско и столово оборудване.
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П4 - Обновяване на социална инфраструктура

* Източниците на финансиране са определени по актуалните
регламенти на Оперативните програми за периода 2014-2020, към
дата 30.05.2014 г.

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П4.2 - Изграждане и създаване на Дневен център за работа
с деца, младежи и лица
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4/ ОПРЧР

Адрес

ул. Иван Шишман 17/ 19
РЗП - 200 кв. м;
Пространствени
незастроена площ на терен - 290 кв. м;
параметри
капацитет - 15 човека
Ще бъде изградена сграда, отговаряща на съвременните изисквания за такъв
тип център. Ще се обособят кабинети за ръководител и социален работник,
психолог/ логопед, групова работа, за индивидуална работа, трудотерапия,
зала за лечебна физкултура санитарни възли и складови помещения. Всички
помещеня ще бъдат оборудвани, като отговарят на изискванията за такъв тип
Предвидени
център. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно положение в сградата
дейности
и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне
на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно
осветление) и обновяване на зелени площи, ще се изгради специализирана
детска площадка/ фитнес на открито и кът за отдих и обучение на открито. Ще
се изградят ограждащи елементи на целия имот.

П4.3 - Ремонт и реконструкция на Защитено жилище
24 месеца

срок на изпълнение

Адрес

ул. Чаталджа 4
Пространствени РЗП - 170 кв. м;
параметри
незастроена площ на терен - 6 361 кв. м;
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, поставяне на топлоизолация, ремонт на покрив, ремонт на
вертикални технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки
Предвидени
за пожарна безопасност на сградата. Ще бъдат ремонтирани и преоборудвани
дейности
всички помещения. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно положение.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне
на елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно
осветление).

П4.4 - Реконструкция и създаване на Център
за временно настаняване на бездомни хора
срок на изпълнение
24 месеца

п 4.4

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4/ ОПРЧР

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4/ ОПРЧР

ул. Марица 14
РЗП - 180 кв. м;
Пространствени
незастроена площ на терен- 643 кв. м;
параметри
капацитет - 12 човека
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна
ефективност, поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща
дограма, ремонт на покрив, ремонт на вертикални технически инсталации
(Ел, ВК и ОВК). Ще бъдат въведени мерки за пожарна безопасност. Ще бъдат
ремонтирани и оборудвани помещенията, за да отговарят на изискванията за
Предвидени
такъв тип център за настаняване. Ще се осигури достъп за хора в неравностойно
дейности
положение в сградата и прилежащия терен.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление)
и обновяване на зелени площи. Ще се ремонтират ограждащите елементи на
целия имот.

п 4.3

п 4.2

Адрес
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П4 - Обновяване на социална инфраструктура
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ...
времеви период

проекти

П4.5 - Ремонт и реконструкция на ЦСРИ Света Марина
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4/ ОПРЧР

Адрес

ул. Чаталджа 4
Пространствени РЗП - 170 кв. м;
параметри
незастроена площ на терен- 1 481 кв. м;
Сградата ще бъде обновена, чрез ремонт на покрив, ремонт на вертикални
технически инсталации (Ел, ВК и ОВК). Ще се въведе специализирано
Предвидени
оборудване за нуждите на обучението.
дейности
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез изграждане на детска площадка с
кът за провеждане на уроци на открито.

П5 - Обновяване на културна инфраструктура
П5.1 - Ремонт и реконструкция на Читалище Развитие
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4

Адрес

ул. Шипка 4
Пространствени РЗП - 3 334 кв. м;
параметри
незастроена площ на терен- 4 999 кв. м;
Сградата ще бъде обновена, чрез допълване на мерки за енергийна
ефективност, поставяне на вътрешна топлоизолация, ремонт на покрив,
подновяване на отоплителна инсталация. Ще бъдат извършени вътрешни
ремонти на репетиционни зали, гардеробни, административни помещения,
книгохранилище и мазета, ремонт на стените и балкон в салона. Ще се осигури
ново оборудване за библиотеката, репетиционните зали, административните
помещения и специално сценично оборудване. Ще се извърши ремонт на
Предвидени
приземен етаж на сградата и ще се обособи в зала за танци, спорт и кафедейности
театър.
Предвиждат се мерки за облагородяване на прилежащ терен, чрез подмяна
на алейни и тротоарни настилки, скосяване на тротоари и изграждане на
достъп за хора в неравностойно положение, обновяване на растителни
видове, обновяване на елементи на градско обзавеждане (пейки, кошчета за
отпадъци), обновяване на ограда, поставяне на енергоефективно осветление
и видеонаблюдение, обновяване на спортна и детска площадка, отговарящи на
съвремените изисквания за безопасност.

п 4.5

п 5.2

П5.2 - Изграждане на Изложбена зала/ зала за културни събития
24 месеца

срок на изпълнение

Адрес

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4

ул. Търговска 35/ 37
Пространствени РЗП - 140 кв. м;
параметри
незастроена площ на терен- 182 кв. м;
Ще бъде изградена едноетажна сграда с културни и административни
функции. В нея ще се обособи зала за изложби и брачни ритуали и санитарен
възел, админстративни и складови помещения. Всички помещения ще бъдат
Предвидени
оборудвани.
дейности
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление)
и ремонт на оградни елементи.

п 5.1
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П5.3 - Адаптиране и социализиране на бивше помощно училище
в експозиционна площ към Археологически музей
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4

Адрес

ул. Пирот 4
Пространствени РЗП - 476 кв. м;
параметри
незастроена площ на терен- 3 166 кв. м;
Ще се извърши конструктивно обследване. Сградата ще бъде конструктирно
укрепена и обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на фасадна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ще се
изградят вертикални технически инсталации (ВК, Ел., ОВК и пожароизвестителна
система). Ще се извърши ремонт на покрив. Ще бъдат извършени вътрешни
Предвидени
ремонти на помещенията, ще се обособят експозиционни зали, зали за
дейности
фондохранилища, санитарни възли, административни помещения и др. Ще се
осигури оборудване за експозиционни и изложбени зали и фондохранилища.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление)
и ремонт на оградни елементи.

П5.4 - Ремонт и реконструкция на Етнографско-археологически
музей Елхово - Етнографска експозиция и административна част
24 месеца

срок на изпълнение

Финансиране: Приоритетна ос 1 ОПРР - 1.4

Адрес

ул. Шипка 4.
Пространствени РЗП - 541 кв. м;
параметри
незастроена площ на терен- 912 кв. м;
Сградата ще бъде обновена, чрез въвеждане на мерки за енергийна ефективност,
поставяне на вътрешна топлоизолация и енергоспестяваща дограма, ремонт на
покрив и на вертикални технически инсталации (ВК, Ел. и ОВК) и въвеждане на
пожароизвестителна инсталация. Ще бъдат извършени вътрешни ремонти на
Предвидени
помещенията. Ще се осигури ново оборудване за експозиционни и изложбени
дейности
зали, работни и административни помещения, хранилища и други.
Прилежащият терен ще се облагороди, чрез подмяна на настилки, поставяне на
елементи на градския дизайн (пейки, кошчета за отпадъци, алейно осветление)
и ремонт на оградни елементи. Част от дворното пространство ще се обособи
като експозиционна площ за едрогабаритен земеделски инвентар.

П7 - Административно обслужване

п 5.4

П7.1 - Подобряване на административното обслужване
12 месеца

срок на изпълнение

Предвидени
дейности

Финансиране: опду

п 5.3

Подобряване качеството на административното обслужване за граждани и
бизнес, посредством развитие на електронните услуги, ре-инженеринг и
оптимизация на административните процеси, чрез въвеждане и интегриране
на съвременни информационни системи в административните обекти.

П7.2 - Подобряване на управлението на човешките ресурси
12 месеца

срок на изпълнение

Предвидени
дейности

Финансиране: опду
Подобряване на управлението на човешките ресурси и повишаване на
квалификацията на служителите в общинската администрация за реализиране
на ефективни и модерни политики.

0

125

250

500

750

1,000
M

Този документ е създаден в рамките на проект „Изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Елхово”, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013г.”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Елхово и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган

