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Общинският план за развитие е един от базисните документи за стратегическо 

планиране и програмиране на регионалното развитие в България, регламентирани със Закона 

за регионалното развитие и Правилника за неговото прилагане.  

Като стратегически документ, ОПР обвързва сравнителните предимства и потенциал за 

развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия - „Община Любимец – район за 

интензивно развитие на земеделието и преработвателната промишленост, базиран на местни 

ресурси, традиции и трансгранично сътрудничество“, цели и приоритети за постигане на 

стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в 

общината и устойчиво и интегрирано развитие.  

Заложените в плана приоритети обхващат 7-годишния период от 2014 до 2020г.  

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Любимец през 2015 г. е разработен в изпълнение на чл. 23, т.4 и т.5 от Закона за 

регионално развитие, чл.91 от Правилника за прилагане на ЗРР, и приетите приоритети и 

изпълнените мерки, заложени в Общински план за развитие 2014 – 2020 г. 

Съгласно чл.91, ал.8 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие 

Годишният доклад съдържа:  

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в частност 

промените в социално-икономическите условия в общината. 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР. 

3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

 

1. Общи условия за изпълнение на Общинския план за развитие (ОПР) и в 

частност промените в социално-икономическите условия в общината. 

 

1.1.  Население на община Любимец 

Към края на 2014 г. в община Любимец броят на населението по данни от официалната 

демографска статистика възлиза на 10 140 д. Наблюдава се тенденция на намаление на 

населението на общината, характерна и за област Хасково и Южен централен район. С 

очертаните тенденции на намалението на броя на населението за страната и за област 

Хасково, община Любимец не попада в групата на силно обезлюдяващите се общини. При 

отделните населени места обаче са налице съществени различия в процеса на обезлюдяване.  

Общината се характеризира с отрицателен естествен и механичен прираст. Механичният 

прираст е със стойности, по-благоприятни от средните за страната и област Хасково, но те не 

могат да компенсират отрицателния естествен прираст, поради което броят на населението 

на общината намалява средногодишно с около 70-80 души. 

Териториалното разпределение на населението по населени места показва, че три 

четвърти от него живее в гр. Любимец. Подчертаната концентрация на население в града и 

селата Лозен и Малко градище създава определени затруднения за осигуряване на място и 

условия за самостоятелно функциониране на детски заведения, училища, амбулатории на 

общопрактикуващи лекари и др., т.е. на ежедневни обслужващи функции в част от по-

малолюдните села. 

По отношение на възрастовата структура на населението, съпоставката между отделните 

възрастови групи показва, че за сметка на контингента от населението в трудоспособна 

възраст нараства този в надтрудоспособна възраст, т.е. налице е слабо изразен процес на 

продължаващо застаряване на населението. Този процес на остаряване е по-силно изразен 

при селското население. 

 

1.2. Икономика. 

В икономическо отношение община Любимец заема по-скромно място в социално-

икономическия комплекс на област Хасково. Това се дължи на по-ограничените ресурси и на 

по-малкия икономически потенциал, с които разполага община Любимец. Независимо от 

това, икономическият сектор до голяма степен съответства на възможностите на общината и 

на влиянието на външните и вътрешни фактори.  



 

 

В секторната структура на икономиката водещо място, с относително по-добри 

тенденции в развитието, се нареждат първичният и третичният сектор, а във вторичния - се 

наблюдава стагнация.  

В аграрния сектор се наблюдава тенденция за все по-интензивно използване на наличния 

поземлен ресурс. Определени положителни тенденции се наблюдават в нарастване на 

площите, заети от трайни насаждения, сред които доминират лозовите масиви.  

Във вторичния сектор очертаните тенденции в развитието на промишлените отрасли 

също са засегнати от икономическата криза. Производствените структури са от типа „малки“ 

и „средни“. Използваемостта на наличните производствени мощности на промишлените 

отрасли е около една трета от капацитета им.  

Важно място в икономическия профил на община Любимец имат отраслите от третичния 

сектор - „Търговия“, „Транспорт“ и „Хотелиерство и ресторантьорство“.  

 

2. Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите от ОПР. 

Изпълнението на мерките през 2015 г. по планираните приоритети, заложени в 

Общинския план за развитие 2014 – 2020 е следното:  

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1.СЪЗДАВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА 

РАЗВИТИЕ  
Целта е насочена към интегрирано териториално развитие на общината и превръщането 

й в привлекателно място за живеене и бизнес. С реализирането на формулираните 

специфични цели и мерки се допринася за намаляване на икономическите и социални 

неравенства, интегрирано развитие на градската агломерация и подобряване на техническата 

инфраструктура в селата.  

 

ПРИОРИТЕТ 1. УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И РАЗВИТИЕ НА 

ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 

Всички мероприятия в Общинския план за развитие на общината, по един или друг 

начин са пространствено ориентирани върху нейната територия. Единственият законен 

начин за нейното усвояване, съгласно действащото законодателство, е нейното устройство. 

Това, съгласно Закона за устройство на територията, става с разработване на устройствени 

схеми и планове. Без тяхното наличие не може да се извършва нито проектиране, нито 

строителство за реализиране на предвидените мероприятия. Ето защо първата стъпка, която 

се извърши в новия програмен период е създаването на устройствени предпоставки за 

развитие чрез разработването на Общ устройствен план на община Любимец, последващите 

ги Подробни устройствени планове и на тяхна основа – инвестиционни проекти.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.1. : УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА  
По Мярка 1. Изготвяне на устройствени планове на територията на общината  

 - През 2015 г. се съгласува планово-техническо задание за общ устройствен план на Община 

Любимец, съгласно чл. 125 от ЗУТ. Проведени са процедури и е избран изпълнител за 

изработване на ОУП; 

- През изминалата година са разгледани и одобрени от Общински Експертен съвет  по 

устройство на територията над 38 подробни устройствени планове /ПУП/, в  това число и 20 

ПУП-а за имоти, общинска  собственост.  

По Мярка 2. Изготвяне на инвестиционни проекти и проектни предложения за финансиране 

чрез оперативни програми, държавния бюджет и собствени финансови ресурси – общинска 

администрация изготви следните инвестиционни проекти:  

- През 2015 г. Община Любимец продължи с предприетите мерки за закриване на 

нерегламентирано сметище, разположено на площ около 35 дка, северозападно от гр. 

Любимец в местност „Курията”. Разработеният инвестиционен проект „Закриване и 

рекултивация на общинско депо за твърди битови отпадъци на територията на Община 



 

 

Любимец“ е внесен за одобрение в Предприятие за управление на дейностите по опазване на 

околната среда.  

- Изготвен е технически проект за „Обществена кетъринг кухня за социално слаби, детски 

градини, домашен социален патронаж и административна част“ и е издадено разрешение за 

строеж. 

- През 2015 г. в Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет са внесени и одобрени проектните предложения: „Аварийно-

възстановителни работи по реконструкция на пътен водосток, местност „Есеня“, на местен 

път от гр. Любимец за с. Оряхово“, „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на 

пътен водосток на път с.Дъбовец-с. Вълче поле, срещу гробищен парк на с. Вълче поле“, 

„Аварийно-възстановителни работи по реконструкция на пътен водосток на път с. Дъбовец – 

с. Вълче поле, местност Д15-реката“, „Аварийно-възстановителни работи по реконструкция 

на пътен водосток на път с. Дъбовец – с. Вълче поле, местност Д10-ливадите“. Дейностите по 

проектите са приключили. Пътните водостоци са възстановени.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.2.: РАЗВИТИЕ НА ТРАНСПОРТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  
По Мярка 3. Изграждане, рехабилитация и повишаване на товароносимостта на общинската 

пътна мрежа: 

-  Ремонтните дейности в участък 1 – междугарието Любимец – Свиленград по проект 

„Реконструкция и електрификация на жп линия Пловдив – Свиленград – Турска/Гръцка 

граница и оптимизиране на трасето за скорост 160 км/ч“ са приключили. В следствие на 

предприетите действия за частично изменение на плана за регулация в контактната зона с жп 

линията, достъпът до квартал „Георги Добрев” и промишлената зона се осигури чрез пътен 

надлез в района на бившите Вторични суровини, който е част от Републиканската пътна 

мрежа; пешеходен надлез в района на новата ЖП гара; пътен подлез между ул.”Васил 

Левски” и ул. „Здравец”.  

По Мярка 4. Изграждане на обходен път, свързващ път I-8 за Харманли с пътя Любимец-

Ивайловград – По тази мярка е изработен технически проект, който е приет от Общински 

съвет. Проектът е внесен в Агенция пътна инфраструктура за одобрение. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.3: ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИЯТА  
По Мярка 5. Подобряване на качеството и обезпечеността на улиците в гр. Любимец и 

селата: 

- През 2015 г. са проведени обществени поръчки за изработване на технически проекти за 

основен ремонт и реконструкции на 58 улици на територията на гр. Любимец. За 

финансиране на готовите проекти ще се кандидатства по ПРСР. 

По Мярка 6. Управление на водните ресурси: 

 - През 2015 г. се въведоха в експлоатация нови водопроводни мрежи в селата Малко 

градище и Белица, и довеждащ водопровод в с. Георги Добрево, което е предпоставка за по-

добро качество на питейната вода. 

По Мярка 7. Създаване и поддържане на благоприятна жизнена среда - зелени и пешеходни 

пространства, видео наблюдение, енергоспестяващо осветление:  

- През годината общинска администрация положи грижи по поддръжката на зелените площи 

в междублоковите пространства, градския парк, детските площадки и местата за отдих в 

града и селата.  

- През 2015 г. Община Любимец реализира три проекта, финансирани от Предприятие за 

управление на дейностите по опазване на околната среда. Проектите „Обновяване на парк в 

с. Малко градище“, „Подобряване на физическата и жизнената среда в с. Лозен“ и 

„Обновяване и подобряване на терен за озеленяване и отдих в с. Вълче поле“  имат за цел да 

се повиши екологичната култура и да се изградят навици и самосъзнание у хората за 

опазване на околната среда, както и за поддържане на чистотата на местата, които се ползват 

за игра от децата. 



 

 

- Проведени са процедури за изработване на технически проекти за благоустрояване на 10 

околоблокови пространства и за централна градска част на Любимец. Проектите са готови на 

идейна фаза, предстои обществено обсъждане и приемането им. За реализирането на 

проектите ще се търси финансиране по ПРСР. 

-Особено внимание е отделено  за поддръжка на прилежащия терен и озеленяване на двора 

на “Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация” ЕООД 

гр.Любимец. Изграден е паркинг, който улеснява достъпа до лечебното заведение. 

-Въпреки трудната икономическа ситуация и увеличените разходи за електроенергия е 

осигурено постоянно осветление през нощта в града и в селата.  

 

По Мярка 8. Обновяване и развитие на публичната административна, образователна, 

културна, социална и спортна инфраструктура и съобразяването й със съвременните 

потребности : 

 - Проведени са процедури и се изготвят технически проекти за „Благоустрояване на 4 бр. 

училищни дворове и изграждане на спортна инфраструктура“ и „Благоустрояване на 

дворовете на 3 детски градини и изграждане на детски площадки“. 

- Приключиха строително-монтажните работи по 5 спортни площадки в общината и две 

спортни зали в гр. Любимец. Изградените спортни обекти са в резултат на изпълнението на 

проект „Изграждане на спортни зали и спортни площадки в населените места в Община 

Любимец“ от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. В тях са създадени 

условия за практикуване на 10 различни вида спорт на открито и закрито.  

Спортна зала „Граничар“ разполага с терени  с площ близо 8000 кв.м., застроената площ 

на залата е 1227 кв.м. Изградени са игрище за минифутбол; 2 тенис корта; комбинирано 

тренировъчно игрище за волейбол и баскетбол с трибуни; детски кът, оборудван по всички 

европейски стандарти; бюфет с външна тераса;  паркинг с 48 паркоместа. 

За спортистите са осигурени съблекални, лекарски кабинет, помещение за треньори, 

санитарни възли  и фитнес център. Многофункционалната спортна зала е оборудвана със 

сгъваеми телескопична баскетболна конструкция и телескопични трибуни за зрителите. 

Зала „Марица“ е разположена на терен от 5000 кв.м. Застроената площ е 500 кв.м. В 

сутерена се намира  зала за фитнес, съблекални и санитарни  помещения. На партера - 

спортна зала за борба. На втория етаж - административни помещения.  Изградени са игрища 

на открито за баскетбол и волейбол с трибуни за зрители, за футбол на малки вратички и 

тенис на корт. 

Изградените обекти за спорт на открито са общо 5 – два в град Любимец и по един в 

селата Белица, Лозен и Малко градище. На тези площадки се предлага възможността за игра 

на футбол на малки вратички, волейбол и баскетбол. На спортния терен в с. Малко градище е 

изградено игрище за стрийтбол и тенис на маса. 

- Създадени са по-добра база и репетиционни зали в НЧ „Братолюбие-1884“.  

- За нуждите на СНЦ ”Местна инициативна група-МИГ Любимец” е предоставено 

помещение в административната сграда на ул. „Цар Освободител“. С решение на Общински 

съвет-Любимец е предоставено безвъзмездно и помещение в жилищен блок на пл. „Трети 

март“ на Дирекция „Социално подпомагане“. След настаняването на институцията ще се 

улесни достъпа на ползвателите на социални услуги.  

- През 2015 г. са положени грижи за терените, публична общинска собственост. Насочени са 

усилия и средства за стопанисването на Гробищния парк на град Любимец. Със средства от 

общинския бюджет са извършвани непрекъснати дейности по поддръжката на парка – 

основни алеи, междугробищни пространства, нестопанисвани гробове, подмяна на 

осветителни тела, охрана на обекта и др. Текат процедури за изработване на технически 

проект за благоустрояване на гробищния парк.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 1.4. ОПАЗВАНЕ И РАЗУМНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА 

ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ, ГЕОЗАЩИТА И СЪЗДАВАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНА 

ЖИЗНЕНА СРЕДА  



 

 

По Мярка 9. Проектиране и осъществяване на отводняване на южната част на града (от ж.п. 

прелеза за град Ивайловград до р. Белишка): 

 –Разработеният проект „Южен обходен канал за дъждовни води по ул. „Тракия“ гр. 

Любимец“ на стойност 2 169 408,74 лв. е внесен в Междуведомствена комисия за 

възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. Очаква се финансиране.  

По Мярка 10. Въвеждане на превантивни, противопожарни мерки в горския фонд на община 

Любимец: 

 – Поддържат се новоизградените лесокултурни прегради с обща дължина 27,6 км и 

минерализованите ивици с обща дължина 2,3 км.  

     В административната сграда на Община Любимец, в село Оряхово, в село Белица, в село 

Малко градище са разположени 4 противопожарни депа. В селата Дъбовец и Георги Добрево 

са оборудвани депа с необходимия инвентар за гасене на пожар. Поставени са 32 бр. 

противопожарни информационни табели, определени са 22 водоизточника за зареждане на 

авиационната техника и противопожарните автомобили за защита на горските територии от 

пожар, определени са 5 селскостопански летища и площадки на територията на Община 

Любимец за кацане на авиационна техника. Организирано е денонощно дежурство от страна 

на служители към Община Любимец. Създадена е специализирана група от 15 човека за 

гасене на пожари от служители към Общинска администрация и доброволци от 

формирование  „Шейновец“.  

По Мярка 11. Управление на твърдите битови отпадъци: 

 - Важно направление в работата на общинска администрация е поддържане на чистотата в 

града и селата в общината. През годината работата на фирмата по сметопочистване, 

сметосъбиране и депониране на битовите отпадъци „Титан Клинър” ООД гр. Кърджали е с 

много по-добро качество на услугата и е на много по-високо ниво. Това допринесе за 

осигуряване на редовното сметосъбиране и сметоизвозване на битовите отпадъци от 

домакинствата, а населените места са по-поддържани и чисти.  Закупени са и доставени 

допълнително метални и пластмасови контейнери с вместимост 1.1 м
3
, които са 

разпределени за обезпечаване на сметосъбирането в общината и еднофамилни кофи за смет с 

вместимост 110 л., с които са подменени негодните за употреба. На този етап това 

количество обезпечава нормалното събиране и извозване на битовите отпадъци.  

- През 2015 г. Община Любимец предприе действия за закриване на нерегламентирано 

сметище, разположено на площ около 35 дка, северозападно от гр. Любимец в местност 

„Курията”. Разработеният инвестиционен проект „Закриване и рекултивация на общинско 

депо за твърди битови отпадъци на територията на Община Любимец“ е внесен за одобрение 

в Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2. : ИКОНОМИЧЕСКИ РАСТЕЖ, ОСНОВАН НА 

ЗНАНИЕТО, ТЕРИТОРИАЛНАТА ЛОКАЦИЯ И НАЛИЧНИТЕ РЕСУРСИ  
В изпълнение на стратегическата цел са отчетени ключови характеристики на общината 

и потребностите на местната икономика и са предложени решения за насърчаване на 

икономическото развитие на общината.  

 

ПРИОРИТЕТ 2.: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТНОСПОСОБНОСТТА НА 

МЕСТНАТА ИКОНОМИКА  
 Земеделието е приоритет за общинската икономика. За развитието му съществуват 

изключително добри почвено-климатични условия. Специфичната цел на приоритета е и 

подобряване на конкурентоспособността на земеделското производство, като се гарантира 

устойчивото и ефективно използване на ресурсите в отрасъла.  

Туризмът е с висок потенциал за развитие в региона и намира съществено място в 

общинската политика за периода 2014-2020 г. Предвидената специфична цел и мерки в тази 

сфера са насочени към подобряване на условията за развитие на туризма чрез под-държане 

на съществуваща и създаване на нова инфраструктура и на  интегрирани туристически 

продукти.  



 

 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.1. РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА, ДОПРИНАСЯЩА ЗА 

ЗАСИЛВАНЕ НА МЕСТНАТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ.  
По Мярка 1. Изграждане на „Пазар на производителя” - проектиране и строителство – Във 

връзка с изпълнението на тази мярка Община Любимец придоби възмездно собственост 

върху четири  масивни едноетажни сгради – тютюносушилни, находящи се в град Любимец. 

Преотредени са прилежащите терени за Пазар на производителя. Изработен е подробен 

устройствен план.  

По Мярка 2. Управление на микроязовири: 

 – В изпълнение на Решение № 476/23.06.2014 г., на Общински съвет-Любимец, допълвано и 

променяно през 2015 г., се провеждат процедури за избор на оператор за възлагане 

стопанисването, поддръжката и експлоатацията на недвижими имоти – публична общинска 

собственост, с начин на трайно ползване „язовир“, “водоем“ и „изкуствена водна площ“. 

Цели се по-добро управление на водните обекти, собственост на общината. 

По Мярка 3. Опазване и развитие на горските екосистеми: 

 - През 2015 г. по ПРСР се изпълниха всички дейности по проект „Въвеждане на 

превантивни, противопожарни мерки в горски фонд на община Любимец 2012 – 2013 г.“. 

- По Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция – България 2007-2013 г. 

община Любимец реализира проект, свързан с разработване на стратегии за редуциране на 

разходите за дейностите в селските райони (AGROLESS).  По този проект на територията на 

общината заработиха осем агрометеорологични станции. Те подават информация на 

агрономите и земеделските стопани от района. Изготвяните справки включват пакет от 

данни, необходими за производителите на земеделски култури. Три от станциите са 

разположени в близост до града, а останалите пет в селата Георги Добрево, Белица, Малко 

градище, Оряхово и Васково. В сградата до общинския пазар е разположена и Лаборатория 

за изследвания на нитрати и почвен анализ. Техниката е монтирана, а служителят, който 

работи с нея премина специализирано обучение.  

По Мярка 4. Първоначално залесяване на неземеделски земи в Община Любимец: 

- По  ПРСР се изпълни проект „Първоначално залесяване на неземеделски  земи в Община 

Любимец”. Създаде се нова гора с площ около 100 дка. Изпълнението на отделните дейности 

приключи през 2015 г.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 2.2. ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА ЧРЕЗ РАЗВИТИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРА И ТУРИСТИЧЕСКИ 

ПРОДУКТИ  
По Мярка 5. Развитие на екологичния туризъм: 

-В изпълнение на тази мярка е разработен проект „Повишаване на привлекателността на 

местни обекти с туристически потенциал, чрез подобрена инфраструктура за достъп“. 

Заложените дейности в проекта предвиждат да се извърши реконструкция на съществуващ 

горски път и да се улесни достъпа до култов комплекс „Глухите камъни“. Предстои  проекта 

да бъде внесен за одобрение по Оперативна програма ТГС България-Турция 2014-2020.  

По Мярка 6. Развитие на културен туризъм: 

 - Разработен е проект „Ремонт на зала, сцена и сценична техника на читалище „Братолюбие 

1884” гр.Любимец”, който предстои да бъде внесен за одобрение по ТГС – Гърция – 

България 2014-2020.  

По Мярка 7. Атракции на туристически забележителности: 

 – По програма Трансгранично сътрудничество се изпълнява проект  „Гласът на скалата“. 

Направи се цялостен ремонт на старото училище в село Малко градище. Училището се 

преустрои в Туристически информационен център и база за работа на археолозите, 

проучващи култов комплекс „Глухите камъни“. Работата ще приключи през м. април 2016 г.  

По Мярка 8. Популяризиране на туристически продукти:  

 -  По Оперативна програма „Регионално развитие“ община Любимец реализира проект, 

свързан с популяризиране на туристическите дестинации в региона на общините Любимец, 



 

 

Ивайловград и Маджарово. Проектът е „Синергия на дадености и политики – път за развитие 

на туристически дестинации за община Любимец, Ивайловград и Маджарово“. Отделни 

дейности по проекта приключиха през 2015 г. Създадени са лого и слоган на проекта. 

Изработени са брошури, пътеводител, двуезична /на български и английски/ туристическа 

карта, информационни табла и билбордове, промотиращи туристическите дестинации в 

региона. Разработени са 10 туристически пакета с различен времеви обхват. За 

популяризиране на  регионалния туристически продукт са създадени филм и клипове /на 

български, английски, турски и гръцки език/, излъчени в специализирани медии. 

Промоционални публикации са отпечатани в различни туристически издания. Осъществена е 

рекламна кампания в Интернет, създадена е Фейсбук-страница. Туристическите дестинации 

са представени на национални /в София, Бургас, Велико Търново и Смолян/ и международни 

/в Гърция, Холандия, Турция/ туристически борси. 

- По Оперативна програма ТГС България-Турция 2014-2020 е разработен и предстои да бъде 

внесен за одобрение проект „Развитие на туристическите богатства на региона“. По проекта 

се предвижда изграждане на музей в сградата на „Братолюбие 1884” гр. Любимец. 

По Мярка 9. Изграждане на капацитет за местната общност, за прилагане на подхода 

„водено от общностите местно развитие“ 

- Общинска администрация подпомага дейността на СНЦ”Местна инициативна група-МИГ 

Любимец” в изпълнение на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1 ,,Помощ за 

подготвителни дейности” на мярка 19 ,,Водено от общностите местно развитие” по 

Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. 

 

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 3: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ ЧРЕЗ 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ЗАЕТОСТ, 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, СОЦИАЛНИ УСЛУГИ, КУЛТУРА И СПОРТ  
Демографското състояние на община Любимец се характеризира със сериозни проблеми, 

произтичащи от възрастовата и образователна структура на населението. Броят на 

населението в трудоспособна възраст намалява, а това в надтрудоспособна възраст нараства. 

Този процес на остаряване е по-силно изразен в селата от общината. Делът на безработните 

лица е по-висок от средния за областта и страната. Очертаващ се проблем е задържането на 

млади хора с по-високо образователно равнище в общината, поради трудности с осигуряване 

на трудовата им заетост. 

 

ПРИОРИТЕТ 3.: РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ  
Приоритетът се реализира чрез осъществяването на четири специфични цели -  

подобряване на достъпа до качествено образование и учене през целия живот за 

икономическа и социална реализация; разширяване на обхвата и осигуряване на равен 

достъп до качествени здравни услуги; развитие и повишаване на качеството на социалните 

услуги; съхраняване и развиване на културната идентичност и оползотворяване на 

свободното време, културен живот и спорт.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.1. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И УЧЕНЕ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ЖИВОТ  
По Мярка 1. Развитие на алтернативни форми за социална реинтеграция на отпадналите от 

образователната система млади хора от 18 до 25 г.: 

– През 2015 г. е разработен и приет Общински план за младежта. В стратегическия документ 

са заложени и изпълнени задачи за предоставяне на възможност за неформално обучение, 

разширен е достъпа до програмата „Младежта в действие“.  

По Мярка 2. Създаване на условия за насърчаване на творчеството, иновациите и 

предприемачеството сред младите хора: 

-За да се насърчат младите хора от общината и да им се осигурят допълнително работни 

места, администрацията кандидатства по програма „Старт на кариерата” пред Агенцията по 

заетостта.  



 

 

По Мярка 3. Подобряване на материалната база в образованието и внедряване на 

съвременни ИКТ технологии: 

 – Във всички образователни институции в общината материалната база се подновява и 

поддържа. В обучението на децата от ЦДГ „Рай“ се използват мултимедии и преносими 

компютри. В училищата образователният процес по ИКТ се осъществява в  създадените 

компютърни кабинети, използват се мултимедии и интерактивни дъски. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.2. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНИ 

ЗДРАВНИ УСЛУГИ  
По Мярка 4. Инвестиции в ново оборудване в системата на здравеопазване : 

– През 2015 г. в Любимец успешно работи “Специализирана болница за продължително 

лечение и рехабилитация” ЕООД гр.Любимец. За адекватното лечение на пациенти от цялата 

страна се закупува нова медицинска техника и апаратура – андулационна терапевтична 

система, апарат за магнитотерапия на цяло тяло, електрическа вана за морска луга, 

електрическа масажна кушетка, преносима клетка на Роше, компресорен инхалатор и т.н.  

По Мярка 5. Повишаване на информираността на населението за ранна превенция на 

заболяванията: 

– С цел навременната диагностика на някои заболявания при населението от общината в 

“Специализирана болница за продължително лечение и рехабилитация” ЕООД гр.Любимец 

срещу минимални наеми са привлечени лекари, специалисти в извънболничната помощ. Към 

настоящия момент в сградата на лечебното заведение работят извънболнични структури на 

ЦСМП, 5 зъботехнически лаборатории, 3 стоматологични кабинета и 4 общопрактикуващи 

лекари. Здравни услуги за населението предоставят лекари по следните специалности: 

Вътрешни болести, Кардиология, Неврология, Детски болести, Акушерство и гинекология, 

УНГ болести, Хирургия, Ендокринология и Клинична лаборатория. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.3. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА СОЦИАЛНИТЕ 

УСЛУГИ  
По Мярка 6. Разширяване на мрежата от социални услуги за подкрепа на уязвими групи 

и общности : 

 - Разработен е идеен проект за създаването на „Център за специализирана детска подкрепа“. 

Предвижда се в този център специалисти – психолози, учители и възпитатели да  помагат на 

деца в риск. 

- Една от малкото възможности за трудова реализация на безработните с нисък 

образователен ценз и без специалност, са програмите за заетост. През 2015 г. община 

Любимец участва в проект „Подкрепа за заетост”, по който бяха ангажирани общо 18 човека, 

а по „Регионална програма за заетост“ бяха назначени 10 човека. Заетите работеха като общи 

работници на територията на града и в селата от общината.  

- По Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, община Любимец беше 

партньор на Агенцията за социално подпомагане по проект „Нови възможности за грижа“. 

Проектът предостави възможност да се осигури грижа на 31 потребители с трайни 

увреждания, които не могат да се обслужват сами. Дейностите приключиха през февруари 

2016 г. 

- Голямо внимание и ресурс са отделени и на предлаганите други социални услуги в 

общината. Домашният социален патронаж е единственото звено, финансирано на 100% от 

общината. В момента Домашният социален патронаж обслужва 280 лица, което представлява 

пълния капацитет за работа на това звено. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 3.4. РАЗВИТИЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

СВОБОДНОТО ВРЕМЕ, КУЛТУРЕН ЖИВОТ И СПОРТ  
По Мярка 7. Съхраняване и развитие на общинския културен календар: 

 – На територията на общината се води активна читалищна дейност. През годината са 

чествани и отбелязвани всички културни събития и прояви, заложени в Годишната програма 



 

 

за развитие на читалищната дейност в Община Любимец за 2015 г. Подобаващо са 

отбелязани традиционните събори в населените места в общината, където местните 

читалища също развиват самодейност.  

В НЧ „Братолюбие-1884 г.“ се посещават различните танцови и певчески състави, школи 

по изкуства и клубове.  

Дейността в сферата на културата е насочена и към съхраняване на местните традиции, 

създаване на нови и атрактивни форми на обществения живот. Проявите са организирани 

благодарение на доброто взаимодействие и партньорство между читалище, община, 

училища. 

По Мярка 8. Развитие на спортно-физическата активност на населението: 

–Създадените площадки и спортните зали в общината са предпоставка хора от различни 

възрасти да спортуват. По този начин се цели създаването на здравословни навици на 

населението. Клубът по „Тенис на маса“ се развива добре и все повече деца и подрастващи 

желаят да се занимават с този спорт. За да бъдат стимулирани тези интереси, два пъти през 

годината се провеждат регионални турнири по тенис на маса за деца и възрастни. Активна 

дейност развиват и клубовете по волейбол и футбол. 

-През 2015 г. са осъществени и други дейности за превенция на факторите, създаващи риск 

за здравето на младите хора и за популяризиране на доброволчеството. В тази насока са 

организирани крос и други спортни прояви под надслов „Не на наркотиците“; спортни 

турнири за младежи по: волейбол, тенис на маса, футбол, плуване и др.; „Да почистим 

Любимец” – организирано почистване на обществени места в гр. Любимец от младежи и 

отбелязване „Ден на Земята – 22 април”. 

 

ПРИОРИТЕТ 4.: УКРЕПВАНЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА В УСЛУГА НА 

ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА  
Приоритетът цели развитие на оптимална институционална среда за осигуряване на 

публични услуги с високо качество и ефективност на населението и бизнеса чрез 

реализиране на четири специфични цели -  за развитие на институционалната среда, на 

между общинското сътрудничество, административния капацитет и участие на гражданите и 

бизнеса в процеса на местно самоуправление и засилване на международното 

сътрудничество. Водещите направления са партньорството с гражданското общество, други 

общински администрации на национално и европейско ниво за трансфер на добри практики, 

повишаване на капацитета и ефективността на администрацията.  

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.1. РАЗВИТИЕ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА  
По Мярка 1. Въвеждане на интегрирана информационна система за административно –

техническо обслужване 

-През 2015 г. е въведена Интегрирана информационна система на държавната 

администрация. Административните услуги в общината са унифицирани с Регистъра на 

услугите на и част от тях се предоставят комплексно. Комплексните административни услуги 

се извършват без да е необходимо заявителите да подават информация или доказателствени 

средства, за които са налице данни, събирани или създавани от администрацията, независимо 

дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител.  

 По Мярка 2. Трансфер на добри практики за подобряване на местното самоуправление чрез 

изграждане на партньорства с други общински администрации от страната: 

 –В следствие изпълнението на проект "Укрепване на административния капацитет и по-

ефективно управление в общинските администрации на Любимец и Свиленград" е 

оптимизирана структурата на общинска администрация. Подобрени са организацията и 

работните процеси; чрез прилагане на мерки и механизми се координирана управлението на 

общинските структури с цел оптимално използване на ресурсите. 

По Мярка 3. Разработване и изпълнение на политики за местно развитие – през 2015 г. с цел 

по-добро управление в Община Любимец чрез прилагане на правила и методики за 

мониторинг, контрол и оценка в партньорство с всички заинтересовани страни, се 



 

 

разработиха и изпълниха политики за местно развитие. Разработени и приети са – Програма 

за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост; Годишен план за паша; 

Общински план за младежта; Общинска програма за закрила на детето; Общинска програма 

за мерките за закрила на деца с изявени дарби; Програма за развитие на читалищната 

дейност в Община Любимец; Общински план за развитие 2014-2020 г. и други стратегически 

документи. 

  

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.2. ПОВИШАВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ПУБЛИЧНИТЕ 

УСЛУГИ  
По Мярка 4. Повишаване на компетенциите и квалификацията на общинските служители за 

предоставяне на услуги с високо качество и ефективност: 

 – През 2015 г.  служители на Общинска администрация успешно преминаха курс за 

въвеждане на Интегрирана информационна система на държавната администрация.  

Гражданите се обслужват компетентно и в определените срокове. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.3. УЧАСТИЕ НА ОБЩНОСТТА В ПРОЦЕСА НА МЕСТНО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ  
По Мярка 6. Разработване и прилагане на мерки за повишаване на информираността на 

гражданите за общинската политика и услуги: 

- През 2015 г. са проведени 13 приемни дни на Кмета на Община Любимец по време на които 

кметът се срещна с повече от 140 граждани. Проведени са множество събрания за обсъждане 

и разрешаване на проблемите по места – в града и селата от Общината.  

- Интерес за гражданите представлява и интернет-страницата на общината, която ежедневно 

се посещава от средно между 70 и 110 човека. В нея се отразяват новини, решения на 

Общински съвет-Любимец, съобщения и друга актуална информация. За своевременното 

информиране на гражданите за работата на администрацията се отпечатва Общински 

информационен бюлетин, който се разпространява безплатно. 

По Мярка 7. Разработване на ефективни механизми за участие на гражданите и бизнеса в 

процеса на вземане на решения : 

- През годината са провеждани обществени обсъждания по въпроси, свързани с бюджета на 

общината, инвестиционни проекти и други. 

 

СПЕЦИФИЧНА ЦЕЛ 4.4. ЗАСИЛВАНЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО  
По Мярка 8. Създаване на ефективни международни партньорства за трансфер на добри 

практики в областта на местното самоуправление и насърчаване развитието на регионите: 

-По програма Трансгранично сътрудничество България-Турция продължава изпълнението на 

проект  „Гласът на скалата“.  

-По Оперативна програма ТГС България-Турция 2014-2020 са разработени проекти 

„Повишаване на привлекателността на местни обекти с туристически потенциал чрез 

подобрена инфраструктура за достъп“ и „Развитие на туристическите богатства на региона“. 

Предстои одобрението на проектите и тяхното финансиране. Изпълнението на двата проекта 

ще засилят сътрудничеството със съседни общини от Република Турция. 

-Взаимодействието с гръцки общини ще се утвърди с разработения проект „Ремонт на зала, 

сцена и сценична техника на читалище „Братолюбие 1884” гр.Любимец”,който предстои да 

бъде внесен за одобрение по ТГС – Гърция – България 2014-2020.  

 

 

3. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението. 

На база на гореизложеното можем да направим извода, че голяма част от мерките за 

постигане на специфичните цели и приоритетите от Общинския план за развитите 2014-2020 

г., за 2015 година са реализирани, а някои от тях -  в процес на реализация.  



 

 

Резултатите по изпълнението на Общинския план за развитие през 2015 г. са постигнати 

с финансови ресурси от Общинския бюджет, Националния бюджет, Програма за развитие на 

селските райони, Национални програми и Оперативните програми на Европейския съюз.  

През 2015 година са реализирани значителен брой дейности за подобряване условията и 

качеството на живот на населението на общината и естетизацията на селищната среда:  

 Подобрена е инфраструктурата, която създава условия за растеж и повишаване 

привлекателността на Общината.  

 Подобрено е водоснабдяването, обновяването и доизграждането на канализация.  

 Обновена е образователната, социалната и културната инфраструктура.  

 Развити са социалните услуги.  

 Подобрено е значително състоянието на спортните съоръжения и свързаната с тях 

инфраструктура.  

 Подобрен е капацитетът и ефективността на работа на общинската администрация.За 

За подобряване на резултатите от наблюдението е необходимо провеждане на срещи с 

представители на търговски дружества, организации, културни и учебни заведения на 

територията на Община Любимец с цел взаимен обмен на информация, относно 

изпълнението на мерките. 

През 2016 г. ще продължава последователната, дългосрочно ориентирана и ресурсно 

осигурена общинска политика, адекватна и отговаряща на обективните социално – 

икономически и обществени условия за постигане на визията на общината: „Община 

Любимец – район за интензивно развитие на земеделието и преработвателната 

промишленост, базиран на местни ресурси, традиции и трансгранично сътрудничество“. 


