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Общинският план за развитие на Община Любимец е изготвен съгласно 

изискванията на чл.14 от Закона за регионалното развитие (обн., ДВ, бр. 14 от 20.02.2004 г., в 

сила от 20.02.2004 г), Наредбата по чл.19 и Методическите указания на МРРБ. Той е вид 

стратегически документ, целящ извеждането на специфичните водещи фактори за развитие 

на общината, с цел оптимизиране на териториалното използване и включването на широк 

кръг от други дейности, които имат ясна социално-икономическа, културна и екологична 

идентичност. 

Годишният доклад за наблюдение изпълнението на Общинския план за развитие на 

община Любимец е разработен в изпълнение на разпоредбите на Закона за регионално 

развитие, Правилника за прилагане на ЗРР, и приетите приоритети и изпълнените мерки, 

заложени в Общински план за развитие 2007 – 2013г. 

Изпълнението на мерките през 2013 г. по планираните приоритети, заложени в 

Общинския план за развитие 2007 – 2013 е следното: 

 

ПРИОРИТЕТ 1. РАЗВИТИЕ И УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА  

ГЛАВНА ЦЕЛ: „Изграждане на съвременна инфраструктура“ 

 

ПОДЦЕЛ 1 : РАЗВИТИЕ НА ПЪТНАТА ИНФРАСТРУКТУРА  

1.1. Мерки:  

1.1.1. Реконструкция на моста на р.Марица 

• В края на програмния период е обявена обществена поръчка от АПИ за изготвяне на 

проект и за реконструкция на моста над р. Марица (път III 809 Любимец – пътен възел 

„Голяма звезда“). Проекта стартира в началото на 2014 г. и ще приключи  през м. юни 

2014 г. 

1.1.2. Рехабилитация и преасфалтиране на уличната мрежа в град Любимец. 

• През 2013 г. се одобриха за финансиране 4 проекта свързани с реконструкция и 

рехабилитация на 11 улици в града, 3 улици в село Белица и една улица в село Лозен. 

Проектите включват цялостно асфалтиране, направа на нови тротоари, маркировка и 

пътни знаци. През 2013 г бе обявена процедура с предмет: ”Извършване на 

строително-монтажни работи със следните обособени позиции: Обособена позиция 1: 

„Реконструкция и рехабилитация на улици в гр. Любимец”; Обособена позиция 2: 

„Реконструкция и рехабилитация на ул. „Васил Левски”, ул. „ Капитан Петко 

Войвода” и „Шейново” в гр. Любимец; Обособена позиция 3: „Реконструкция и 

рехабилитация на улица „Христо Ботев” в гр. Любимец и улици в с. Белица и с. 

Лозен”. След приключване на обществената поръчка през 2014, се сключиха договори 

с фирмите изпълнители на СМР. 

1.1.4. Рехабилитация на общинската междуселищна пътна мрежа.  

• За изминалата година, със средства на общината, определени за капиталови разходи, е 

извършена частична рехабилитация на общински пътища (Оряхово – Васково, 

Йерусалимово – Оряхово). 

1.1.5. Преасфалтиране на уличната мрежа в селата на общината 

• Извършен е ремонт на четвъртокласна пътна мрежа на територията на община 

Любимец и изкърпване на улици в града на стойност 93 100лв. 

1.1.6. Изграждане на надлез над жп на пътя Любимец – Ивайловград 

• В процес на реализация е проектът за електрификация на ЖП линията Пловдив – 

Свиленград. В него се предвижда да има три пресичания на новата жп линия в 

регулационните граници на гр. Любимец. По технически причини  надлезът над жп 
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линията на пътя Любимец – Ивайловград отпадна като вариант за пресичане. С 

одобрено ЧИПР на гр. Любимец ще бъде изграден пътен подлез и съществуващият 

прелез на път ІІІ-596 ще се запази.  

 

ПОДЦЕЛ 1.2 : РАЗВИТИЕ НА КАНАЛИЗАЦИОННАТА  МРЕЖА  

1.2. Мерки:  

1.2.1. Доизграждане и рехабилитация на канализационната  мрежа и ПСОВ в град Любимец 

• Изработени са 4 проекта, свързани с подмяна на канализационната система в града. 

До момента няма одобрено финансиране.  

 

ПОДЦЕЛ 1.3 : РАЗВИТИЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА  МРЕЖА  

1.3. Мерки:  

1.3.1. Възстановяване и маркиране на санитарните зони на водохващанията 

1.3.2. Подмяна на и рехабилитация водопроводната мрежа в града 

1.3.4. Подмяна и реконструкция на напорен водопровод с. Белица 

1.3.5. Подмяна на водопроводната мрежа в селата на община Любимец 

• През 2013 г. има одобрено финансиране на инфраструктурен проект, свързан с 

цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в село Малко градище и  проект за 

цялостна подмяна на улична водопроводна мрежа в Белица, и частична в с. Г. 

Добрево. През 2013 г бяха обявени  процедури с предмети: Строително-монтажните 

работи на обект „Реконструкция на водопроводна мрежа и външен водопровод в с. 

Белица и частична реконструкция на водопровода в с.Георги Добрево“ и Строително  

- монтажни работи на обект " Реконструкция на улична водопроводна мрежа на с. 

Малко градище, Община Любимец". След приключване на обществените поръчки 

през 2014, ще се сключи договори  с фирмите изпълнители. 

 

ПОДЦЕЛ 1.4 : ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩА И ЕКОЛОГИЧНО ЩАДЯЩА ЕНЕРГЕТИКА 

1.4. Мерки:  

1.4.1. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в град Любимец 

• Целогодишно поддържане на уличното осветление в града с енергоспестяващи лампи 

1.4.2. Изграждане на мрежа и енергоспестяващо улично осветление в селата на общината 

• Подмяна на осветителните тела с енергоспестяващи такива 

1.4.3. Енергийно саниране на сгради общинска собственост (публична и частна) 

• За отчетния период се направи цялостно обновяване на две детски градини ЦДГ „Рай“ 

1 и 2, Детска ясла Любимец и НЧ „Братолюбие-1884“. За детските заведения 

средствата са осигурени от Фонд „Козлодуй“ и са предназначени за подобряване на 

енергийната ефективност на сградите. Направи се хидро- и топлоизолация на 

покривите, цялостно саниране на сградите – занимални и административен блок, 

подмяна на дограма, нови цокли и монтиране на нова парна инсталация с нови котли, 

пригодени за работа с биогориво /пелети/. НЧ „Братолюбие - 1884“ се обнови със 

средства по програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция 

CCI № 2007CB16IPO008. Със средствата от проекта се направи хидро- и 

топлоизолация на покрива, саниране на сградата, подмяна на дограма, нови цокли, 

нова климатична инсталация за концертната зала и залите за репетиции, както 

подмяна на подовата настилка с естествен ламиниран паркет. 

1.4.4. Изграждане на газопровод за битови и промишлени нужди. 

 

ПРИОРИТЕТ 2.  ЕКОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА, РАЗВИТИЕ НА СПОРТА И 

ТУРИЗМА 
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ГЛАВНА ЦЕЛ: ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА, РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЕТО 

И ТУРИЗМА  

 

ПОДЦЕЛ  2.: ПОДОБРЯВАНЕ НА СМЕТОСЪБИРАНЕТО И ТРЕТИРАНЕТО НА ТБО 

2.1. Мерки: 

2.1.1. Въвеждане на система за организирано сметосъбиране и сметоизвозване във всички 

населени места на общината; 

• Сметосъбирането и сметоизвозването на битови отпадъци до Регионално депо – 

Харманли, във всички населени места на общината, се извършва целогодишно по 

предварителен график; 

2.1.2. Ликвидиране и саниране на нерегламентирани сметища в общината; 

• Деца, ученици и общественост се включват в Национална кампания „Да изчистим 

България за един ден“ и се почистват паркове, екопътеки, междублокови пространства, 

училища, градини и всички по-важни места от общината. 

• Появяващите се нерегламентирани сметища се почистват периодично, но е трудно 

предотвратяването, ограничаването и недопускането за изхвърляне на отпадъци по същите и 

нови места в общината. 

• Поставяните табели забраняващи изхвърлянето на отпадъци на нерегламентирани 

места се чупят или крадат. 

2.1.3. Осъвременяване и подобряване на зелените площи по населените места. 

Възстановяване на декоративната растителност по тротоарните площи, паркове, крайблокови 

пространства, алеи и градини. 

• През 2013 г. са засадени над 80 дървесни и храстови вида растителност в централен 

парк Любимец, детски градини и квартални зелени площи. Полагат се постоянни грижи за 

растежа им и доброто състояние.  

2.1.4. Конкретни действия за защита на биоразнообразието /ЗМ „Долната Ува”, ЗМ 

„Бакърлията”, ПЗ „Глухите камъни”/: 

• По време цъфтежа на блатното кокиче, се провеждат ежеседмични проверки в ЗМ 

„Долната Ова” с цел опазване му и недопускане незаконното му събиране; 

• Полагат се грижи на територията на Природна забележителност „Глухите камъни” за 

поддържане на екопътеката /косене на трева, подрязване на храсти, дезакаризация против 

кърлежи/.  

2.1.5. Реконструкция на локален път при бул. Одрин, изграждане на пояс от декоративни 

дървета облекчаващ акустичното натоварване. 

Има осигурено финансиране по ПРСР за реконструкция на локалните платна и тротоари по 

бул „Одрин“, в частта между ул. „Шар планина“ и „Граф Игнатиев“. В момента тече 

обществената поръчка за избор на изпълнител.  

2.1.6. Въвеждане на система за разделно събиране на отпадъците от опаковки. 

• През изминалата година е сключен предварителен договор с акционерно дружество, 

кандидатстващо за одобряване като организация по оползотворяване. 

2.1.7. Въвеждане на система за компостиране на биоразградими отпадъци. 

2.1.8. Въвеждане и подобряване на превантивни дейности за намаляване на опасността от 

горски пожари  - прието с решение № 62/02.03.2012 г. 

• Една от насоките, по които работи общината, е да намалява риска от горски пожари. В 

тази връзка община Любимец подготви и получи одобрение на проект „Въвеждане на 

превантивни, противопожарни мерки в горски фонд на община Любимец“. По него е 

предвидено да се извършат 4 дейности:  

- Оборудване на 4 противопожарни депа в Любимец   и  селата Малко градище, Лозен 

и Белица. След проведена публична покана и избран изпълнител противопожарните 

депа са оборудвани. 



Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на  
Общински план за развитие 2007-2013 г. на община Любимец през 2013 г. 

5 

 

-  изграждане на минерализовани ивици – обща дължина 5.8 км. и 4 м. ширина. След 

проведена публична покана през 2013г има избран изпълнител; 

-  изграждане на лесокултурни прегради на обща площ 116 дка. След проведена 

публична покана през 2013г има избран изпълнител; 

-  изграждане на горски път. Всички тези дейности са по изисквания на ГД „ПБЗН“. 

 

ПОДЦЕЛ 2.2. : РАЗВИТИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 

 

2.2. Мерки: 

2.2.1. Поетапно и пълно обновление на материалната база на образованието в общината. 

• Одобрено за финансиране през 2014 програма за трансгранично сътрудничество по 

ИПП България – Турция CCI № 2007CB16IPO008 на проект „По добро образование 

чрез спорт“, който включва цялостно реновиране на сградата на НУ „ Хр. Ботев”  и 

изграждане на нова и модерна отоплителна инсталация, смяна на подовите настилки 

на няколко класни стаи и нови учебни маси в учебните кабинети. В момента текат 

обществени поръчки за избор на изпълнител.  

• Освен проекта за подобряване на енергийната ефективност в ЦДГ „Рай“ 1 и 2, всички 

спални помещения са оборудвани с нови легла и спални комплекти.  

• Със собствени средства общината направи цялостен ремонт на покрива на ЦДГ „Рай“ 

филиал Лозен и с нови водосточни тръби 

2.2.2. Оптимизация на учебната мрежа в общината. 

• В община Любимец има 4 училища, от които две начални, едно основно училище в с. 

Малко градище и едно среднообразователно училище. Към системата на 

образованието спада и ЦДГ „Рай“ с филиалите към нея. Всички учебни заведения са 

общински. В двете начални училища, има организирано целодневно обучение на 

ученици от първи до четвърти клас с осигурени сутрешна закуска и обяд.  

• ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Малко градище е със статут на защитено училище. 

В него също има организирано целодневно обучение за ученици от първи до осми 

клас. НУ „Хр. Ботев“ – гр. Любимец и ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – с. Малко 

градище, разполагат с осигурен транспорт /училищни автобуси/ за извозване на 

ученици от различни населени места.  

• Детската градина също има собствен транспорт, с който се извозват децата от 

направление Г. Добрево-Йерусалимово- Оряхово –Васково до градините в града. 

• 2.2.3. Гарантиран е равен достъп за образование на децата и учениците от ромски 

произход и тяхната постепенна образователна интеграция в българското общество. От 

учебната 2006/2007 г. приемствени училища за подлежащи ученици от ромски 

произход са НУ “Захари Стоянов” и СОУ “Желязко Терпешев”. 

• децата и учениците от ромски произход в община Любимец имат равен достъп до 

образование. Те имат право да избират в кое от двете начални училища да бъдат 

записани, а разпределението в детските градини става на районен принцип, установен 

с нормативен документ на община Любимец.  

• Пътуващите от други населени места ученици ползват безплатен транспорт, осигурен 

от съответното учебно заведение. 

• Основна грижа на педагозите е приобщаването им към учебния процес.  

• Учениците от етническите малцинства участват в разнообразни извънкласни форми 

на обучение и участват в училищни и общински мероприятия.  

• В НУ ”Христо Ботев” Любимец през учебната 2013/2014 г. се обучават 205 деца, от 

които 63 ученици от ромски етнически произход. Училището организира съвместни 

дейности с родителите - срещи, тържества, извънкласни дейности, за да бъдат 

обхванати всички, подлежащи на обучение ученици и да няма отпадащи от системата 

на образованието. 
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• Учениците в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” са 95, от които 85 от етническите 

малцинства- турски и ромски произход. Преподавателите са преминали обучение за 

работа в мултиетническа среда. Учениците от начален етап са обхванати в целодневно 

обучение. Децата учат, имат занимания по интереси и спортуват в часовете по 

организиран спорт и отдих. Основните интереси са към спортовете футбол, народна  

топка и топка над въже. Осъществяват се съвместни дейности по повод  български  и  

специфични етнически празници - чествания на Коледа, Банго Васил, Цветница и 

Лазаровден, Великден, Международен ден на ромите - 8 април.  

• В НУ „Захари Стоянов” Любимец се обучават 196 ученици, от които 90 от 

етническите малцинства. Всички ученици от I до IV клас са включени по проекта 

„Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане 

на целодневна организация на учебния процес”. Всички ученици в задължителна 

училищна възраст са обхванати в образователната институция. През изминалата 

2012/2013 учебна година няма отпаднали от училище ученици.  

• В СОУ “Желязко Терпешев“ се обучават 466 ученици, в което има ученици от 

различен етнически произход. 

• По време на изпълнението на разнообразните училищни дейности всички деца имат 

еднакъв достъп до предлаганите услуги, независимо от техния произход, пол и 

възможности.   

• Социализация и интеграция на децата от етническите малцинства се извършва 

непрекъснато чрез включване на децата във всички дейности и занимания, характерни 

за детската градина; търсене на интересни и подходящи форми за поднасяне на 

учебния материал и повишаване интереса на децата към учебния процес; личностен и 

индивидуален подход във възпитателно-образователната дейност на градината; 

провеждане на празници и развлечения, в които активно участие вземат децата от 

етническите малцинства; постоянен контакт и взаимодействие на родителите чрез 

разговори, информация на родителското табло, редовно посещение и ограничаване на 

безпричинно отсъствие на децата от градина; включване на родителите в цялостния 

живот на детското заведение чрез организиране на открити моменти, празници и 

родителски срещи; провеждане на семинари за повишаване на квалификацията на 

педагогическия и помощен персонал по отношение интеграцията на децата от 

малцинствата 

• За деца със специални образователни потребности са осигурени ресурсни учители. 

Изготвени са индивидуални програми.  

 

ПОДЦЕЛ 2.3. : ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ И РАЗВИТИЕ НА 

ТУРИЗМА 

2.3. Мерки: 

2.3.1. Изграждане на екопътеки и съпътстващи обекти в района на яз. Ивайловград, 

местността “Глухите камъни” и Сакар. 

„Гласът на скалата“ е проект, който получи одобрение за финансиране през 2014 г. по 

програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция CCI № 

2007CB16IPO008. Основните дейности залегнали в него, са социализиране и рекламиране на 

уникалния култов комплекс „Глухите камъни“ и създаване на туристически информационен 

център в сградата на бивше училище в с. М. градище. 

„Синергия на дадености  и политики – път за развитие на туристически дестинации на 

общините Любимец, Ивайловград  и Маджарово“ – разработване на туристически пъкети и 

популяризиране на забележителности в трите общини 

2.3.2. Изграждане на екологичен парк по поречието на река Марица  

- „Трансгранично сътрудничество в полза на уникалната природа и достъп до историческото 

наследство от региона на Любимец“ – благодарение на този проект общината има финансов 
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ресурс за разрабатване на  работен проект за изграждане на паркинг и туристически алеи в 

местността „Начева кория“ с. Йерусалимово. 

 

ПОДЦЕЛ 2.4. :ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СПОРТНАТА БАЗА 

 

2.4. Мерки: 

2.4.1. Реконструкция на стадиона в град Любимец 

2.4.2. Реконструкция на спортните площадки в големи села в общината 

- Спортните площадки в селата ще бъдат реално обновени през 2014 г. През 2013 г. 

преминаха всички обществени поръчки за избор на изпълнител. Изпълнението на проекта 

„Изграждане на спортна зала и спортни площадки в населени места в община Любимец“  е 

по ПРСР и включва цялостен ремонт на 2 спортни зали и изграждане на пет спортни 

площадки – по една в селата Белица, Лозен и Малко градище и две в града. Терените за 

спорт в селата ще бъдат за различни видове спорт. В с. Лозен  спортната площадка ще бъде 

пригодена за игра на футбол на малки вратички, съответно волейбол и трибуни към тях, в с. 

Малко градище е предвидено да има спортна площадка за срийтбол и тенис на маса,  а в с. 

Белица площадката ще бъде пригодена за различни видове игри.  

2.4.3. Реконструкция на спортна зала 

• Спортните зали в града се обновяват по същия проект „Изграждане на спортна зала и 

спортни площадки в населени места в община Любимец“. В града спортните терени 

ще бъдат пред ЦДГ „Рай“ 2, кв. Барата и зелената площ, заключена между улиците 

„Ст. Караджа“ и „В. Левски“. Повече средства са отделени за цялостното обновяване 

на спортната зала на бул. „Одрин“ и прилежащите терени към нея,  и изграждане на 

нова сграда за спортна зала и спортни площадки за баскетбол/волейбол и футбол на 

малки вратички - срещу СОУ „Ж. Терпешев“. Проектът е на стойност 4 385314 лв. 

 

ПОДЦЕЛ 2.5. : РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА ЗА РАЗВИТИЕ НА 

СПОРТА И КУЛТУРАТА 

2.5. Мерки 

2.5.1 Ремонт и осъвременяване на читалищни сгради, спортни съоръжения, религиозни 

храмове и др.- прието с решение № 81/26.04.2012  

-  НЧ „Братолюбие - 1884“ се обнови със средства по програма за трансгранично 

сътрудничество по ИПП България – Турция CCI № 2007CB16IPO008. Благодарение на 

проект „Съхранение на културно-историческото наследство“ се направи отново хидро- и 

топлоизолация на покрива, саниране на сградата, подмяна на дограма, нови цокли, нова 

климатична инсталация за концертната зала и залите за репетиции, както подмяна на 

подовата настилка с естествен ламиниран паркет. 

Следващия проект „Изграждане на спортна зала и спортни площадки в населени места в 

община Любимец“ е свързан с изграждането на пет нови спортни площадки и обновяване на 

две спортни зали. Обществените поръчки приключиха и през м. март 2014 г. започна реално 

изпълнение.  

За да се подобри градската среда и  и създадат условия за игра и развлечение на най-малките 

деца през 2013 г. се направиха три детски площадки  по Програма ПУДООС. Всеки един 

проект бе на стойност 10 000 лв. и включва монтиране на нови пързалки, люлки, катерушки, 

озеленяване, оплочване  и оградни мрежи. Със собствени средства общината изгради детска 

площадка в зелената площ, заключена между ул. „Иван Шишман“ и бул. „Одрин“. 

Администрацията разработи и внесе проект за обновяване на църковния храм „Св.Димитър” 

в с. Лозен на стойност около 300 000 лв., но за съжаление той не бе одобрен. 

1.4.4. Изграждане на газопровод за битови и промишлени нужди. 

 

3.1.3. ПРИОРИТЕТ 3. ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ 
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ГЛАВНА ЦЕЛ:СТИМУЛИРАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКОТО РАЗВИТИЕ 

 

ПОДЦЕЛ 3.1. :СЪЗДАВАНЕ НA ЯДРО ЗА КАЧЕСТВЕНО ПОДОБРЯВАНЕ НА 

ПАЗАРА НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОДУКТИ   

 

3.1. Мерки: 

3.1.1. Изграждане на модерен агроцентър, включващ хладилни бази и тържище за зеленчуци 

с цел износ на европейските пазари 

3.1.2. Развитие на животновъдство - на субсидираните от ЕС – овце и кози 

• Общината има сключени договори с регистрирани земеделски производители, за 

отдаване под наем на земеделска земя – пасища и мери.  

• Чрез продажба на маломерни имоти общината допринася за реалната комасация на 

земеделската земя и подпомага развитието на земеделските стопани и бизнеса. 

 

ПОДЦЕЛ 3.2.: ПРОМИШЛЕНОСТ, ПРЕРАБОТВАЩА МЕСТНИТЕ СУРОВИНИ 

 

3.2. Мерки: 

3.2.1. Стимулиране на развитието на консервната промишленост 

3.2.2. Стимулиране и доразвитие на винопроизводството, разширяване на региона за 

доставка на суровина 

Създаване на условия и подпомагане на бизнеса 

3.2.3. Създаване на местен клъстер „Храни” 

 

ПОДЦЕЛ 3.3.:РАЗКРИВАНЕ НА НОВИ АТРАКТИВНИ РАБОТНИ МЕСТА 

 

3.3. Мерки: 

3.3.1. Създаване на клъстер „Туризъм”  - разкриване на работни места от всички нива 

3.3.2. Задържане на младите квалифицирани кадри - ликвидиране на трудовата миграция. 

През годината общината се възползва от програма „Старт в кариерата“ на Агенция по 

заетостта. През 2013 г. има назначени трима служители в отдел МДТ, служба ГРАО и отдел 

ИДОП.  

 

ПОДЦЕЛ  3.4.: ОБУЧЕНИЕ, КВАЛИФИКАЦИЯ И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА 

МЕСТНИ КАДРИ 

 

3.4.  Мерки:  

3.4.1. Съобразяване на образованието с потребностите на пазара на труда  

Проведени са курсове за обучение и преквалификация и бяха назначени над 100 човека по 

оперативни програми на Агенция по заетостта: градинари, озеленители, строители и др.  

  

ПОДЦЕЛ 3.5.: МЕКИ МЕРКИ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ИНВЕСТИТОРСКИ 

ИНИЦИАНИВИ 

3.5. Мерки: 

3.5.1. Създаване на смесени дружества с общинско участие 

3.5.2. Изработване и регламентиране на общински, преференциални условия за привличане 

на инвеститори 

• Създаден е публичен регистър за сгради, обекти и терени – общинска собственост с 

възможности за продажба и наемане на свободни имоти.  

• Стимулиране развитието на единственото общинско търговско дружество „СБДПЛР 

Любимец“ ЕООД. 
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• Оказване на съдействие на експерти от Областен информационен център – Хасково за 

осъществяване на информационни кампании сред гражданите относно възможностите за 

финансиране по Оперативните програми на ЕС и Структурните фондове. 

 

3.1.4. ПРИОРИТЕТ 4. ТРАНСГРАНИЧНО СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: ИКОНОМИЧЕСКО И КУЛТУРНО СЪТРУДНИЧЕСТВО  

 

ПОДЦЕЛ 4.1.: ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ТРАНСГРАНИЧНО 

СЪТРУДНИЧЕСТВО 

4.1.  Мерки: 

4.1.1. Проучване на условията за изграждане на смесени предприятия за преработка на 

местни суровини, в т.ч. произведени в съседни райони на Гърция и Турция  

4.1.2. Създаване на условия за реализация на трансгранични инфраструктурни проекти 

4.1.3.  По нататъшно развитие на съвместни икономически, социални, културни, спортни и 

туристически инициативи и проекти 

• По програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция CCI № 

2007CB16IPO008 се обнови НЧ „Братолюбие“. Благодарение на проект „Съхранение 

на културно-историческото наследство“ се направи цялостно обновление на 

културния център: хидро- и топлоизолация на покрива, саниране на сградата, подмяна 

на дограма, нови цокли, нова климатична инсталация за концертната зала и залите за 

репетиции, както подмяна на подовата настилка с естествен ламиниран паркет. 

Общата сума на проекта е 626 770.88 евро. 

•  „Изграждане на спортна зала и спортни площадки в населени места в община 

Любимец“ е свързан с изграждането на пет нови спортни площадки и обновяване на 

две спортни зали. Обществените поръчки приключиха и през м. март 2014 г. започна 

реално изпълнение. Стойността на проекта е 4 385 314 лв.  

• „Гласът на скалата“ е проект, който получи одобрение за финансиране през 2013 г. по 

ТГС България - Турция. Основните дейности залегнали в него, са социализиране и 

рекламиране на уникалния култов комплекс „Глухите камъни“ и създаване на 

туристически информационен център в сградата на бивше училище в с. М. градище. 

• Чрез реализирането на проект„Синергия на дадености  и политики – път за развитие 

на туристически дестинации на общините Любимец, Ивайловград  и Маджарово“ в 

общината ще има разработени туристически пакети. Благодарение на тези условия ще 

се популяризират и развиват забележителностите на територията на общината. 

 

 

3.1.5. ПРИОРИТЕТ 5.  УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА 

 

ГЛАВНА ЦЕЛ: УСТРОЙСТВЕНИ ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РАЗВИТИЕ  

 

ПОДЦЕЛ 5.1.: ПРЕДПОСТАВКИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИ 

НАМЕРЕНИЯ 

 

5.1.  Мерки:  

• 5.1.1. Изработване на Устройствена схема на община Любимец за локализиране на 

мероприятията на ОПР  

• Разработване на стратегически документи на общинско ниво, в т.ч. Общински план за 

развитие (ОПР) на община Любимец за периода 2014-2020 г.;  

• Разработване на методология за мониторинг, контрол и последваща оценка при 

изпълнението на стратегически документи на общинско ниво; 
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• Консултиране на политиките, обект на стратегическо планиране на общинско ниво, с 

всички заинтересовани страни; 

• Провеждане на съпътстващо обучение, свързано с въведената методология за 

мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на стратегически 

документи на общинско ниво за периода 2014 – 2020 г. 

 

5.1.2. Изработване на Устройствена схема „Група общини Любимец – Свиленград – 

Ивайловград за локализиране на между общинските инициативи 

5.1.3.  Изработване на нов ОУП (актуализация на действащия) на град Любимец  

• Одобрено планово задание за изработване на ОУП на община Любимец. В момента 

плановото задание се съгласува с компетентните органи съгласно ЗУТ. Следващ етап 

е изработване на предварителен и окончателен проект на ОУП. 

5.1.4. Изработване на Подробни устройствени планове на вторичните центрове  

 

ПОДЦЕЛ 5.2.: ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА УСТРОЙСТВО НА 

ТЕРИТОРИЯТА 

5.2.  Мерки: 

5.2.1. Изработване на Цифрови модели на град Любимец и вторичните общински центрове 

• През отчетния период базата данни на изградената през 2010 г. ГИС се обновяваше и 

актуализираше с настъпилите промени в общинската и частна собственост в 

регулация и извън нея.  

5.2.2. Изграждане на Информационна система за устройство на територията 

• Въведена система в отдел МДТ „Матеус“. 

• Надградена бе електронната деловодна система на общината.  

• Всички нововъведения функционират през 2013 година. 

5.2.3. Комплексно, бързо и качествено обслужване на инвеститорите, населението и 

проектирането  

• Започна изграждането на нов комплексен фронт-офис на Община Любимец за 

подобряване на обслужването и по-лесен достъп на населението до  предоставените 

административни услуги от администрацията. 

• Ремонт,обновление  и обзавеждане на стаите на Отдел „Управление на територията” 

 

ПОДЦЕЛ 5.3. : СЪЩЕСТВУВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ 

5.3. МЕРКИ: 5.3.1. САНИРАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ И ЖИЛИЩНИ 

БЛОКОВЕ. 

• Чрез проект „Подобряване на енергийната ефективност на ЦДГ „Рай“ и Детска ясла 

Любимец“ се подобри енергийната ефективност на сградите – смяна на дограма, 

цялостно саниране на детски блок и административна част, хидро- и топло изолация 

на покрива, нова парна инсталация, пригодена за работа с биогориво.  

• Чрез „Съхранение на културно-историческото наследство“ се направи цялостно 

обновление на НЧ „Братолюбие-1884“: хидро- и топлоизолация на покрива, саниране 

на сградата, подмяна на дограма, нови цокли, нова климатична инсталация за 

концертната зала и залите за репетиции, както подмяна на подовата настилка с 

естествен ламиниран паркет. Общата сума на проекта е 626 770.88 евро. 

• С проект „По добро образование чрез спорт“ на стойност 400 хил. лв. ще се реновира 

сградата и ще се изгради нова модерна отоплителна инсталация. Проектът е по 

програма за трансгранично сътрудничество по ИПП България – Турция CCI № 

2007CB16IPO008. През 2014 г. стартира обществена поръчка за избор на изпълнител 

на СМР. 

• Изработена програма за насърчаване на използването на енергията от възобновяеми 

енергийни източници и биогорива 
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• Със собствени средства Община Любимец подмени дограмата на административната 

сграда 

• Частично саниране на жилищни блокове със средства на собствениците.  

 

 

Считаме, че предприетите през 2013 година действия за изпълнение на Общинския 

план за развитие 2007-2013, са показателни за активната намеса и добро взаимодействие на 

Общински съвет и Общинска администрация за решаване на обществено значимите 

проблеми на населените места в общината. От друга страна динамиката в обществено-

икономическия живот, както на местно, така и на национално ниво, налагат едно 

непрекъснато адаптиране на Плана към възникващите новости, които неминуемо намират 

своето отражение в изграждането на визията на Община Любимец като една европейска 

община, постигаща устойчиво развитие, по-добър стандарт на живот и жизнена среда все 

повече съответстващи на тези от ЕС, със запазено историческо и културно наследство. 

 

 

 

 

Инж. Анастас Анастасов 

Кмет на община Любимец 


