
 

 

 

 

 

 З А П О В Е Д  

 

№276   /   12.03.2013 год. 

 

На основание  чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.23 от ЗРР  
 

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 

      Във връзка с подготовка на проект на Общински план за развитие 2014-2020 година  

за изготвянето Анализ на икономическото и социалното развитие на община 

Велинград да се сформират следните работни групи по компоненти: 

 

1. Обща характеристика/профил на общината 

 

Председател на работната група: инж. Станимир Живков – гл. инспектор дирекция ЕПП 

Членове: 

1. Катя Георгиева – н-к отдел ГРАО – за част демографска характеристика; 

2. Мрамор Полежански – за част минерални води; 

3. Светослава Арнаудова – мл. експерт, УКРДЖСТР – за част горски ресурси; 

4. Неделчо Шаламанов – гл. инспектор, отдел УОС – за част поземлени ресурси 

5. Снежана Велева – директор Исторически музей – за част културно-историческо наследство 

6. Невена Фендрина - гл. експерт, отдел ИСИ – за част растителност 

7. Борис Голомехов – управител ВКТВ ЕООД – за част води 

8. Петко Семерджиев - ВКТВ ЕООД - за част води 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени като експерти директорите на горски и 

ловни стопанства на територията на общината, общински съветници и други заинтересовани 

страни. 

 

 

 
2. Състояние на местната икономика 

Председател на работната група: Филип Ангелов – директор дирекция ФСД 

Членове: 

1. Спас Шулев – директор дирекция „Данъци и такси”; 

2. Калинка Йовчева - мл. експерт, дирекция ФСД; 

3. Красимира Тричкова – н-к отдел РСК 

4. Александра Керина –ст. юрисконсулт, отдел АП; 

5. Даниела Салкина – директор на ОП ТИЦ; 

6. Юлия Ковачева – директор на ОП „Спортни имоти и пазари”; 

7. Светла Арнаудова - мл. експерт, УКРДЖСТР; 

8. Ваня Станоева – инспектор, други дейности по икономиката; 

9. Тошко Кацаров – инспектор, отдел РСК ; 

10. Деяна Колева – мл. експерт, д-я ФСД 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени като експерти директорите на горски и 

ловни стопанства на територията на общината; представители на общинска служба 

„Земеделие”, на туристическите дружества, на сдружението на хотелиерите и ресторантьорите, 

на "Специализирани болници за рехабилитация - Национален комплекс" ЕАД филиал 

Велинград, на производители и техните сдружения; на представители на бизнеса и техни 

сдружения, общински съветници и други заинтересовани лица . 



 

 

3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

Председател на работната група: Недялка Стефанова – н-к отдел ОКВ 

Членове: 

1. Катя Георгиева - н-к отдел ГРАО – за част демографски ресурси 

2. Костадинка Мицина – мл. експерт, отдел ОКВ – за част образование 

3. Д-р Атанас Ташев – управител на Общинска болница Велинград за част здравеопазване 

4. Веселина Златева - гл. експерт, отдел ОКВ – за част култура 

5. Жанет Бърдарска –гл. специалист, УКРДЖСТР – за част спорт 

6. Невена Шуманова – ст. специалист, други дейности по икономиката - за част пазар на 

работната сила; 

7. Ръководителите на социални услуги на територията на община Велинград; 

8. Директорите на училища и детски градини на територията община Велинград; 

9. Председателите на читалища в община Велинград 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени като експерти представители на Бюро по 

труда – Велинград, на ДСП,  на медиите, председателите на спортните клубове, общински 

съветници и други заинтересовани лица . 
 

 

 

3. Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията: 

Председател на работната група: арх.  Тодор Енев – гл. архитект на община Велинград 

Членове: 

1. инж. Иван Думанов – н-к отдел ИСИ; 

2. инж. Петър Кондев – гл. експерт, отдел ИСИ; 

3. Георги Николов; 

4. Илко Николов – н-к отдел КРЗП; 

5. Мрамор Полежански; 

6. Никола Генев – гл. специалист в дейност СДПРИП; 

7. Петко Семерджиев - ВКТВ ЕООД; 

8. Невена Фендрина - гл. експерт, отдел ИСИ; 

9. Яна Савова – ст. експрет, отдел КРЗП 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени като експерти представители на 

експлотационните дружества EVN, БТК, басейнова дирекция пловдив и Благоевград, РИОСВ – 

Пазарджик, общински съветници и заинтересовани лица . 

 

 

 

 

4. Екологично състояние и рискове 

Председател на работната група: Станимир Живков - гл. инспектор дирекция ЕПП 

Членове: 

1. Невена Фендрина - гл. експерт, отдел ИСИ 

2. Борис Голомехов - управител ВКТВ ЕООД 

3. Петко Семерджиев - ВКТВ ЕООД 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени общински съветници и други 

заинтересовани лица. 

 

 

 

 

 



5. Административен капацитет 

 

Председател на работната група: Янка Петрова – директор дирекция АПИО 

Членове: 

1. Стоянка Кърпачева – секретар на община Велинград; 

2. Таня Кълвачева – гл. експерт, отдел АП; 

3. Владимир Десподски – н-к отдел АП; 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени общински съветници и други 

заинтересовани лица. 

 

 

6. SWOT анализ 

Председател на работната група: Стоянка Кърпачева – секретар на община 

Членове: 

1. Янка Петрова -  директор дирекция АПИО; 

2. Радка Русева – директор дирекция ЕПП 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени общински съветници и други 

заинтересовани лица. 

 

7. Анализ на сегашното състояние, изводи и тенденции за развитие на кметствата 

Председател на работната група: Стоянка Кърпачева 

Членове:  

1. Катя Георгиева - н-к отдел ГРАО 

2. Всички кметове и кметски наместници на кметства 

 

В работата на работната група да бъдат привлечени общински съветници и други 

заинтересовани лица. 

 

Където е приложимо работните групи да подготвят работни карти с критерии и 

показатели за събиране на необходимите данни. 

 Работните групи по отделните компоненти да изготвят анализ, който да бъде проблемно 

ориентиран и да обхваща икономическите, социалните и екологичните проблеми, както и 

тяхното териториално измерение, като се направят съответните изводи и се посочат 

тенденциите за развитие на общината на базата на вътрешния й потенциал и условия за 

развитие.  

 

Направеният анализ да се представи в текстови и електронен вариант на председателя на 

комисията в срок до 30.04.2013 г.  

 

 

 Заповедта да се сведе до знанието на горепосочените лица за сведение и изпълнение. 

 

 

 

Иван Лебанов 

Кмет на Община Велинград 

 

 

 

Изготвил: ............ 

Радка Русева 

Директор дирекция ЕПП 

 


