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Списък на съкращения 

 

АПИ-Агенция “Пътна инфраструктура”  

БФП - Безвъзмездна финансова помощ 

ГРАО - Гражданска регистрация и административно обслужване 

ДВ - Държавен вестник 

ДБТ – Дирекция „Бюро по труда” 

ДГ – Детска градина 

ДМА - Дълготрайни материални активи 

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане” 

ДЦДМУ - Дневен център за деца и младежи с увреждания 

ДЦПЛУ - Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 

ЕС - Европейски съюз 

ЕСТИ - Единната система за туристическа информация 

ИП - Инвестиционен приоритет 

ИПГВР - Интегриран план за градско възстановяване и развитие 

КЗП - Комисия за защита на потребителите 

МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

МН- Места за настаняване 

МОН - Министерството на образованието и науката 

МСП - Малки и средни предприятия 

НАП - Национална агенция за приходите 

НЕИСПУО – Национална елктронна информационна система за предучилищно и 

училищно образование  

НПО - Неправителствена организация 

НСРР - Националната стратегия за регионално развитие 

НТР – Национален туристически регистър 

ОПОС - Оперативна програма “Околна среда” 

ОПР - Общински план за развитие 

ОПРР - Оперативна програма “Региони в растеж” 

ОПРЧР - Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 

  ОСР –Областен съвет за развитие 

   ОУ – Основно училище 

ПРСР - Програма за развитие на селските райони 

ПУДОС - Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 

РЗИ - Регионална здравна инспекция 

РИОСВ - Регионална инспекция по околната среда и водите 

  РПР – Регионалн  план за развитие 

СУ – Средно училище 

ЦНСТДМУ  -  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

ЦСОП  -  Център за специална образователна подкрепа 

ЮЦР - Южен централен район 
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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА 2018 ГОДИНА 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  2014 – 2020Г.  
 

 

  Период на доклада 01.01.2018г. – 31.12.2018г. 

 

1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият ОПР следва хронологичния ред за определяне на средносрочните 

цели   и   приоритети   за   устойчиво   интегрирано   регионално   и   местно   развитие   

на територията на съответната община в съответствие с предвижданията на НСРР, РПР 

на ЮЦР, ОСР на област Пазарджик и другите структуроопределящи политики”. Така 

ОПР навреме ще поеме и функциите на стратегическа рамка за низходящите в 

йерархията на регионалното планиране, общински планове за развитие. 

Визията отразява желанието за достигане на определено ниво на   развитие на 

община Велинград за конкретния планов период 2014 – 2020 г., използвайки местните 

природни, социални и икономически потенциали, чрез формулиране на политическа и 

стратегическа рамка с цел устойчиво усвояване на тези потенциали и валоризация на  

предимствата на общината. 

Община Велинград  ще се развива като утвърден курорт от национално и 

международно значение, СПА столица на Балканите, жизнеспособна териториална 

единица,  с  подобрен  жизнен  стандарт,  привлекателно  място  за  живот,  бизнес, 

инвестиции и туризъм, съхранена природна среда, традиции и култура. 

В целите на плана е заложена идеята за постигане на координация и 

допълняемост на секторните политики в рамките на общината и областта. Те 

съдържат насочващи посоки на действие и стратегически перспективи за общинският 

план за развитие и устройство на територията. 

Главната цел на развитието на общината за периода до 2020 г. е постигане на 

устойчиво икономическо, социално и пространствено развитие с повишен жизнен 

стандарт и утвърждаване на община Велинград чрез  екологично чиста ваканционна и 

курортна територия  с добре устроена жизнена и бизнес среда, с повишена 

привлекателност и атрактивност като водещ международен балнеолечебен и 

туристически център. 
Главната цел за устойчиво и комплексно социално-икономическо и 

пространствено развитие на общината е представено в четири стратегически цели и 

девет приоритета. 
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Стратегическа  цел  1:  Превръщане на  общината    в  по-добро  място  за  живеене 

и работа;  балансирана  конкурентноспособна  общинска  икономика  с  

акцентиране върху  иновации  и  икономика  на  знанието,  съчетано    с  

ефективно  развитие  на туризма 
 

Стратегическа цел 1 е насочена към стимулиране на икономическото развитие 

чрез активизиране на собствените ресурси и съхраняване на собствената специфика. 

Сериозен акцент е поставен върху развитието на икономика, свързана с горския сектор 

и върху важността от развитие на общински клъстер на основата на дърводобива и 

дървообработването и туризма. Залага се на необходимостта от обвързване на висшето 

образование и научно-изследователската дейност с потребностите на бизнеса. 

Предвижда се  подкрепа  за  МСП,  които  имат  сериозен  принос  за  развитието  на  

общинската икономика, чрез подобряване на инфраструктурата им, както и за развитие 

на нови бизнес модели и иновации. Определя се необходимостта от разнообразяване на 

туристическия продукт чрез активно включване на природните и културни ценности на 

общината. 

Тази  цел  се  подкрепя  чрез  три  приоритети,  които  са  взаимнообвързани.  

Първият приоритет е насочен към развитието на туризма с цел да се разнообрази и 

подобри туристическото предлагане на основата балнеолечение и спа-туризъм, 

културното и природно наследство и създаване на специфичен регионален продукт в 

цялата територия на общината. Вторият приоритет е насочен към повишаване на 

икономическата конкурентноспособност, технологично обновяване, насърчаване на 

научноизследователската и иновационна дейности,  създаване на привлекателна 

бизнес среда и подкрепа за МСП, използващи местния потенциал. Тритият приоритет е 

насочен към развитие на селското и горското стопанство, в т.ч. и в изостанали селища. 

Икономическото развитие трябва да бъде съчетано със съблюдаване принципа на 

устойчиво развитие и намаляване на консумацията на енергия и суровини, 

технологично обновяване и развитие на зелени икономически дейности.
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Приоритет 1: Община Велинград конкурентноспособна община с динамичен сектор 

туризъм 
 

Основен приоритет в туризма, през следващия период безспорно предстои да се 

изявява балнеолечението и спа-туризма, като използването на богатството от минерална 

вода за лечебни, профилактични, ваканционни, развлекателни цели ще затвърди 

първостепенното си  значение  във  Велинград.  Целта  е  :  Развитие  на  туризъм  през  

всички сезони, утвърждаване на Велинградския туристически район като водеща 

дестинация в балнеолечението и СПА – туризма в национален и международен мащаб. 

Развитието на туризма ще продължи да се локализира по видове във вече специализираните 

зони. 

 

Мярка 1.1. Прилагане на агресивен туристически маркетинг и реклама на Велинградския 

туристически район; 

 

     Дейности: 

1. През 2018 год. бе реализиран технически проект – схема от 33 петна за поставяне на  

рекламно информационни табели, одобрен с Решение № 292/ 28.09.2017 г. на Общински 

Съвет –Велинград. На възлови кръстовища в гр. Велинград се поставиха ламелни пилони с 

до 10 броя табели, указващи посоката към местата за настаняване в града (малки и големи), 

с цел улеснение на гражданите и гостите на града. Сключените  Договори за Рекламни 

информационни елементи-табели към момента са 66 за 263 табели.  

Действащите договори за билбордове са 15 за 26 броя петна и 2 светещи колони. 

Премахнати са нелицеприятните и нерегламентирано поставени рекламни елементи- 

табели, които не отговарят на визията на град Велинград. 

2. Участие в международни туристически борси: 

- 35-тата Международната туристическа борса „Ваканция и СПА ЕКСПО” от 14 до 16 

февруари 2018 година в Интер Експо център - София. 

Община Велинград изгради свой самостоятелен дизайнерски щанд на площ от 30 кв.м. 

Преди официалното откриване на изложението, Велинград се представи и с програма, в 

която взеха участие Представителен мажоретен състав и КСТ „Импулс“. Всички 

представители на туристическия бранш бяха поканени, за да проведат срещи със свои 

потенциални партньори  по време на изложението 

- XV Международна туристическа борса „Културен туризъм“ 19-21април във Велико 

Търново.  

Общината отново подкрепи участието на Историческия музей и подреди съвместен 

щанд. На него майстори представиха техники за писани яйца и за плъсти. Интересът беше 

голям и през трите дни на изложението. 
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-  XV Международна туристическа борса „Планините на България – гостоприемство в 

четири сезона“  - 17-20 октомври в Смолян.  

Участвахме със самостоятелен щанд и презентация за възможностите на Велинград за 

туризъм.  

3. През месец февруари бе готов 8-минутния рекламен клип за Велинград -

“Велинград - Вашето място за истинска почивка и релакс” . Той е преведен на английски и 

руски език. През месец април спечели наградата в категория “Корпоративен филм/клип” от 

Международния филмов фестивал “На Източния бряг на Европа” във Велико Търново. 

Оценката на журито, председателствано от именития Симеон Идакиев, гласи: “Един филм, 

който напълно оправдава своето заглавие. Изчерпателно представяне на един от най-

значимите курорти.”  

4. През месец февруари бе издаден и каталог „70 години Велинград / 10 години спа 

столица на Балканите”. Луксозното издание, което през 2019 година ще бъде допълнено с 

повече информация и фотоси, се подарявана всички гости на Велинград и се предлага на 

всички изложения. 

5.  Община Велинград бе една от трите общини, които имаха представители в 

работната група за създаването на Седемте балнео и СПА дестинации в България. 

Работната група, определена със заповед на Министъра на туризма Н. Ангелкова, приключи 

своята работа в края на май. След това за всяка една дестинация бе проведено обществено 

обсъждане с местните заинтересовани страни. Във Велинград се проведе такова на 1 

септември за Родопската балнео и спа дестанция и това обсъждане бе част от програмата за 

честванията на 70 години Велинград и 10 години СПА столица на Балканите. Целта на 

създаването на тези дестинации е популяризирането на СПА и балнео туризма на 

международни изложения, представянето им в интернет платформите на Министерството 

на туризма и постоянната реклама като четирисезонен туристически продукт. 

6. Факт е и 3-минутен рекламен летен клип „Велинград – спа столица на 

Балканите” Двата клипа са позиционирани на интернет страницата на общината, 

популяризират се в социалните мрежи, а техни копия се подаряват на гостите на града. 

7. Публикувани са рекламни статии в: списанията “Туризъм и отдих”/ 

разпространява на изложенията в Лондон и Истанбул, , списанията „Вагабонд” и „Он 

еър”, както и в пътния атлас „България” на издателство “Домино” 

8. БНТ засне едночасово предаване за туристическия потенциал на Велинград, 

което бе излъчено в новата продукция на медията „Туризъм БГ” на 1 декември  

9. Ръководителите на дипломатически мисии в България посетиха Велинград в 

периода 12-13 септември. Събитието е част от програмата на Министерството на 

външните работи и на Министерството на туризма и се организара в подобен формат за 

четвърти път. Предишните посещения са били в областни центрове като Пловдив, Стара 

Загора, Кърджали. За първи път Дипломатическият корпус е в по-малък град. Част от  

програмата бяха две презентации на Велинград. В първата на 12 септември лично кмета на 

община Велинград д-р Костадин Коев разказа за историята на града, за възможностите за 

инвестиции и за развитието на туризма пред ръководителите на 36 дипломатически мисии в 

България. На следващият ден с втората презентация бе акцентирано върху туристическия 

потенциал на региона. Всички гости получиха рекламен каталог, филм на английски език за 
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Велинград и сувенири – местно производство. Високопоставените гости пристигнаха с 

атракционното влакче на теснолинейката и бяха посрещнати на гарата от общинското 

ръководство. По-късно посетиха  единственото хмелово поле в България и инсталацията за 

сушене на хмел на фирма „Булхопс”, както и килимарския цех на фирма „Хемус” в град 

Костандово и високопланинската спортна база „Белмекен. Организацията на местно ниво 

бе високо оценена  и получихме благодарствени адреси в тази връзка. 

 

Мярка:1.2. Създаване на специализирана устройствена схема за развитието на туризма в 

общината 

 

Мярка: 1.3.  Подобряване на спортно-туристическата инфраструктура и туристическата 

информация - развитие и разширяване на туристическия продукт 
 
Дейности: 

- Вторият петхиляден тираж на туристическата карта бе с подобрена визия. 

Интересът от гостите на града е голям. Разпространява се безплатно за 

туристите в местата за настаняване, Туристическия информационен център, 

Историческия музей и др. 

- През април бе поставена и туристическа карта по спирките на градския 

транспорт с информация за хотели, забележителности и важни обществени 

места. 

- Туристическото дружество „Юндола” вече е легитимно и започна да развива 

дейност. Хижата на Юндола вече се ремонтира с доброволен труд. 

- От Сдружение „Байкария” през октомври подновиха маркировката на всички 

пешеходни маршрути в района. 

 
Мярка 1.4. Експониране и социализация на природни и културни ценности 
 
 
Мярка 1.5. : Археологическо проучване, консервация, адаптация и експониране на обекти 

от недвижимото културно наследство в общината 
 

В периода 25 август  - 25 септември бяха извършени разкопки в местността 

„Свети Илия” с участието на доброволци по програма „Еразъм+” и под ръководството на 

проф. Диана Гергова.  

 

Марка 1.6.: Интерпретация и социализация на историческите обекти при обвързването им 

с културния живот 
 
 
Мярка 1.7. Информиране на населението за възможнтеи инициативи и достъпни 

финансови източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на 

туристически услуги. 

          Дейности: 

Съгласно чл.167 от Закона за туризма, оправомощени длъжностни лица от кмета на 

община Велинград от отдел „Туризъм, реклама, управление на проекти и протокол”, водим 

и поддържаме електронен регистър  на всички туристически обекти- места за настаняване и  
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заведения за хранене и развлечения на територията на общината с издадени 

временни удостоверения и обекти с определена категория и вид. Регистъра е неразделна 

част от Националния туристически регистър /НТР/. 

Министерство на туризма на основание чл.165, ал.1   провежда държавна политика в 

областта на туризма, като създава и разработва Единната система за туристичаска 

информация /ЕСТИ/- част от Националния туристически регистър. От лятото на 2018 г. 

бяха започнати дейности по внедряване на системата, в която ще бъде  предоставена 

обобщена туристическа информация със  заличени лични данни за настанените лица и 

данни за конкретни места за настаняване в отворен машинночетим формат за нуждите на 

повторно използване на информация от обществения сектор по реда на Закона за достъп до 

обществена информация. Община Велинград  ще има достъп чрез Единната система до 

регистрациите на нощувките в местата за настаняване. Това ще даде възможност за 

осъществяване на реален контрол  относно коректното регистриране на нощувките от 

хотелиерите, което ще доведе до повишаване на приходите от туристическия данък.  

От  2017  година до и към този момент отдел „Туризъм, реклама, управление на 

проекти и протокол” при Община Велинград разполага и работи с лицензирана, изградена 

WEB базирана облачна система. Облачната система е изградена на база собствена 

софтуерна платформа ORAK R6. Системата поддържа устойчива работа с голямо 

натоварване и механизми за защита срещу загуба на информация. Системата – 

Консолидиран общински туристически регистър съдържа следните модули: 

- Портал за бизнеса – включващ: автоматизирано подаване на данни за  

„СПРАВКИ – ДЕКЛАРАЦИИ, съгласно чл. 116, ал. 3  и ал. 5 от Закона за туризма към 

WEB базираната облачна система за Община Велинград. 

- Вътрешно административна система за управление на туристическата дейност на  

        Община Велинград, включваща: Общински регистър на места за настаняване /публична 

и вътрешна част/ и  Общински регистър за заведения за хранене и развлечения 

/публична и вътрешна част/. Функционалност по приемане и валидизиране на 

месечните стравки декларации за туристическите такси, съгласно чл. 116, ал. 3 и ал. 5 

от Закон за туризма,  - възможност за връзка със системата за местни данъци и такси на 

Община Велинград, с цел оптимизиране  и ефективност на работния процес за 

постигане на високи резултати. 

- Портал за граждани – включващ: пълна и актуална информация за лицензираните 

туристически обекти на територията на Община Велинград, списък и детайлно 

описание на туристическите атракции на територията на Община Велинград, пакет от 

e-gov услуги за граждани /към сайта на Общината/ с обратна връзка към Общински 

инспекторат и възможност за изпращане на сигнали към държавни контролни 

институции /РЗИ, КЗП, НАП, Община Велинград/.  

Възможност за онлайн букинг на места в туристически обекти чрез съществуващите 

резервационни системи. 
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–  Консолидиран общински туристически регистър – работи ефективно и предоставя 

възможност на отделите „Туризъм, реклама, управление на проекти и протокол” и 

„Местни приходи” към Дирекция „Финанси, бюджет и местни приходи” в Община 

Велинград,-   за реализиране на оптимални и ефективни резултати. В регистъра се 

извършва регулярно въвеждане на подробни данни относно съществуващите 

категоризирани места за настаняване и заведения за хранене и развлечения на 

територията на Община Велинград. Регистърът има своята публична и вътрешна част, 

което позволява и на бъдещи туристи да разгледат и изберат своя туристически обект 

за отдих и почивка. Консолидираният общински туристически регистър е иновативна, 

ефективна система, чрез която се осъществява качествен контрол върху 

лицензираните/категоризирани  туристически обекти на територията на Община 

Велинград. С помощта на системата се следи за неподали справки-декларации- места 

за настаняване; осъществени нощувки и брой туристи  - българи и чужденци за 

определен период от време;   приходи от туристически данък, както и  процентно 

изменение на туристи и нощувки за определен период. 

Към 31.12.2018 год.  категоризираните туристически обекти- места за настаняване 

/МН/ Клас „А” и клас „Б” на територията на община Велинград са общо 134 на брой с 

обща база от 5 487 легла, като пет /5/ звездни са 7 обекта с леглова база - 1042; 4 /четири/ 

звездни- 15 обекта с 1 810 легла; 3/ три/ звездни- 19 обекта с 1 018 легла; 2/дву/ звездни 

обекта- 21 с 600 легла и 1/едно / звездни -72 обекта с 1 017 легла.  

    Категоризираните туристически обекти – заведения за хранене и развлечения /ЗХР/ – 

самостоятелни и прилежащи към места за настаняване са 209 на брой, като от тях през 

2018 год.- новокатегоризираните са 32 на брой, а в 13 обекта бяха вписани настъпила 

промяна в обстоятелствата, подлежаща на вписване в Националния туристически 

регистър към Министерство на туризма. 

Справка за реализираните нощувки и пренощували лица през 2018 год. 

 2016 год. 2017 год. 2018 год. 

Реализирани нощувки 464 502 570 780 652 138 

Туристи-общо 217 154 240 905 267 683 

българи 191 530 212 859 241 646 

чужденци 25 624 28 046 26 037 

 

От обработените данни е видно, че има ръст в реализираните нощувки  с 14 % спрямо 2017 г., а 

туристите посетили община Велинград са с 11 % повече от 2017 г. 
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Мярка 1.8: Подобряване и поддържане на елементите на зелената система , включително 

паркове, градини и улично озеленяване 

 

Дейности: 

 Проект „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, ремонт и 

реконструкция на улична мрежа в град Велинград“  

Финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1. 

Устойчиво и интегрирано градско развитие - процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“.   

 Проектът включва следните обекти - Централен площад от ул. "Юндолска" до ДГС 

"Алабак" ; от ул. "Св. Св. Кирил и Методий", фонтаните до старата сграда на общината; 

Изграждане на зона за обществен отдих – складове при Централен кооперативен пазар,  ул. 

“Христо Смирненски”,  ул. “Георги Кирков” и ул. “Милеви скали”.  

Срок за изпълнение 29.09.2016 година – 29.03.2019 година. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Стойността на проекта е 4 812 941.28  лева 

 

  Благоустрояване на централна градска част и прилежащите паркови пространства 

чрез добро поддържане на новоприетите паркове по проект “ Зелена и достъпна градска 

среда“ и другите реализирани проекти  за петгодишния последващ контрол на УО на ОПРР 

с цел добро управление по договорите за БФП– срок постоянен до 2019 год.       

Очаквани резултати:  осигуряване на привлекателна градска среда  

Изграден е атрактивен пеещ фонтан на пл. „Николай Гяуров“ 

 

Мярка 1.9: Развитие на конкурентноспособен туризъм, свързан с: 
 

Мярка 1.10:  Изграждане на модерна инфраструктура и опазване чистотата на околната среда, 

необходими за: 

 

 

Мярка 1.11:  Развитие на човешкия фактор и повишаване на качеството на живота в 

общината, с помощта на: 

 

 

Мярка 1.12:  Прелом в териториално-устройственото развитие на общината, посредством 
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Приоритет 2: Създаване на по-благоприятна среда за развитие на индустрията, 

високотехнологичното производство и иновации 

Целта е повишаване на конкурентноспособността на икономиката чрез привличане и 

задържане на фирми в сектори на растеж чрез технологично обновление и иновации в 

МСП. Изграждане на подходяща бизнес среда и повишаване на инвестиционния интерес 

към общината. Стимулиране развитието на конкурентоспособна икономика, основана на 

знанието 
 

Марка 2.1. Създаване на условия и стимулиране на малкия и средния бизнес 
 
 

Мярка 2.2. : Създаване на регионални клъстери и мрежи 
 
 

Мярка 2.3: Подкрепа на утвърдени фирми-производители от общината 
 
 

Мярка 2.4.   Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на 

пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие 
 
 

Мярка 2.5.: Подкрепа за развитието на бизнес и пазарна инфраструктура 
 
 

Мярка:2.6.  Инвестиране в човешки капитал 
 

 

Мярка 2.7. : Подкрепа за ново технологично развитие и иновации 
 
 

Мярка 2.8. Развитие на информационно общество 
 

Приоритет 3: Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор, балансирано и 

многофункционално използуване на ресурсите от горите и горския фонд 
 

Селскостопанският  фонд  на  общината  заема  12.5  %  от  територията  на  общината. 

Общината спада към селските райони в България, които се определят като:”компактна 

част от националната територия, включваща села  и градове с основна функция земеделие 

и допълващи дейности – горско и рибно стопанство, занаяти и селски туризъм”. Горите са 

основен капитал на общината (заемат 85.5 % от територията). Функциите им са жизнено 

важни и неизброими: осигуряват питейна вода и над 85 % от водния отток, поглъщат 

въглеродния диоксид и редуцират емисиите на парникови газове, приютяват над 80 % от 

биологичното и ландшафтно разнообразие, осигуряват поминъка в повечето селища от 

общината, градят фундамента на “зелената” икономика. 

Освен с високия природен потенциал за производство на дървесина, устойчивото 

управление на горите и опазването на биоразнообразието създава шанс за поддържане и 

съживяване на селищата от общината чрез допълнителни дейности и заетост в атрактивна 

среда за туризъм и рекреация. 

Целта е  устойчиво развитие на аграрния сектор и Устойчиво управление и стопанисване 

на горите. Подобряване на организацията и качеството на човешките ресурси в аграрния и 

горския сектор. 
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Мярка 3.1 : Развитие на модерно животновъдство 
 

Мярка 3.2.: Подмяна и увеличение на трайните насаждения 
 

Мярка 3.3.: Оптимизиране на поливното земеделие 
 

Мярка 3.4: Развитие на оранжерийното производство, базирано на термо-минерални води 
 
 

Мярка 3.5:  Екологизация на земеделието 

             Дейности: 

Продължава работата по пилотния проект на Агробиоинститут за развитие на 

биоземеделие, който е с партньорството на община Велинград. В него участват 

представители на много високо ниво от водещи европейски институти, свързани с 

биоземеделие и селскостопански науки във Франция, Швейцария и Гърция. През април за 

съжаление проектът не бе  одобрен за финансиране по Програма „Хоризонт 2020” на ЕС. 

След нанесени подобрения с проекта ще се кандидатства за финансиране по COST – 

програма на ЕС „Net- LEAF” 

 По проект „Биопроспект” на програма INTERREG за съхранение на 

биоразнообразието на защитените територи и запазване на генетичните им ресурси са 

изготвени анкети, които вече се разпространяват и се попълват от заинтересованите страни 

– преработватели, училища и др. През 2019 година по проекта ще бъдат взети проби за 

ДНК анализи от защитените растителни видове на територията на  община Велинград. 
 

Мярка 3.6: Подобряване на достъпа до земеделските стопанства и естетизиране на 

ландшафта 
 

Мярка 3.7: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на 

научното обслужване в аграрния сектор 
 
 

Мярка 3.8: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на 

производители (овощари, пчелари, животновъди, картофопроизводители) 
 

Мярка 3.9: Подпомагане на фермерите да се приспособят към нарастващите изисквания 

на стандартите на ЕС; 
 
 

Марка 3.10 : Изграждане на земеделско тържище и борса 
 
 

Мярка 3.11.:  Разнообразяване на икономическите дейности и повишаване качеството на 

живот в селата 
 
 

Мярка 3.12.  Увеличаване на залесените площи, подобряване на състоянието на горите 

          

За 2018 година на територията на трите стопанства е извършено залесяване с обща площ 

217,5 дка. 
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Мярка   3.13.   Сертификация   и   изготвяне   на   планове   на   многофункционалното 

стопанисване на горите в 4 те горски стопанства в общината 

 

ДГС „Алабак” и ДЛС „Чепино” са сертифицирани по стандарта FSC, УОГС „Г. Ст. 

Аврамов“ – с. Юндола – в процес на сертифициране. 
 

Мярка  3.14.     Привличане  на  чужди  инвеститори,  чрез  които  да  се  внедрят  нови 

безотпадни технологии в дърводобива и дървопреработването 
 

Мярка 3.15.: Осъществяване  на  програми  за  развитие  на  лова  и  риболова  /свързани 

с развитие на туризма 
 

Стратегическа   цел   2:   Повишаване   на   жизнения   стандарт   и   намаляване   на 

социалните неравенства 
 

Стратегическа цел 2 е ориентирана към използване на наличните потенциали за 

подобряване на жизнения стандарт (качеството на живота) и създаването на подходящи 

условия за развитието и реализацията на човешките ресурси в общината, увеличаване на 

равнището на заетостта и доходите, подобряване на качеството публичните услуги   от 

първостепенно значение – здравеопазване, социални услуги, образование и култура. 

Тази цел се подкрепя чрез два взаимообвързани приоритета. Първият приоритет е насочен 

към подобряване на достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и доходите, с 

акцент на младежката заетост, стимулиране на трудовата мобилност, намаляване на 

бедността и постигане на социална интеграция на маргинализираните групи особено в 

периферните селища. Ще се търси извличане на максимални ползи за общината от 

политики на пазара на труда и програмите за заетост, включително интегрирани схеми за 

алтернативна заетост. Подобряване на достъпа до заетост качеството на работните места 

чрез: улеснено посредничество и подкрепена мобилност за търсещите работа, 

приоритезиране на заетостта сред  младите хора, достъп до  учение през целия живот, 

подкрепа за адаптиране на работниците и предприятията към глобализацията, подкрепа за 

самостоятелна заетост. Вторият приоритет е насочен към осигуряване на по-добър достъп 

до образователни, здравни, социални и културни услуги и спортни прояви чрез 

модернизиране   на   съответната   инфраструктура   и   подобряване   на   качеството   на 

публичните услуги. Подобряването на качеството и достъпа до здравните, социалните, 

образователните,  културните  и  спортни  услуги  е  от  важно  значение  за  цялостното 

развитие на общината и особено в по-изостаналите селища, тъй като води до намаляване 

на вътрешнообщинските   различия.  
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Приоритет 4. Подобряване достъпа до пазара на труда, повишаване на заетостта и 

доходите на населението 
 
   Дейности: 

   Деинституционализация на деца и възрастни хора и подобряване качеството на 

резидентната грижа. 

   Чрез предоставянето на грижи от резидентен тип в ЦНСТДМБУ и ЦНСТДМУ се 

осигурява и постоянно се подобрява средата - близка до семейната. Съвместните действия 

между Община Велинград и  предоставяните услуги доведоха до повишаване  качеството и 

условията на живот на потребителите. 

В партньорство с Дирекция „Бюро по труда“- Велинград се осигуриха работни места 

по следните програми и проекти: 

1. ОПРЧР „Обучения и заетост на младите хора” – 28 лица, за срок от 6 месеца 

 

2. ОП РЧР ”Работа”  - 69 лица за срок от 1 година 

 

3. НП „Заетост и обучение  на хора с трайни увреждания” – 1 лице 

 

4. НП „ Активиране на неактивни лица” – 1 лице 

 

5. НП „Старт на кариерата” – 3 лица, за срок от 9 месеца 

 

6. РП „ Заетост” – 20 лица , за срок от 6 месеца   

        По общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на 

месечно социално подпомагане се ангажират 390 работника за гр. Велинград и 700 за 

кметствата  за 14 работни дни по 4ч.-чл.12 от ППЗСП. 

      Община Велинград е една от 82-те общини в България, одобрена да работи по проект 

„Приеми ме 2015 ” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG05M9OP001-2.003 ”Приеми ме 2015”-ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-

2020 година. Водеща организация е Агенция за социално подпомагане.  

           Целта на проекта е да се усъвършенства и разшири обхвата на услугата „приемна 

грижа” и затвърди нейното предоставяне на местно ниво като алтернативна форма за 

отглеждане на деца в риск в семейна среда. Акцент е поставен към развитие на 

„специализирана приемна грижа”: за деца с увреждания; деца непридружени бежанци; 

деца, жертви на насилие или трафик. Специален фокус се поставя върху настаняването на 

деца до 3 годишна възраст, както и на мерките, насочени към повишаване качеството на 

приемната грижа чрез осъществяване на мониторинг. 

     Чрез предоставянето на грижи от резидентен тип в ЦНСТДМБУ и ЦНСТДМУ се 

осигурява и постоянно се подобрява средата - близка до семейната. Съвместните действия 

между Община Велинград и  предоставяните услуги доведоха до повишаване  качеството и 

условията на живот на потребителите. 
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Мярка 4.1: Развитие на индустриалната политика на общината и подобряване на бизнес 

средата за привличане на конкурентоспособни инвестиции в производствения сектор; 
 

Мярка   4.2:   Адаптиране   към   промените   и   модернизиране   на   трудовия   пазар   на 

територията на общината. 
 

Мярка 4.3.: Подобряване на образователното равнище сред групите на етническите 

малцинства, рисковите групи и хора в неравностойно положение 

      

     Дейности: 

       1.  Община Велинград създава възможности за равен достъп на всички граждани до 

образование, обучение и социална интеграция  за деца и ученици със специални 

образователни потребности, от етнически малцинства и социално слаби семейства чрез 

привличане на допълнителни средства от национални и европейски програми.  През 2018 г. 

се откриха и оборудваха  кабинети по ЛФК и кинезитерапия в ЦСОП.  

    Тази година със Заповед № РД-14-70 от 12 юли 2018 г. на министъра на образованието и 

науката ЦСОП – Велинград е преобразуван, като ЦСОП гр. Ракитово се влива в ЦСОП-

Велинград. За учебната 2018/2019 година в ЦСОП- Велинград ще се обучават 72 ученици, 

разпределени в 12 паралелки в две сгради- с адрес гр. Велинград и гр. Ракитово. С 

учениците  работят 20 специалисти: двама психолози, логопеди, арттерапевти, 

кинезитерапевт и учители-специални педагози. За учениците е подготвена програма с  

разнообразни клубни дейности в следобедните занимания по интереси. Създадени са 

необходими условия за протичане на  качествен учебен, рехабилитационен и терапевтичен 

процес. Организиран превоз на учениците, закуска и обедно хранене, специализирано 

оборудвани класни стаи, кабинети, учебни пособия и материали, фитнес уреди.  

       ЦСОП – Велинград организира и предоставя допълнителна подкрепа по чл. 187, ал. 1, т. 

2 - 5 на деца и ученици със специални образователни потребности, които се обучават в 

детски градини и в училища.  Тази година ЦСОП планира създаването на групи за 

терапевтични и рехабилитационни дейности за всички нуждаещи се деца и ученици в 

съответствие с чл. 189.от НПО/ (1) 

   През 2018г. бе разработена и приета  Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на деца и ученици в Община Велинград и годишен план за подкрепа за личностно 

развитие на деца и ученици в Община Велинград  . 

    С   ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 ОТ 8 ЮНИ 2018 г.за създаване и функциониране на  

постоянно действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и  

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст  в Община Велинград бяха създадени  6 екипа  по райони за обхват. 

Екипите задължително включват представители на РУО-Пазарджик, Общинска 

администрация, институциите в системата на предучилищното и училищното образование, 

ДСП и Отдел закрила на детето, РУ на МВР, МКБППМН, ДБТ. Екипите осъществиха  
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дейности по идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна 

възраст, които не са обхванати в образователната система, отпаднали от училище. 

Предстоят предприемане на мерки за обхващането им, реинтеграцията им в 

образователната система, идентифициране на деца и ученици в риск от отпадане.  

-  продължиха и през 2018г.  традициите в областта на целодневната организация на 

учебния процес – СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ В-д; СУ „Васил Левски“- Велинград“; ОУ 

„Хр. Ботев“ – Велинград; ОУ „Н. Рилски“ - Велинград и средищните училища: СУ“Хр. 

Смирненски“- с.Света Петка; ОУ“Хр. Ботев“ – с.Абланица; ОУ „Васил Левски“- с.Грашево; 

ОУ“В. Левски“ – с. Крастава ОУ „Иван Вазов“ – с.Пашови и  ОУ“Д-р Петър Берон“ – 

с.Биркова. 

- осигурен е транспорт  за деца и ученици от населени места с етнически смесено 

население; ЦСОП ; СУ“Хр. Смирненски“- с.Света Петка; нов автобус за ОУ“Хр. Ботев“ – 

с.Абланица; ОУ „Васил Левски“- с.Грашево; ОбУ“В. Левски“ – с. Крастава.  Общината 

кандидатства и получи нови ученически автобуси за ОбУ „Иван Вазов“ – с.Пашови и 

ОУ“Д-р Петър Берон“ – с.Биркова. 

       2. Осигуряване на условия за обхват на децата в задължителна училищна възраст: 

       На общински съвет бе приета ИНФОРМАЦИЯ за състоянието на училищната мрежа в 

общината и тенденции в развитието й през учебната 2019/2020г. Обхванати деца и ученици 

в детски градини и училища и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в 

училищата и детските градини. Бе приета Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на деца и ученици от Община Велинград и Годишен план за изпълнение на 

стратегията. С решение на общински съвет бяха гласувани маломерни паралелки и групи в 

училищата. Проведе се разяснителна кампания с родители, немотивирани  да образоват 

децата си поради липса на доходи и ниско интелектуално равнище в Център за обществена 

подкрепа-Велинград. 

   С решение на Общински съвет бе разкрита и оборудвана още една целодневна група към 

ДГ”Юрий Гагарин” – с. Света Петка, филиал с. Пашови..   

         След обработка и подаване от Отдел „ХСД” документи към МОН, с ПМС № 121 от 23 

юни 2017 г. бе актуализиран списъка на защитените училища и детски градини - СУ 

„Христо Смирненски”  с. Света Петка, ОУ „Христо Ботев” с. Абланица, ОУ „Иван Вазов” с. 

Пашови, ОУ „Васил Левски” с. Грашево, ОУ”Васил Левски” с. Кръстава, ОУ „Д-р Петър 

Берон” с. Биркова, ДГ „Юрий Гагарин” с. Света Петка и ДГ „Кокиче” с. Грашево. За първа 

година към списъка бяха добавени СУ „Христо Смирненски”  с. Света Петка, ДГ „Юрий 

Гагарин” с. Света Петка и ДГ „Кокиче” с. Грашево. 
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С ПМС № 128 от 29 юни 2017 г. бе актуализиран списъка на средищните училища и детски 

градини - Средищни - СУ „Христо Смирненски”  с. Света Петка, ОУ „Христо Ботев” с. 

Абланица, ОУ „Иван Вазов” с. Пашови, ОУ „Васил Левски” с. Грашево, ОУ”Васил Левски” 

с. Кръстава, ОУ „Д-р Петър Берон” с. Биркова, ДГ „Юрий Гагарин” с. Света Петка. 

Стартира и новата платформа на МОН „ Посещаемо и безопасно училище“ която 

филтрира базата данни на централно ГРАО и данни от НЕИСПУО на образователните 

институции. До платформата, чрез сайтовете на двете институции, ще имат достъп само 

оторизирани лица. 

Ето и резултатите до настоящия момент от дейността на екипите от септември тази година: 

Община Велинград 

район 
  

Общо за 

обхват 

І- VІ  

 

 

Велинград, Драгиново, Св. Петка, 

Кръстава, Биркова, Пашови, 

Грашево и Абланица 245 

 В т.ч. в чужбина 146 

 записани 13 

 незаписани 60 

 неоткрити 21 

 преместени 5 

 

     Всеки екип на територията на община Велинград до този момент осъществи ударно 

посещение в домовете, изготви протоколи от посещенията и качи на електронната 

платформа данните от дейността си. Констатацията е, че повече от децата и учениците 

необхванати в училища и детски градини са заминали със семействата си в чужбина. С 

водещи ръководители на екипите от Отдел „ХСД”, които обходиха 245 деца и ученици / по 

адреси /  подадени от Национална електронна платформа,  които са отпаднали от 

образователната система. В следствие на работата на екипите бяха разкрити допълнително 

две паралелки в първи клас – в ОУ „Неофит Рилски“ и в СУ „Васил Левски“. Във връзка с 

Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна 

възраст и ангажимента на община Велинград за децата и учениците от кв. Анезица с  
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жители от ромски произход се оформи крайна необходимост от изграждане на нова сграда 

за децата от този квартал. 

        Икономическият механизъм, задължаващ семейството да учи децата си до 16 години е 

спирането на месечните, детски надбавки за несериозно отношение към учебния процес с 

над 5 неизвинени отсъствия. Всеки месец директорите на училища изпращат в РДСП по 

постоянен адрес на родителите справка-образец за отсъствията и възобновяват при редовно 

посещение.  
                      

   

ДОПЪЛНИТЕЛНИ СРЕДСТВА ПОЛУЧЕНИ ЗА УЧИЛИЩА И  

ДЕТСКИ ГРАДИНИ ЗА ПЕРИОДА 2016 - 2017 ГОДИНА  

 
  

Учебно заведение 

 

по предназначение 

средства 

в  лева 

 

училищни автобуси - 

високо проходими  

СУ „Хр. Смирненски“ – с. Света 

Петка  дарение 

Реконструкция и преустройство   

   

ДГ "Пролет" с. Драгиново за детска градина 1 620 000 

ОУ "Иван Вазов" с. Пашови за детска градина 80 000 

   

достъп на всички деца  

до образование 

изграждане и  

ремонт на улици  

к-во Кръстава  50 000 

к-во Биркова  50 000 

к-во Драгиново  50 000 

Велинград  50 000 
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ОУ "Д-р Петър Берон" с. Биркова 

проект за физкултурен 

салон 20 000 

ОУ "Д-р Петър Берон" с. Биркова 

доизграждане на 

училището 1 718 000 

 

   

Средства по проекти ПУДОС   

   

ДГ " Детски рай" Велинград спортна площадка 4 995 

ДГ " Фантазия" Велинград спортна площадка 4 900 

Общински средства  5 000 

ДГ „Еделвайс“ - Велинград спортна площадка  

   

3. Изготвяне на план за ремонт и поддръжка на материалната база на общинските детски 

заведения, както и за обновяване на дълготрайните материални активи. 

       На 05.09.2018 бе направена първа копка на нова детска градина в с. Драгиново.С 

решение на Министерски съвет, Велинград ще усвои 1 600 000 лева за изграждането на 

нова детска градина. С целевите средства ще бъдат изградени 4 сгради, самостоятелен 

кухненски блок и модерно геотермално отопление през зимния сезон. Детска градина 

„Пролет“ ще се сдобие и с обновен двор с нови детски площадки и ограда. Капацитетът на 

детското заведение ще бъде разширен до 150 деца. 

На 03.09.2018 г.  в НПГГС „Христо Ботев“ се проведе официална церемония „Първа 

копка“ във връзка с изпълнението на проект „Обновяване и доизграждане на материално-

техническата база на Професионална гимназия по горско стопанство „Христо Ботев“ – 

Велинград“ Договор № BG16RFOP001-3.002-0002-C01 от 12.01.2017 г., финансиран по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския 

съюз.Той ще бъде с продължителност 30 месеца (12.01.2017 – 12.01. 2020 г.).  Общата 
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стойност на проекта е 1 300 000 лева. ще бъдат изградени двуетажна многофункционална 

масивна сграда, включваща физкултурен салон, заседателна и фитнес зала.  

 

По проекта ще бъде повишена също и енергийната ефективност на сградата на 

гимназията. 

С ПМС бе изградена нова парна инсталация – парно отопление, нов котел на пелети  

в СУ „Христо Смирненски”- с. Света Петка на стойност 377 000 лева.  

 

4.    Развитие на спортната база в учебните и детски заведения.  

В НПГГС „Христо Ботев“ по проект  „Обновяване и доизграждане на материално-

техническата база” се  изграждат физкултурен салон, заседателна и фитнес зала. 

    За повишаване на възможностите за предоставяне на здравословни, спортни 

дейности през 2018г. бяха спечелени 2 проекта по ПУДООС, а именно: 

„Вълшебство в зелено” – озеленяване и модернизация на дворното пространство на ДГ 

„Детски рай” на стойност 5000 лв. Начало на проекта 01.05.2018г. продължителност до 

30.10.2018г. 

„Зелен кът за обучение и игри” – в ДГ” Фантазия” на стойност 5000лв. Начало на проекта 

01.05.2018г. продължителност до 30.10.2018г.” Подпомогната от Община Велинград бе и 

ДГ „Еделвайс” за поставяне на настилка за спортна площадка и ремонт на кухненски блок. 

 

5. Разработване и приемане на Общинска програма за работа с талантливи и 

даровити деца и създаване на общински фонд за даровити деца чрез привличане на средства 

от дарители и меценати. Община Велинград кандидатства по Наредба за условията и реда 

за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.  Общинска администрация дава 

възможност за изява на всички талантливи деца в областта на спорта, изкуствата и науката, 

като организира редица международни, национални, регионални фестивали, концерти, 

състезания, форуми. Финансира творчески ваканции, участия в международни и 

национални конкурси, състезания.  Юбилейните Велинградски празници на културата – 70 

години Велинград преминаха под мотото „Да помогнем на талантливите и даровити деца“ – 

благотворителна кампания за подпомагане на даровити деца на Велинград. 

 

 

Приоритет 5. Подобряване на качеството и достъпа до здравни, образователни, 

социални и културни услуги 
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Мярка 5.1: Поддържане на оптимална мрежа от образователни структури, отговарящи на 

съвременните социални, икономически и педагогически потребности. 

Дейности: 

УЧИЛИЩНА МРЕЖА В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД за 2018 г.  

    

 

Общински 

       № 
по 

ред 

Второстепенни разпоредители 
с бюджет брой 

ученици 

брой уч-ци 
на 

целодн.орг. 

брой 
деца 
в ПДГ 

деца на 
рес.подп. 

самост. 
форма 

защитено  
уч-ще 

средищно  
уч-ще 

1 СУ "Св.св.К.и М." - Велинград 730 243 25 7 14     

2 СУ "В.Левски" -Велинград 560 128   14 4     

3 ОУ "Н.Рилски" -Велинград 458 19   26       

4 ОУ "Хр.Ботев" - Велинград 261 150   12       

5 ОУ "Г.Бенковски" -В-д 191   24 9       

6 СУ "М.Драгинов" с.Драгиново 456 178   25 17     

7 СУ"Хр.См." с.Света Петка 421 224   5 3 да  да  

8 ОУ "Хр.Ботев" с. Абланица 47 47 6 1 1 да  да  

9 
Обед.У "Иван Вазов" с. 
Пашови 134 91 36 1   да  да  

10 ОУ "В.Левски" с.Грашево 75 73   2 16 да  да  

11 Обед.У "В.Левски" с.Кръстава 135 117 29     да  да  

12 ОУ "Д-р П.Берон" с.Бирково 89 38 21 1   да  да  

                  

  Общо:  3557 1308 141 103 55 6 6 

         

 
Професионални гимназии и проф.паралелки към СУ 

 

задочна 
форма 

  1 ПГД "Иван Вазов" - Велинград 131     9 215 
  2 СУ "М.Драгинов" с.Драгиново 46 

        Общо:  177 0 0 9 215 
  

   
  

     

   

брой деца 
в ДГ 

     1 ДГ  "Фантазия" - Велинград   137   7 
   2 ДГ "Радост" - Велинград   104     
   3 ДГ "Слънчице" - Велинград   162   4 
   4 ДГ "Детски рай" - Велинград   84   4 
   5 ДГ "Еделвайс" - Велинград   102 108 2 
   6 ДГ "Пролет" с. Драгиново   126   1 
   7 ДГ "Юр.Гагарин" -с.Св.Петка   110     
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8 ДГ "Кокиче" с. Грашево   47     
     Общо:  0 872 108 18 
   

           Общо:  4166   249 130   6 6 

         1 ЦПЛР - ОДК 432       
   

         

 

към МОН 
       

1 
НПГГС "Хр.Ботев" - 
Велинград 214         

  
2 

ПГИТ "Ал. Константинов" - В-
д 492       34 

  

         

         1 ЦСОП  45 
       

      Изтичащата 2018  година бе година на промени – по голям ръст на учителските заплати. 

Подобриха се  условията на труд в някои образователни институции, даде се старт, чрез 

първи копки на модернизиране и изграждане на образователна инфраструктура.     

Чувствително бе променен и моделът на финансиране на самите училища. Единните 

разходни стандарти за ученик бяха допълнени със стандарти за училище и паралелка в опит 

да се увеличи финансирането на малките и отдалечени училища. Бяха приети нови правила 

за отдаването на статут на защитени учебни заведения, но важното при тях е въвеждането на 

защитени детски градини вследствие на по-ранното начало на задължителното образование. 

Поставяне на акцент бе необходимостта от качествено педагогическото образование и 

продължаващата квалификация на кадрите,  международни програми по ЕРАЗЪМ + в 

образователната система – в противен случай тя е заплашена от значителен кадрови проблем 

в близко бъдеще. 

        Училищната мрежа в община Велинград е пространствено изградена система за обхват 

на всички подлежащи на задължително обучение деца и ученици, с възможности за 

продължаване на образованието им в гимназиални етапи в средни и обединени училища и 

професионални гимназии. Образователните институции ползват сгради публична 

собственост, които със средства по програми, проекти, капиталови програми се обновяват с 

цел създаване на привлекателна учебна среда. 

    

      Основен приоритет и през учебната 2018/2019 г. е  да се гарантира на всяко българско 

дете независимо от социалното положение, местоживеене и етническа принадлежност 

получаването на равен достъп и качествено образование. 
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- Разработиха се варианти за формули за разпределение на средствата по ЕРС за училищата 

и детските градини, предварително бяха запознати директорите  с предложените варианти. 

Приеха се формулите и правилата за бюджетната  2018 г. на общинските училища, ДГ и 

ЦПЛР - ОДК – 11 937 456 лв. 

Постигна се гъвкавост на управлението и по – ефективно планиране на дейностите. 

- Изготвиха се необходимите документи и справки до МОН за безплатния превоз на 

педагогическия персонал – 72 046 лв. и безплатния превоз на децата и учениците – 199 449 

лв.  

- Получени средства, след  съгласуване и представяне в РУО на проекти по ПМС 129 за 

минимални диференцирани размери за физическо възпитание и спорт на децата и 

учениците. – 13 336 лв. 

-  Подадени комплект от документи по НП „Оптимизация на училищната мрежа – вътрешно 

преструктуриране” за получаване на обезщетения на персонала в общинските училища и 

ДГ. – 202 162 лв. 

-  Изготвени и обобщени заявките за безплатните учебници на учениците от І до VІІ клас и 

на учебни помагала на децата в задължителна предучилищна възраст и получени и 

разпределени средства в размер на – 179 616 лв.  

-  Получени и разпределени средства от МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи 

за 2018 г. по детски градини и училища в размер на 178 840 лева. 

-  Изгради се система за ефективен административен и финансов контрол, чрез въвеждане 

на СФУК във всички учебно-възпитателни заведения.  

-  За успешното партниране и взаимодействие с родителското и гражданско участие в 

управлението на образователния процес Община Велинград съдейства чрез излъчените си 

представители за членове на Обществените съвети към всяко училище и детска градина на 

територията. Продължи и дейността на общински членове в Съвета за обществен 

мониторинг по проекта „Твоят час“. Това обуславя механизъм за насърчаване на 

ефективността на родителските активи и училищните настоятелства. 

        Представител на отдел „ХСД” участва съвместно с представители на РУО Пазарджик в 

мониторинга на Национална програма „Без свободен час в училище” в СУ ”Св.Св.Кирил и 

Методий”, ОУ ”Неофит Рилски”, ОУ „Христо Ботев” – Велинград и СУ „Методий 

Драгинов” с. Драгиново. 
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Мярка 5.2: Модернизация и технологично обновление на базата и педагогическата 

практика. 
 
 
 
Дейности: 
 

 Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на Професионална 

гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" – Велинград“ 
Финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. на обща стойност 1 300 

000 лв. Проектът цели създаване на условия за предоставяне на качествени и модерни 

образователни  услуги  в ПГГС "Христо Ботев" чрез подобряване на образователната 

инфраструктура на учебното заведение.  Гимназията е единственото  професионално училище в 

страната, строго профилирано по специалностите “Горско стопанство и дърводобив” и “Горско и 

ловно стопанство”.  Проектът предвижда  внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата 

на ПГГС "Христо Ботев" - Велинград и изграждането на многофункционална зала към учебното 

заведение включваща физкултурен салон, съблекални със санитарни помещения, фитнес и 

заседателна зала. В процеса на реализация на проекта ще бъдат осъществени дейности по 

инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение на строителството. Ще бъде закупено, 

доставено и монтирано  нужното за новоизградената материална база оборудване и обзавеждане. В 

рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности по изготвяне на обследване за установяване на 

техническите характеристики и съставяне на технически паспорт на сградата на ПГГС "Христо 

Ботев" - Велинград; изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционните проекти със 

съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор по време на 

строителството, информационно комуникационна кампания за популяризиране на проекта и 

източниците на финансиране, както и извършване на независим финансов одит. През месец януари 

2017 г. е подписан административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

 
 Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град Велинград”,   
Финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и 

интегрирано градско развитие - процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и 

развитие 2014-2020“.   

 Проектът има за цел подобряване качеството на предлаганите образователни услуги в 

Полудневна детска градина към СУ "Св. Св. Кирил и Методий" чрез разширение и обновление на 

материално техническата база на учебното заведение. Предвижда се повишаване капацитета на 

образователната институция от 26 на 78 деца чрез изпълнение на строително монтажни работи за 

реконструкция на детската градина състояща се в пристрояване и/или надстрояване на 

съществуващата сграда с още два етажа. Ще бъде обновено дворното пространство на учебното 

заведение. Ще бъде изградена и достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. В обхвата на 

проекта ще бъдат осъществени дейности по инженеринг - проектиране, авторски надзор и 

изпълнение на строителството.  
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Ще бъде закупено, доставено и монтирано нужното за реконструираната и обновена материална 

база оборудване и обзавеждане. В рамките на проекта ще бъдат изпълнени дейности по изготвяне на 

оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството, информационно комуникационна 

кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране, както и извършване на 

независим финансов одит. 

Срок за изпълнение 10.01.2018 година – 10.07.2020 година. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Стойността на проекта е 802 156,88 лева. 

 
 Проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДЦДМУ 

„Надежда“ и ЦДГ „Детски рай“ – гр. Велинград“. 
През месец ноември 2016 година е депозирано заявление за проявен интерес за финансиране на 

проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДЦДМУ „Надежда“ и ЦДГ 

„Детски рай“ – гр. Велинград“  в рамките на Инвестиционна програма за климата към Национален 

доверителен екофонд на обща стойност 1 105 765,19 лв. През декември 2016 година приключи 

първия етап на оценяване  и предстои подготовката и представянето на формуляр за кандидатстване 

с всички изискани приложения към него след получаване на покана от НДЕФ при осигуряването на 

финансиране в рамките на  Инвестиционна програма за климата. 

 Проект „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо 

Смирненски“, в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в УПИ I, кв. № 2 по плана 

на с. Света Петка, Община Велинград“  

Проектното предложение е депозирано с Вх. рег. №: BG06RDNP001-7.002-0013 по Процедура чрез 

подбор № BG06RDNP001-7.002 – Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане 

на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва 

основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална 

гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и 

училищното образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка 7 „Основни услуги и 

обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г.. 

Проектното предложение е подадено на 12.07.2018 година и е в процес на оценка.  

Стойността на проекта е 813 174.56 лв.  
 
 
Мярка5.3: Повишаване на управленския и технологичния капацитет на здравеопазването 

на територията на общината 
 

Мярка: 5.4. Развитие на социалните услуги 

Дейности: 

 Проект „За по-добър живот” 

 Основната дейност на проекта е предоставяне на почасови услуги на лица с трайни увреждания и 

възрастни хора над 65 години с невъзможност за самообслужване. 
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Постигнатите резултати от изпълнението на проекта са следните: 

- Сформира се екип за управление на проекта – ръководител, технически сътрудници, 

счетоводител 

- Ефективно се управляваше процеса на предоставяне на социалните услуги и се защитаваха 

интересите на потребителя. 

- Назначиха се двама социални работници и едни психолог 

- Извършиха се 1 147 проверки по домовете за потребителите 

- Наеха се 19 лични асистенти; 16 социални асистенти и 19 домашни санитари 

- Повиши се капацитета на 54 лица предоставящи услугите, посредством едно въвеждащо и две 

поддържащи обучения 

- Осигури се равен достъп за кандидатстване и включване на желаещите да ползват социална/и 

услуга/и по проекта. 

- Сключиха се договори за предоставяне на социална услуга/и с 90 потребители, в т.ч. 20 деца 

- Предостави се психологическа и мотивационна подкрепа и консултиране на нуждаещите се 

потребители и персонал по проекта, чрез индивидуална работа и групови супервизии с психолог 

- Подобри се качество на живот на 90 лица с различни  увреждания в т.ч. и деца и възрастни хора 

над 65 години от Община Велинград 

- Разшири се мрежата от услуги в общността в Община Велинград 

- Постигна се високо качество на предлаганите услуги, които покриват нуждите на потребителите 

- Популяризираха се резултатите от Проекта, съобразно изискванията  и регламентите за 

визуализация на Европейската общност, чрез пресконференции, брошури, информационни табла, 

тематични статии в местната преса. 

Срок за изпълнение 01.02.2016 г. -  30.11.2017 г. 

Стойността на проекта е 499 572.00 лв. 

 След приключване на проекта предоставянето на социалните услуги продължи да се 

осъществява, като финансирането бе осигурено както следва: 

- за срок от 01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.  с Постановление на Министерски съвет №  

332/2017; 

- за срок от 01.01.2019 г. до 31.08.2019 г.  с Постановление на Министерски съвет №  

344/2018. 

 

 Проект „Център за социално включване "Развитие" 

Финансиран по процедура за ”Услуги за ранно детско развитие“ на  ОП „РЧР“ 2014-2020 г. 

Проектът включва дейности, свързани с предоставянето на интегрирани услуги за ранно детско 

развитие, насочени към деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, включително деца с 

увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.  

Срок за изпълнение 11.05.2016 -  11.12.2019 г. 

Стойността на проекта е  809 433.90 лв. 

 

 Проект „Осигуряване на топъл обяд“ 

Финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на най –  
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нуждаещите се лица в България. Услугата се реализира на територията на гр. Велинград. 

Храната се приготвя в кухнята на Дом за стари хора „Ела” – гр. Велинград. Храната се предоставя 

на трудноподвижните лица и болните на легло,като храната се доставя в канчета на място в 

домовете им.  

  

 В проекта е заложено изхранването на 50 човека от съответните целеви групи. Разносът на храна  

се извършва всеки работен ден.Балансираното хранене на ползвателите по Проекта се извършва на 

база на норми за хранене, чрез приготвянето на вкусна и питателна храна съобразено с действащи 

рецептурни книги и по предварително изготвено седмично меню. 

 Основната целева група за предоставяне на топъл обяд са:  

1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от Правилника за 

прилагане на Закона за социално подпомагане;  

2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от дирекция 

„Социално подпомагане”;  

3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии -за осигурителен стаж и 

възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност; 

4. Скитащи и бездомни деца и лица; 

5. Лица от уязвими групи –граждани на трети страни, по смисъла на §1, т.17 от Допълнителни 

разпоредби от Закона за убежището и бежанците. 

Срок за изпълнение 10.05.2016 г. -  31.12.2019 г. 

Стойността на проекта е 123 508 лв. 

 

Повишаване качеството на живот на лицата в неравностойно положение. 

       Обслужване, контрол и развитие на социалните услуги,  в институции,   и на местно 

ниво.  

Със съвместни действия община Велинград и социалните услуги предоставяни в общността 

се  подобриха условията на живот на потребителите в: 

- Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания /ЦНСТДБУ/ 1 и 2-  

подновяване на осветителните тела в сградата; поставяне на пейки в общите части; 

обезопасяване на терасата; освежаване на спалните помещения на потребителите и общите 

части.  

- Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ 1 и 2- 

освежаване на част от спалните помещения , коридори , санитарни възли и общи 

помещения . Частична подмяна на паркета в ЦНСТДМУ 1 , коридори и общото помещение. 

Подмяна на терикот и плочки в част от баните.Обезопасяване на част от облицовката на 

стените.Обзавеждане на спалните помещения с килими , шалтета за леглата и 

пердета.Освежаване на тревните площи с алея от цветя и ремонт на детската площадка и 

пейките в двата центъра.С цел задоволяване нуждите на потребителите от двата центъра са 

закупени две нови перални и една сушилня. 
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-Дневен център за деца и младежи с увреждания /ДЦДМУ/- извършен цялостен ремонт на 

покрива, освежено е кухненското помещение на втория етаж; боядисване на всички 

помещения в центъра; поставяне на гипсови мазилки на таваните на занималните; 

освежаване на дограмата; покриване на терасата с поликарбон. 

- Дневен център за пълнолетни лица с увреждания /ДЦПЛУ/- закупуване на  специализиран 

автобус за нуждите на потребителите; подмяна на подова настилка / паркет/ на всички 

помещения; освежаване на всички помещения; подмяна на допълнителни детайли / 

первази/; подмяна на челен тил / входен пистолет / с гипсокартон / и освежаване в кабинета 

по „ Интеграция „ . 

- Център за обществена подкрепа- подобряване на вътрешния интериор на помещенията в 

ЦОП;  

- Общинска служба за социални услуги- освежаване на шест от спалните помещения на 

потребителите; подмяна на подова настилка /балатум/ в част от спалните помещения; 

ремонт на компрометирана покривна конструкция; поставяне на гипсова мазилка в 

коридора и складовете помещения на кухненския блок. 

- Защитено жилище за лица с физически увреждания- подменена мивка и обновен 

кухненски шкаф  

Разработване на стратегически документи – стратегии, програми и планове 

С цел постигане на устойчивост на социална защита и интеграция на уязвимите групи, 

Община Велинград, е разработила следните стратегически документи: 

1. Общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи 

на социално подпомагане. 

2. Отчет за 2017г. по изпълнението на Плана за интегриране на ромите /2014- 2017/ и 

изготвяне на нов план за интегриране на ромите.  

3. План за развитие на социалните услуги за 2019г., отчет за 2017г.  

4. Отчет по изпълнението на Общинския план за младежта за 2017г. 

5. Общински план за младежта за 2018г.  

6. Общинската програма за закрила на детето за 2017г. и приемане на нова. 

7.Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости. 

8. Програма за работата и дейността на МКБППМН. 

 
Мярка 5.5: Интеграция на уязвимите групи 

   Дейности: 

1. Активно партньорство за съвместни мероприятия с младежки съвет 

Във връзка с организиране на свободното време на младите хора в Община Велинград, 

МКБППМН, съвместно със ЦОП и РУП – Велинград, организира „Весела ваканция 2018г.”, 

със следните мероприятия: 

- Арт ателие „Всички сме специални и неповторими” 
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- ”Синьо лято” – игри и забавления на плажа 

- ”Да рисуваме с усмивка” 

 

   2. Други дейности на МКБППМН: 

        - През месец февруари 2018г., обществен възпитател на МКБППМН, представи темата 

за «Наркотични вещества» на децата от ЦНСТДМБУ – Велинград. 

      -  През месец март, съвместно с инспектор ДПС е представена темата «Наркотични 

вещества» в СУ «Св.св. Кирил и Методий».  

Представена презентация в ЦНСТДМБУ – «Насилие и агресия в училище». Децата са 

запознати със същността на агресията и насилието, причините, които активират детската 

агресия. Подготвен и разпространен ,беше Тест за агресивност, като обобщените данни 

показват – средна степен на агресивност сред децата. 

- Взехме участие в конкурса за 1-ви март – „Мартичка” за ръчна изработка на най- 

оригинална и красива мартеница, гривна, колие, кукла и пано, организиран от общ. 

Велинград за всички училища и детски градини в общината. Участниците бяха 

разделени в 4 възрастови групи: 

•Първа група – за детските градини; 

•Втора група – ученици от 1 до 4 клас; 

•Трета група – ученици от 5 до 8 клас; 

•Четвърта група – ученици от 9 до 12 клас; 

       - Изнесена презентация в ОУ «Георги Бенковски» на децата от 5-ти и 6-ти клас за 

вредата от «Наркотичните вещества». 

       -  През периода в ЦНСТДМБУ е представена презентация «Толерантността през моите 

очи» - разясняване на значението на думата толерантност и видовете толерантност, както и 

темата: «Превенция на въвличане на малолетни и непълнолетни момичета в ранно 

съжителство». Същата тема е дискутирана и пред ученици от ОУ «Георги Бенковски». 

      - Във връзка с отбелязването на Международния ден за борба с наркотиците, 

МКБППМН организира концерт под надслов «Не на наркотиците».  Разпространени бяха 

брошури, които съдържат информация за опасните наркотични вещества и начини за 

справяне.  

       - На 12.05.2018г., Комисията съвместно с община Велинград, организираха 

Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на 

спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, 

които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности.  

       -  МКБППМН организира и проведе мероприятието „Връстници обучават връстници”, с 

млади обучители от ОУ „Неофит Рилски”. Децата представиха темата за „Вредата от   

тютюнопушене”. Целта на обучението беше да се запознаят учениците с вредата от 

тютюнопушене и начините за справяне с вредния навик. 
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        - Конкурс за детска рисунка организираха МКБППМН и ЦПЛР - Общински детски 

комплекс – община Велинград на 19.11.2018г., под надслов „Не на насилието над деца”. 

Конкурса се проведе със съдействието на г-жа Венера Ланджова – ръководител на школата 

по изобразително изкуство към ЦПЛР - ОДК, в която взеха участие общо 50 деца от първи 

до осми клас. Участниците бяха разделени на две възрастови групи I – IV клас и V-VIII 

клас, като всички деца получиха поощрителни награди и грамоти 

      

  - На 12.05.2018г., Комисията съвместно с община Велинград, организираха 

Международния ден на предизвикателството и Деня на спорта и работещите в сферата на 

спорта. В мероприятието взеха участие деца от училищата на територията на общината, 

които демонстрираха любимия си спорт, според своите физически възможности.  

       -  МКБППМН работи съвместно с РУП – Велинград, по програма «Детско полицейско 

управление». През периода е представена темата «Как да се справяме с агресивното 

/недопустимо/ поведение ?», на децата от СУ «Св.св.Кирил и Методий» - Велинград. 

       По модул «Социални умения», е представена темата « В света на човешките отношения 

– толерантност към различието», което предизвика голям интерес на децата от 7-ми клас. 

Разпространени бяха брошури със съдържание  «Как да се предпазим от онлайн тормозът в 

интернет пространството», «Опасностите, които се крият в интернет пространството и как 

да се предпазим».  

 

Мярка 5.6.: Развитие на културата 

Дейности: 
 

1. Във връзка със стимулиране на културните прояви на нестандартни открити 

пространства , развитие и запазване на традиционните прояви с ярко местно, национално и 

международно значение е разработена нова форма на модерен културен календар.                                                                             

             2.  За утвърждаване на нашият град като активен център на духовен живот, не само 

в България, но и в Европейското пространство Община Велинград, като културна 

дестинация е :     Разработена рекламна стратегия, включваща проектни рекламни дейности- 

осветени рекламни площи, професионално озвучаване,  публичен дисплей  

Разработени и подържани са маршрути с места, свързани със сферата на културата и 

историческото ни наследство; 

-Велинград– Градот – Извор – Драгиче – Уличките – Стария чарк                                                              

-Велинград – Самоводица – Бялата скала – хижа Кладова                                                                                                                                                                                                            

- Велинград – Юндола – Куртово –Белмекен  

- Юндола – Локвата – Арапчал – Кладова – Пеева поляна                                  

- Велинград – Славееви скали – Локвата    

- Юндола – Локвата – Арапчал – Кладова – Пеева поляна                                  

- Велинград – Градот –Елин връх                                                                           

- Велинград – Драгиче – Печенек – Кладова                                                          
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 Разработени   са   дейности   за   информиране     на     обществеността     за подобряване    

на    осведомеността    относно     културните            събития 

  3. Развитие на алтернативните форми на туризъм:  

     Фестивален туризъм  

-  Седми фолклорен   фестивал   на   любителските  клубове  за     български народни 

хора”Пролетно хоро „                                                                                             

 - Седми фолклорен танцов фестивал ,,Хоро при извора''                                                                                                                                  

- Шести национален фестивал на старата градска песен "Красив роман е любовта"                                                                                                                  

- Девети   международен   фестивал   на   детската  забавна песен и танци”Дъга над 

Клептуза”  

- Трети детски фолклорен фестивал, ,Клептузки ритми''                                                                                                               

- Международен    фестивал    на    музикалния   филм   ”Николай   Гяуров” 

- АРТ Фестивал „Зимна приказка“  

- Фестивал за руска песен, поезия и танц „Пусть всегда будет солнце“ 

-  Фестивал на хора с увреждания от област Пазарджик 

-  Кулинарен фестивал- ,,ТАБИЕТ” 

- Кулинарен фестивал - ШЕФС КЛУБ- Велинград 

- Кулинарен фестивал- ,,БАЛКАНСКА МАГИЯ” 

-  Традиционен събор “Юндола”                                                          

        

Конгресен туризъм                                                                                                

-  V Национален семинар за изучаване на български народни хора- ,,Танци от югозапада 

-  Пресконференция на БЛС / ДАГБ 

- Представяне   на  сборника  от   научни  доклади от III- та Национална   научна   

конференция 

 

Културен туризъм                                                                                        

Важен   елемент   от   устойчивото   развитие   на   културния    туризъм    е 

разкриване потенциала на културните археологически забележителности в Община   

Велинград  ,   развивайки   ги    като   туристически   обекти       и включвайки   ги    в   

маршрутни   програми,  и опазване за     поколенията на културно – историческото ни 

наследство .                                                           

- Традиционния за Велинград празник -  Бабинден - ,,Бабин ден- бит и традиция от 

чепинския 

   край” 

- ,,Посрещане на руските войски в Каменица”, изложба,,Руско-турската освободителна 

война”  

- ,,145 години безсмъртие ” Възпоменателно поклонение и  тържествен ритуал по поднасяне 

на цветя и венци. Тематична изложба посветена на Васил Левски. Рецитал  и радио  
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предаване на ученици от СУ,,Васил Левски, посветено на живота и делото на Васил Левски 

- Сирни Заговезни  / Гаганица / -празник на  всеобщото опрощение 

- ,,Възкресението на българския народ”-140 г.от Освобождението на България. Изложба 

посветена на 140 г.от Руско-турска освободителна война и прожекция на филма ,,Героите 

на Шипка” 

- ,,ТОДОРОВДЕН - БИТ  И  ТРАДИЦИЯ  ОТ  ЧЕПИНСКИЯ КРАЙ” 

-  Пролетен празник ,,Кърчибук 

-  Празник „Любов и вино“, посветен на  Деня на лозаря и на Деня на влюбените . 

Възстановка на ритуали свързани с Празника ,,Трифон Зарезан” 

- Възстановка140 г.от РК,,РОДОПЧАНИ” и НД,,ТРАДИЦИЯ в чест на 140 години от 

  Освобождението   на България  

-  Пролетен общоселски празник Благовец 

- ДЕН НА ХРАБРОСТТА И ПРАЗНИКНА СЛАВНАТА БЪЛГАРСКА АРМИЯ – 

ГЕРГЬОВДЕН Празник  на Чепино 

- След Мълчаната вода- Кв.Чепино Радонова баня 

-  ,,Орлицата на Арапчал”- 96 г.  от рождението на Вела Пеева 

- ,,22 март Световен ден на водата”Празник на водата. фотоконкурс, конкурс за 

стихотворение и разказ 

 -  Програма      Великден - „Голямото писане на великденски яйца”, конкурс „Великденски 

писани яйца от Чепинския край” 

- Образователна програма „Традициите – вчера и днес” 

- ,,74 години безсмъртие ”   Вела Пеева - Орлицата на Арапчал 

- ,,Върви Народе Възродени….”Ден на славянската писменост и култура.Приз,, Учител на 

годината”, ,,Парад на красотата”.Абитуриентски  бал 2018 

- Детски спектакъл посветен на България и на Велинград 

- Празници на минералната вода 

- ,,Рок на открито „Концерт на младежки рок групи 

- Празничен  концерт,,.Слънце весело блести в детските очи” - посветен  на първи юни – 

деня на детето.  Откриване на лято 2018 

- „ЗАЕДНО СМЕ НА СЦЕНАТА”Годишна продукция- концерт на ПДЮАНПТ,,Здравче- 

венче” 

- 14 години слава- Почитане паметта на Николай Гяуров 

- ВЕЛИНГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА   2018  - ,,70  ГОДИНИ  ВЕЛИНГРАД  

БЛАГОСЛОВЕН  И  ВЕЧЕН ” 

 БЛАГОТВОРИТЕЛНА МИСИЯ ,,ТАЛАНТА ОБИЧА ВСЯКО ДЕТЕ - ДА ПОДАДЕМ 

РЪКА НА ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА” 

- Тържествена вечерна заря – проверка с участието на ,,Специалните сили” МНО 

- Тържествена шоу програма с участието на духови оркестри и мажоретни състави 
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- Лятно училище ,, ДА СЪХРАНИМ КРАСОТАТА НА МИНАЛОТО” 

- ,,СИНЬО ЛЯТО” - игри и забавления на плажа 

- Организиране на концерти в подкрепа на III Национална хорова инициатива на Български 

хоров съюз,,България  пее” с мото ,,Заедно” 

- Театрални празници                                                                                                    

- 89 години от рождението на Николай Гяуров. Международен фестивал на музикалния 

филм,,Н. Гяуров''  

- 81 г от построяването на втория в Европа минерален басейн от кмета Йосиф Шнитер 

- С Родопската теснолинейка в Аврамово 

- Официално  посещение   на  посланици  от  дипломатическия      корпус               

- Тържествено отбелязване 106 годишнина от началото на Балканската война на връх 

Велийца    

- Пътуващ детски фестивал ,,КАТО ЗВЕЗДИТЕ”- сдружение ,,Вега”за подпомагане и 

поощряване на детски таланти  

- Базар на занаятите 

-  Отбелязване на международни дни на театъра, на хумора и шегата, на детската книга, на 

ромите, на музеите, за борба с наркотиците, на възрастните хора, на ДОБРОТАТА, на 

околната среда 

- Тържествено запалване светлините на коледната елха.Специални гости ДЯДО КОЛЕДА и  

  Огнено Шоу Дивинитас 

- ,,ТРАДИЦИОНЕН ИГНАЖДЕНСКИ КОНЦЕРТ” в Музея 

- Юбилейна авторска изложба на Велинградски художници, изложби от фонда на 

галерията, гостуващи изложби, изложба от дарения на Борис Ризов цикъл ,,Агресия”, 

изложба от пленер по живопис  

-„Хорова среща”, посветена на Деня на Европа 

 - Литературни вечери, литературна страноприемница 

- Музикални вечери 

-Ателиета  „Сцена за малки и големи” и ,,Пъстра броеница” 

- Арт ателиета 

- КИНО ПАНОРАМА 

-  Светли  коледни празници на мечтите, желанията, надеждите 

 4. Запазване  на конкурентни предимства посредством   концепция      за устойчиво  

развитие  на  културните институции  и  синхронизиране     на културната политика на 

Община Велинград с професионални  културни институции,    творчески    организации,   

неправителствени   и       частни формирования, медии и други организации.                                                                                                         

- Николай Славеев ,  СД  СКОИ  ДИВИНИТАС,  ,,Асьов Холидейс”, ,,АКУСТИК САУНД  

ГРУП”ЕООД,  МОНТЕ  МЮЗИК ООД, МФ ЗА Българско наследство прф. П. Детев, СОПД  

ВИВО МОНТАНА, 
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 Популяризиране  визията  на   общинската   политика   в   сферата    на културата, 

чрез използване на ефективен механизъм за маркетинг реклама на основа на  целенасочена  

съвместна работа с медиите,  включително  на национално ниво                                                                                                       

- Приобщаване към  Европейските дни на наследството  

-  Гостуваща изложби                        

- Включване на културни събития  на   Община Велинград в календара на ,,Пловдив 2019г.-   

  Европейска столица на културата”                  

- Включване   към  инициативата на  МКВТХ  гр.Пазарджик ,,Заедно  срещу трафика  на  

хора” 

-  Исторически музей Велинград участва в първия Салон на музеите в НДК с изложбата 

,,Николай Гяуров- великия бас 

- Организиране на концерти в подкрепа на III Национална хорова инициатива на Български 

хоров съюз,,България  пее” с мото ,,Заедно” 

    5.  Обогатяване на   културния   живот   на Велинград  и  възможности   за привличане на 

партньори, и външни донори като са въведени нови  форми на  изява. Създаване  на  

благоприятна  бизнес   среда  и     инвестиционен климат,  чрез  непрекъснато  

сътрудничество  с  творческите  общности  на града                                                                                                                                                                              

-  „65 години Представителен Фолклорен Ансамбъл ,,ЧЕПИНО”Концерт спектакъл 

,,Чепинския змей” 

-  Юбилеен коледен концерт,,60 години ОДК” 

- Тържествената проверка (заря)с участието на Представителна армейска част от 68 бригада 

Специални сили и Представителния духов оркестър на ВВС 

- Юбилеен Коледен концерт-125 години от основаването на Народно читалище,, Отец 

Паисий – 1893’’, 65 години литературен клуб ,,Никола Вапцаров”, 40 години от 

основаването на мажоретен състав към Представителен младежки духов оркестър          

,, Димитър Мечев ” 

- Юбилеен концерт 50 години творческа дейност на семейство Казалиеви 

- Юбилей на ОУ,, Георги Бенковски” 

- Регионален конкурс  – изложба „Мартичка”, с участие на деца от целия регион и на 

техните експонат 

- Театрални представления.Гостуващи театри.Детски театрални постановки. Вечери 

посветени на филмовото и театрално изкуство 

- ІV Национален семинар за изучаване на български народни хора- ,,Танци от югозапада” 

- Национална викторина “Да запазим децата на пътя“ 

- Еко инициативи: отбелязване на дните на Земята и  гората.,,Зелена занималня, Седмица на 

гората”, фотоконкурс 

- Общинска викторина “Защита при бедствия и аварии“ 

- Лятно училище ,, ДА СЪХРАНИМ КРАСОТАТА НА МИНАЛОТО”– дърворезба, 

грънчарство, тъкачество   

-  Концерти с участието на  Андрей Михайлов/бас/, Йосиф и Зорница Радионови /цигулка и 

пиано/-,,Любими музикални бисери от Моцарт и Росини до днес”, Надя Тончева и ,,HOT 

CLUB DE PLOVDIV”,, ВИВО  МОНТАНА ”, Трио ,,Сопрано”, гостуващи духови и 
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мажоретни  състави, фолклорен ансамбъл ,,Аленк денс груп”-Силиври, Турция, СКНТ 

,,Силивряк” ръководител Светлана Стоева ,Национален фолклорен ансамбъл ,, БЪЛГАРЕ”  

Рок театър "Аспарух – битката за Онгъла"с   група „Епизод, „ТАНЦ БЕЗ ГРАНИЦИ” 

старозагорската трупа „Танца на вятъра“, ПОЛИ ГЕНОВА, оперни певци от Софийска 

опера - Илияна Генева/сопрано/, Божидар Божкилов/бас/ и Бояна Ламбрева/роял/, джаз 

квартет от Одрин, фолклорен  ансамбъл от Охрид Македония, ансамбъл,,ЧИНАРИ” 

- Община Велинград получи дарения от :                                                                               

Милена Драгийска -Денчева, ,,Примиера257”ООД  ,  ,,Виктория фоерверк” Спас Ямаков ,  

,,НИП Инвест” ООД                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Включване на дирекция ХСД към националната инициатива ,,Великден за всеки” 

организирана от омбудсман на Република България                                         -  

Благотворителни кампании 

- Благотворителен концерт за децата в нужда 

-  Благотворителни коледни базари и концерти 

- Празник  на Чепино и благотворителен концерт 

- БЛАГОТВОРИТЕЛНА МИСИЯ ,,ТАЛАНТА ОБИЧА ВСЯКО ДЕТЕ - ДА ПОДАДЕМ 

РЪКА НА ТАЛАНТЛИВИТЕ ДЕЦА” 

- Благотворителен концерт за деня на християнското семейство 

-,,Мостове на приятелство”Благотворителен концерт за децата със СОП 

 

6. Библиотеките работят за превръщане в модерни информационни центрове, където 

по програма ,,Глобални библиотеки-България” и чрез непрекъснато обогатяване на 

библиотечния фонд се съдейства за приобщаване на гражданите към глобалното 

информационно общество. Библиотеките във Велинград са  значими средища за  

информация, комуникация, обучение, знания и културна дейност -  Към проекта ,,Пътят 

към библиотеката”   са включени                  НЧ,,В.Левски1904”. , НЧ  ,,Отец .Паисий - 

1893”,  ОНЧ ,, Св.Св.Кирил и Методий”,  НЧ ,,М.Драгинов1936”, НЧ,,,Виделина1946”                       

Подкрепа   за   издаването    на   некомерсиална     литература   на велинградски 

автори.                                                                                          

       - Отпечатване на сборник доклади от ІІІ национална научна 

конференция,,Родопа планина” 

 

7. Инициирането, разработването и прилагането на програма насърчаваща четенето.  

 Среща с професор Радослав Радев на тема ,, Васил Левски в българската 

литература”    Дирекция „ХСД” организира конкурс във  връзка със ,,Световния ден на 

водата” за стихотворение, есе. Участвахме и в  представяне  на книгите: 

Валентина Димитрова - ,,ФИЛИПИНИТЕ – СЕДЕМ УРОКА НА СЪРЦЕТО ”- животът се 

превръща от биография в приказка  само когато я  пишем с Любов. 

Писателя Нидал Алгафари 
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Атина Бушнакова-,,На ръба” 

Представяне на том 8 от поредицата ЦЕПИНА ,,Диря по пътя” документална повест от 

Самуил Бенун 

Среща с творците  от  литературен клуб ,,Н.Вапцаров” 

Официално представяне на първа стихосбирка на Стойна Стоянова ,,Всичко е миг” 

Официално представяне на сборник от разкази ,,Невидим живот” на Мехмед Атипов 

,,Камино- пътят на завръщането“ от Тихомир Иванов 

Здравка Славенова (Газилова) и нейната майка Светлана Газилова, представиха 

стихосбирките си “Пътеки” и “Копнежи” - плод на вдъхновението и голямата им любов към 

Бога, родния край, семейството и приятелите 

Lepidoptera” е литературно-научната презентация, която представя новата книга на 

Регионален природонаучен музей - Пловдив. Лектор е уредникът на зала „Тропик” в музея 

Александър Петров и информация за разред „Люспестокрили” и за видовете живи 

тропически пеперуди, които се отглеждат в зала „Тропик”. 

 

Стратегическа цел 3: Устойчиво и интегрирано териториално развитие 
 

Стратегическа цел 3 е ориентирана към подобряване на териториалния модел на 

общината и постигане на териториалното сближаване чрез устойчиво и интегрирано 

териториално развитие.   Устойчивото   териториално   развитие   в   общината   ще   се   

постига   чрез подобряване на транспортната и комуникационна свързаност, което ще 

улеснява достъпа до публични услуги от по-висока степен и чрез стимулиране развитието 

на селищата в периферните територии. Целта ще се подкрепя от предходните две 

стратегически цели, свързани с икономическото и социално-културното развитие. 
 

Изпълнението на целта е определено (конкретизирано) от три приоритета. Първият 

е насочен към подобряване на техническата инфраструктура и транспортната свързаност в 

областта, подобряване на енергийната обезпеченост и енергийната ефективност, 

подобряване на водоснабдяването и канализацията и пречистването на водите, както и с 

комуникационната обезпеченост в публичния сектор и домакинствата. Вторият приоритет 

е насочен към щадящо използване на териториалните ресурси при развитието на всички 

човешки дейности и ефективно опазване на околната природна среда, защита на 

природното наследство, предпазване от ерозия и свлачища,  адаптиране към климатични 

промени. Третият приоритет е насочен към   прилагане на стратегии и планове за 

интегрирано градско развитие с активно гражданско участие, стимулиране на град 

Велинград  и повишаване значението му на град от четвърто ниво в ЮЦР. 
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Приоритет 6. Подобряване на техническата инфраструктура, териториалната 

свързаност и достъпността до обектите за публични услуги. 

Дейности: 

 

№ Административно-

техническа услуга 

  За 2018 г.: 

  1. Издадени скици от рег.план-

ОБЩО, в т.ч. 

  1054 

 - скици за Визи за проучване 

и проектиране 

  148 

         - скици за съда (сделки, 

прехвърляне, делби) 

  743 

 - служебни скици    154 

2. Издадени скици и схеми от 

Кадастрална Карта 

  753 

3. Изменения данни 

Кадастрален регистър на 

недвижимите имоти 

  248 

4. Справки на граждани по 

регулационен план и 

кад.карта 

  непрекъснато 

 5. Отговори на молби и  

 жалби на граждани 

  108 

 6. Издадени удостоверения на 

собственици 

  401 

 7. Преписки за попълване на 

нови имоти в Кадастралния 

план - села 

  17 

8. Преписки по дела до   1 
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Окр.съд-Пз 

 9. Вписване на документи за 

соб-ст в разписната книга 

  788 

 

10. 

Проучване на преписки за 

изменение на регулацията по 

чл.124 и чл.135 ЗУТ 

  174 

 

11. 

Становища по чл.175 от ЗУТ 

за екзекутивна документация  

/ обстоятелствена проверка 

  2 

 

12. 

Становища по чл.135 от ЗУТ 

за промяна на ЗРП по  

инициатива на граждани и 

фирми  

  160 

13. Попълване на данъчни 

декларации на юридически и 

физически лица 

  1952 

14. Разрешения за поставяне по 

чл.56 от ЗУТ 

  44 

15. Разрешения за строеж   269 

16. Удостоверения за въвеждане 

в експлоатация 

  69 

17. Актове за узаконяване   0 

18. Удостоверения за описание 

на сграда 

  100 

19. Удостоверения за зона 

според ОУП 

  21 

20. Удостоверения по § 16 от 

ЗУТ 

  21 

21. Удостоверения по §127 от 

ЗУТ 

  23 
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22. Удостоверения по чл. 181 от 

ЗУТ-степен на завършеност 

на строеж 

  5 

 

 По "Устройство на територията", са извършени : 

1. Приемане на Общ устройствен план на град Велинград и с. Драгиново, 

включително и чрез пълно осигуряване на съдействие на органите, от които 

зависи реализацията му. 

 До момента Общият устройствен план на град Велинград и с. Драгиново е на фаза 

предварителен проект, и течат допълнителни съгласувания. 

 2. Оцифряване и допълване на кадастралните планове за части от гр. Велинград и 

населените места в община Велинград,  

от планираните: - кв. Анезица, гр. Велинград; - с. Юндола, с. Света Петка, с. Пащови, с. 

Кандьови, с. Рохлева, с. Бутрева, с. Кръстава, с. Грашево, с. Драгиново,  с. Всемирци,  Срок 

за изпълнение – 2017 г.; срок за одобряване -2018 г. 

СА ИЗПЪЛНЕНИ: кв. Анезица, гр. Велинград; - с. Юндола,  с. Алендарова, Далова, Долна 

Дъбева, с. Всемирци, с.Рохлева, с.Бутрева.  

Посочените по-горе дейности зависят от сключен договор № 796 / 27.09.2016 г. между 

Община Велинград и „ГЕОБИБ” ООД. 

        3. Одобряване на нови подробни устройствени планове на части от гр. Велинград и 

населените места в община Велинград, а именно: 

- с.. Алендарова, с. Всемирци, кв. Далова, с. Долна Дъбева, кв. Анезица, гр. Велинград;- с. 

Юндола, с. Света Петка, с. Пашови, с. Кандови, с. Рохлева, с. Бутрева, с. Кръстава, с. 

Грашево, с. Драгиново. 

Изпълнени са : с. Юндола, с.Далова. 

 

Мярка 6.1.: Рехабилитация на уличната мрежа в населените места 

 Дейности: 

 Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград“ - село Драгиново, 

село Грашево, село Пашови, село Света Петка и село Кръстава, община 

Велинград". 

Проектът е финансиран по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Програма за 

развитие на селските райони /ПРСР/. В процеса на реализация на дейностите по проекта се 

предвиждат комбинации от интервенции включващи реконструкция и рехабилитация на 

следните обекти улици /участъци от улици/ на територията на населените места в община  
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Велинград: с. Драгиново - ул. „Иван Вазов“,  ул. „Марица“, ул. „Роза“,  ул. „Изгрев“ и 

ул.„Поленска“; с. Грашево - ул. „Вела Пеева“; с. Пашови - ул. „Георги Димитров“; с. 

Света Петка - ул. „Белмекен“ и ул. „Гладстон“; с. Кръстава - ул. „Грънчарица“, ул. 

„Чала“ и ул. „Глока“. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 13.11.2017 година 

Срок за изпълнение: 13.11.2017 г. – 13.05.2020 г. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Стойността на проекта е 1 930 848,40  лв. 

      Новоизградени улици 

 - с. Юндола: ул. „Мальовица” първи етап – 127,69 м. ул. „Съединение” – 51,51 м. 

            - с. Бутрева: от О.Т. 6 до О.Т. 13 – 46,84 м, от О.Т.6 до О.Т.3А – 108,56 м, от О.Т.6 

                до О.Т.17 – 38,44 м и от О.Т. 16 до О.Т.17 – 58,84 м. 

 - с. Долна Дъбева: ул. „Владимир Кацаров” – 301,75 м, ул. „Свързваща” – 74,11 м, 

     ул. „Пролет” първи етап – 152,99м. 

       Преасфалтирани 

             ул. "Христо Ботев",  

             ул. "Поп Топорчо",   

             ул. "Райко Даскалов" от ул. „Юндолска" до ул. "Стела Благоева", 

             ул. "Георги Петричев",  

             ул. "Искра" от ул. "Евлоги Георгиев" до ул. "Цар Иван Асен II",  

             ул. "Евлоги Георгиев" от ул. "Г. Кирков" до ул. "Тошо Стайков",  

             ул. "Иван Бандаков",  

             ул. "Ленища"от бул. "Съединение" до ул. "Цар Самуил",  

             ул. "Цар Калоян" от ул. „Георги Бенковски" до ул. "Кисловодск”,  

             ул. "Хан Аспарух" завоя,  

             ул. "Александър Геров" – от моста до Радонова мъжка баня,  

             ул. "Юндола" от път II 84 до бул. "Хан Аспарух",  

             ул. "Сокол" от ул. "Еленка" до бул. "Съединение",  

             ул. "Цар Иван Асен II" от ул. "Искра" до ул. "Борислав",  

             ул. "Борислав" от ул. "Цар Иван Асен II" до ул. "Георги Кирков",  

             ул. "Битоля" и ул. "Охрид". 

     Общо новоизградени пътища и улицис трайни настилки  5 200 линейни метра. 

     Общо рехабилитирани / изкърпеки / улици – 1092 линейни метра. 
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Мярка 6.2.: Създаване на условия за развитие на транспортната система 

Мярка 6.3.: Развитие и модернизация на елементите на транспортната инфраструктура    

 

          Дейности: 

 "Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в община 

Велинград" 

Проектът е финансиран по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на Програма за 

развитие на селските райони /ПРСР/. В процеса на реализация на дейностите по проекта се 

предвиждат комбинации от интервенции включващи реконструкция и рехабилитация на 

следните обекти на територията на общината: път PAZ 1061 от край населено място град 

Велинград до център село Драгиново и път PAZ 2063 от разклона след село Абланица 

до начало село Цветино. 

Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 27.11.2017 година 

Срок за изпълнение: 27.11.2017 г. – 27.05.2020 г. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Стойността на проекта е 2 800 225,71  лв. 
 

Мярка 6.4. : Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежи 
 

Дейности:  

1. Разработване, входиране на проектни предложения по ПУДООС за ремонт и 

реконструкция  на ВиК инфраструктурата в община Велинград. Финансиране: чрез 

национални програми. Срок за входиране на проектни предложения: 2016 -2018 г. 

- Финансиран от ПУДООС  се изпълнява обект: Ремонт и реконструкция на водопроводи по 

улици '' Георги Кирков; Христо Смирненски и Милеви скали'' 

Предстои подписване на Акт обр. 15. 

- Финансирани от ПУДООС  проекти за ремонт и реконструкция на водопроводи по улици '' 

Осми март; Трети март; Милош Папарков; Буков дол и останалата част на Христо 

Смирненски'' 

Подписан договор за изпълнение, което ща стртира през 2019 г. 

2.  Ремонт на водоеми и ВиК съоръжения в кв. Каменица. 

Очакван резултат: подобряване на водоснабдяването и премахване на режима на 

водоподаване в кв.Каменица и с.Драгиново. 

 -  Предстои подписване на Акт обр. 15. 

3. Реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод “Водев чарк“ през 

2018г. 

Очакван резултат: подобряване на водоснабдяването на гр. Велинград. 

Завърши Рекострукцията и рехабилитацията довеждащ водопровод  '' Водев чарк '' 

4.  Изграждане на водопровод  в с. Юндола през 2018 г. 

Очакван резултат: подобряване на водоснабдяването на с.Юндола. 
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Изграден е през 2018 г. 

 Други новоизградени ВиК обекти. 

     - Подмяня и реконструкция водопровод в централна градска част гр.Велинград  

     - Подмяня и реконструкция на кализация в централна градска част   

    гр.Велинград  

  -  Подмчна на водопровод в с. Юндола 

     - Подмяна на  водопровод в с. Долна Дъбева . 

     - Подмяна и реконструкция на съществуващ водопровод по ул. Пейо Яворов  

         с.Драгиново 

     - Подмяна и реконструкция на съществуващ водопровод по ул. Александър  

         Стамболииски с.Драгиново 

      -  Общо новоизградени водопроводи  5485  лин. метра. 

      - Общо новоизградена канализация  300  лин. метра. 

 

Мярка 6.5.:Приложение на мерки за енергийна ефективност в обществените и жилищни 

сгради. 

  

Дейности: 

 Проект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска 

администрация - Велинград",  финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 

2014-2020, приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие - процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на 

Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.   

Проектът включва внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на Общинска 

администрация - Велинград  и обхваща:  

Административна сграда собственост на община Велинград /нова сграда/ с адрес: град 

Велинград, бул. „Хан Аспарух” №35 и Административна сграда собственост на община 

Велинград /стара сграда/ с адрес: град Веинград, бул. „Хан Аспарух” №54. 

В процеса на реализация на дейностите по проекта се предвижда изготвяне на пълен 

инвестиционен проект и изпълнение на строително монтажни работи в сградите и включва:  

● изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани, като задължителни 

за сградите в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на 

енергопотребление "С"; 

●  изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване предписани, като 

задължителни в техническото обследване на сградите  

● изпълнение на останалите мерки, които са предписани, като задължителни в 

техническото обследване; 

● изпълнение на мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания. 

В проектното предложение са заложени и дейности за изготвяне на оценка за съответствие  

 на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване 

на строителен надзор по време на строителството, информационно комуникационна 

кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране, както и 

извършване на независим финансов одит. 
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Срок за изпълнение 03.01.2017 година – 03.01.2019 година. 

Стойността на проекта е 2 334 572.80 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 2 

291 876.80 лева. 

Проектните дейности са приключили. През месец декември 2018 г. бе подготвено и 

искане за окончателно плащане към УО на ОПРР. 

   Проект: "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна 

сграда с адрес: град Велинград, ул. "Хан Аспарух" № 16“ по Оперативна програма 

„Региони в растеж“ 2014-2020 г. Проектното предложение е входирано на 26.07.2016 

година и на 03.01.2017 година бе подписан договора за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ от  Оперативна програма „Региони в растеж“2014 - 2020, приоритетна ос 

1. Устойчиво и интегрирано градско развитие - процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“.   

В процеса на реализация на дейностите по проекта се предвижда изготвяне на пълен 

инвестиционен проект и изпълнение на строително монтажни работи в сградата и включва: 

● изпълнение на всички енергоспестяващи мерки, които са предписани, като задължителни 

за сградите в обследването за енергийна ефективност и които водят до най-малко клас на 

енергопотребление "С"; 

●  изпълнение на мерки по конструктивно възстановяване/усилване предписани, като 

задължителни в техническото обследване на сградите  

● изпълнение на останалите мерки, които са предписани, като задължителни в 

техническото обследване; 

● изпълнение на мерки, свързани с подобряване на достъпа на лица с увреждания. 

В проектното предложение са заложени и дейности за изготвяне на оценка за 

съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и 

упражняване на строителен надзор по време на строителството, информационно 

комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на финансиране, 

както и извършване на независим финансов одит. 

Срок за изпълнение 03.01.2017 година – 03.01.2019 година. 

Стойността на проекта е 933 471.52 лв., от които безвъзмездната финансова помощ е в 

размер на 916 750.72  лв. 

Проектните дейности са приключили. През месец ноември 2018 година бе депозирано  

искане за окончателно плащане към УО на ОПРР. 

 

 Проектно предложение: „Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

многофамилни жилищни сгради в град Велинград“ 

Проектното предложение предвижда внедряване на мерки за енергийна ефективност в 9 

/девет/ многофамилни жилищни сгради на територията на град Велинград и обхваща:  

1. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Родопи" № 1  

2. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Пионерска" № 82  

3. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Пионерска"  № 48  
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4. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, бул. "Хан Аспарух" № 2  

5. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Криволак"  № 22  

6. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Патриарх Евтимий"  № 6А  

7. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Владо Черноземски"  № 1  

8. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Владо Черноземски"  № 2  

9. Многофамилна жилищна сграда с адрес: гр. Велинград, ул. "Владо Черноземски"  № 3 

Стойността на проекта е 3 208 627,52 лева. 

Договорът между УО на ОПРР и община Велинград е подписан на 28.03.2018 година и е 

със срок на изпълнение до 28.09.2020 година. 

Стойността на проекта е 3 208 627,52 лева. 

Финансиране: чрез Оперативна програма „Региони в растеж“2014 - 2020, приоритетна ос 1. 

Устойчиво и интегрирано градско развитие - процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани планове за 

градско възстановяване и развитие 2014-2020“ 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Марка 6.6.: Разширяване на газопреностната мрежа и ползването на ВЕИ 
 

Мярка 6.7.: Развитие на информационно –комуникационните технологии (ИКТ) за 

осигуряване на повсеместен достъп, високо качество и широко ползване 
 
 

Приоритет  7.  Щадящо  използване  на  териториалните  ресурси  и  опазване  на 

околната среда в общинската територия 
 

Мярка 7.1.: Усъвършенстване на системата за управление на ТБО 

Дейности: 

 Проект: Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени 

битови отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини 

Велинград и Ракитово“ 

Финансиране: Оперативна програма „Околна среда“, процедура „Комбинирана 

процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци“ № BG16M1OP002-2.002 

Стойността на проекта е 10 310 072.00 лева 

Срок за изпълнение 21.03.2018 г. -  21.02.2021 г. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

Мярка  7.2.  :  Построяване  на  инфраструктура  за  пречистване  на  отпадните  води  във 

Велинград и населените места на общината. 
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Мярка 7.3. :Предотвратяване на бедствия и аварии и осигуряване на безопасна среда. 

            Дейности: 

1. Изграждане  на подпорна стена на ул. ‘’Чепинска ‘’, проектирана  със средства на 

МКВР при предстои финансиране  от  МКВП . 

Има разрешение за строеж.  

Цели: превантивна дейност за предотвратяване на ерозионни и свлачищните процеси на  

регистрираните свлачища. 

2. Монтаж на пътни знаци,указателни табели, хоризонтална и вертикална 

маркировка- срок до 2019 год. 

Очакван резултат: Подобряване  организацията и безопасността на движението по 

пътищата  

- Монтирани 20 бр. пътни знаци. 

-  Монтирани  11 бр. указателни табели. 

      - Маркирани 14 бр. хоризонтални маркировки тип зебра. 

3.  През 2018 год. се монтираха нови 5 камери към изградената система за видео 

наблюдение на входно-изходните артерии на гр.Велинград / за гр.Пазарджик ; с.Юндола ; 

гр.Сърница и с.Драгиново/ през 2017 г./ 
 

Приоритет 8. Стимулиране развитието на град Велинград и повишаване значението 

му като урбанистичен център от четвърто йерархично равнище  в Южния централен 

район. 
 

 

Мярка 8.1 : Укрепване на Велинград, Интегрирано градско развитие 

 

       Дейности: 
 „Инвестиционна програма на град Велинград“   

„Инвестиционна програма на град Велинград“  за европейско финансиране по 

Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., която включва основни обекти на 

стойност над 16 млн. лева и резервни обекти на стойност  8 млн. лева, които ще се 

изпълняват на територията на град Велинград до 2023 г. е одобрена с решение на УО на 

ОПРР от 04.04.2016 г. А срока за изпълнение на всички планирани основни и резервни 

обекти в Инвестиционната програма е 2023 година. 

Общата стойност на одобрените за финансиране основни обекти е 16 043 137,59 лева и 

включва следните проекти: 

- Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради, в които се 

осъществяват дейности на държавна администрация – сградата на районна прокуратура; 

- Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в сгради на общинската 

администрация – новата и старата сграда на община Велинград; 

- Проект за внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни 

сгради; 
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- Проект за група дейности градска среда – включва следните обекти - Централен 

площад от ул. "Юндолска" до ДГС "Алабак" ; от ул. "Св. Св. Кирил и Методий", фонтаните 

до старата сграда на общината; Изграждане на зона за обществен отдих – складове при 

Централен кооперативен пазар - обекта е въведен в експлоатация с Акт обр. 16 през м. 

декември 2018г. 

 ул. “Христо Смирненски”,  ул. “Георги Кирков” и ул. “Милеви скали” – обекта се 

изпълнява в момента. Предстои подписване на Акт обр. 15. 

- Проект за образователна инфраструктура - Полудневна детска градина към СОУ 

"Кирил и Методий"; 

- Проект за социални жилища 

След изпълнението на проектите, включващи основни обекти, община Велинград ще има 

възможност за включването на одобрените улици и зелени площи ( резервни обекти) от 

трите зони за въздействие в града, определени в Интегрирания план за градско 

възсатновяване и развитие на стойност: 8 021 568,79 лева. 

Към момента са входирани всички проекти за финансиране на основните дейности 

без проекта за изграждане на социални жилища. 
 
 

Стратегическа  цел  4:  Увеличаване капацитета  на  общинската  администрация  за 

координиране на институции, проекти и програми 
 

Целта е насочена към повишаването на институционалния капацитет и ефективността от 

действията на общинскита администрация за развитие на уменията за управление на 

проекти и усвояване на средства от структурните фондове, както и за подобряване на 

предоставяните от тях услуги и за успешна работа с широко гражданско участие. 
 

Важен инструмент в тази стратегия е постигането на междуобщинско сътрудничество и 

партньорство за решаване на общите проблеми и за постигане на интегрирана областна 

социално-икономическа и културна общност. Сътрудничеството и партньорството е 

необходимо и на по-високи равнища в рамките на Южен централен район, област 

Пазарджик и извън тях в национален и наднационален мащаб. Сътрудничеството и 

партньорството е гаранция за пренасяне на положителни практики и за постигане на общ 

просперитет на партньорите. 
 

Приоритет 9. . Повишаване на институционалния капацитет и ефективност на 

общинската администрация 
 

Мярка 9.1: Повишаване капацитета на общинската администрация 
 

Дейности: 

Мярката е перманентна и се изпълнява всяка година 

 
 Бюджетна линия за община Велинград“ 

 Проектът е финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. , 

приоритетна ос 8. Техническа помощ, процедура за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ  BG16RFOP001-8.001 „Бюджетна линия за 39 общини – бенефициенти по 

приоритетна ос 1 на ОПРР 2014-2020”. 

Проектът включва разходи за възнаграждения на членовете на Междинното звено, 

външните за Междинното звено оценители и помощник – оценители и  екипа за управление  
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на Инвестиционната програма.  

Срок за изпълнение 24.06.2016 г. -  24.12.2023 г. 

Стойността на проекта е 86 241.94 лв. 

 
За периода от 01.01.2018г до 31.12.2018г. 

1.  Приети, обработени и създадени електронни еквиваленти на заявления за постоянен и настоящ 

адрес за гр. Велинград – 1183 броя. 
2.  Обработени и създадени електронни еквиваленти за постоянен и настоящ адрес за кметства и с. 

Бозьова –427 броя. 

3.  Издадени удостоверения за постоянен и настоящ адрес за цялата община – 512 

4. Обработени и изпратени за ТЗ”ГРАО”-Пазарджик и за НБД-население файлове за цялата община 
- 857  броя 

5.  Съставени на хартиен носител и създадени електронни  еквиваленти на актове по гражданско 

състояние в кметства и населено място Бозьова –129 
6.  Съставени на хартиен носител и създадени електронни  еквиваленти на актове по гражданско 

състояние -1104 бр. 

7.   Извършени корекции в актове за раждане -59 бр. 

8.  Осигурен достъп на длъжностните лица по гражданско състояние за служители на в кметства на 
територията на община Велинград за достъп до НБД-Население– 17 броя. 

9.  Реорганизиране дейността на служители подпомагащи дейността на кметове в кметства на 

територията на  община Велинград. 
10.   Вписани, актуализирани и сверени ЛРК и актове по гражданско състояние за раждане, брак и 

смърт за минали години- 595 бр. 

11.  Извършени обработени и актуализирани адресни регистрации за  цялата  община Велинград- 
1103 бр. 

12.  Удостоверения въз основа на регистъра на населението – общо 2734 бр. 

13.  Кореспонденция до други държавни  общински и др. институции -598 бр. 

14.  Промяна в актове по гражданско състояние на основание съдебни решения  -32 бр. 
15.  Приключени и  прошнуровани регистри по гражданско състояние съставени в кметствата и 

населено място Бозьова. 

16.  Извършени актуализации на основание обработени  и получени листинги за визуален контрол 
от ТЗ”ГРАО” – 1068 бр. 

18.  Организация и контрол при почистване на гробищните паркове в гр. Велинград. 

 

Мярка 9.2 : Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от Европейските 

финансови инструменти 
 
 

Мярка 9.3: Водещо участие на община Велинград в междуобщински и транснационални 

проекти 
 
 

Мярка 9.4: Формиране на активни партньорства между местната власт и НПО 
 
 

Мярка 9.5 : Увеличаване на административния капацитет за разработване, управление и 

мониторинг на проекти 
 

 


