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ГБИТК - Германо-Българската индустриално- търговска камара 
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ОПРЧР - Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” 
 

ОУП – Общ устройствен план 
 

ПГД - Професионална гимназия по дървообработване ППЗСП - 
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Пречиствателна станция за отпадни води ПРСР - Програма за 

развитие на селските райони ПУП - Подробният устройствен план 

 

РДГ – Регионална дирекция по горите 

ХСД – Хуманитарни и социални дейтности  
ЦНСТДБУ - Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 
ЦПЛР – ОДК - Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс 
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ГОДИШЕН ДОКЛАД  
ЗА 

НАБЛЮДЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА  
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД  2014 – 2020 ГОДИНА ЗА 2019 ГОДИНА 

 
 

 

Период на доклада 01.01.2019г. – 31.12.2019г. 
 
 

 

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.  
Кметът  на общината  организира наблюдението на изпълнението  на общинския  

план за развитие, като за резултатите от наблюдението на изпълнението на общинския план 
за развитие се разработва годишен доклад, който се обсъжда и одобрява от общинския 

съвет по предложение на кмета на общината.  
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. 

 

Главната цел на общинския план за развитие е: 
 

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. 

 

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.  

През 2019 год. продължи реализирането на технически проект – схема от 33 петна за 

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

на Общински Съвет –Велинград. За улеснение на гражданите и гостите на града на 

възловите кръстовища в гр. Велинград върху ламелните пилони с до 10 броя табели се 

надградиха допълнително още 20 нови информационно-указателни табели, указващи 

посоката към местата за настаняване в града (малки и големи) и към обществени обекти 

за хранене и забавления. Поставиха се и 48 на брой табели, указващи посоката към 

културно-исторически обекти и обществени сгради из гр. Велинград.  
Сключените Договори за Рекламно - информационни елементи-табели към момента са 

71 за 277 табели- с постъпил приход по тях в размер на 6 117,60 лв..  
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Действащите договори за билбордове по утвърдената схема на ОбС- Велинград са 15 
за 26 броя петна и 2 светещи колони, с постъпил приход от наеми през 2019 год. на 
стойност 50 538,83 лв.. 
 

Поетапно през 2019 г. продължи кампанията и по премахване на нелицеприятните 
и нерегламентирано поставени рекламни елементи- табели, които не отговарят на 
визията на град Велинград. 

 

Общинската експертна комисия по категоризация на туристически обекти 
/ОЕККТО/ през 2019 год. работи динамично, като почти всяка седмица се 

провеждаше заседание за разглеждане на подадени документи за категоризиране на 
обекти.  

Туристическата база на територията на община Велинград е добре изградена и  
е посещавана от хиляди туристи. Броят на категоризираните обекти развиващи 

туристическа дейност – място за настаняване /МН/ към 31.12.2019 год. е общо 214 на 

брой с обща база от 5 828 легла, като от тях пет /5/ звездни са 7 обекта с леглова база-

1 111; 4 /четири/ звездни- 16 обекта с 1 838 легла; 3/ три/ звездни- 55 обекта с 1 065 

легла; 2/дву/ звездни обекта- 28 с 683 легла и 1/едно / звездни -108 обекта с 1 131 

легла. Само новите обекти през годината са 53 на брой, някой обекти обаче не успяха 

да се преборят с конкуренцията и през 2019 год. се отказаха и прекратиха дейност, 

като място за настаняване. 
 

Категоризираните туристически обекти – заведения за хранене и развлечения 
/ЗХР/ – самостоятелни и прилежащи към места за настаняване са 232 на брой, като от 

тях през 2019 год.- новокатегоризираните са 38 на брой, а в 18 обекта бе отразена 
настъпила промяна в обстоятелствата, подлежаща на вписване в Националния 

туристически регистър към Министерство на туризма. 
 

СПА столицата на Балканите от тази година може да се похвали с първия по рода 
си на територията на община Велинград –Термален къмпинг с капацитет от 35 

паркоместа за кемпери и каравани. Гостите могат да се отдадат на заслужена почивка 

сред природата и да се насладят на открит и закрит басейн, детски кът и зона за 
релакс. 

 

Справка за реализираните нощувки и пренощували лица през 2019 год. 
 
 

 

       2018 год. 2019 год. % 

         съотношение 

         спрямо 2018 г. 
        

 Реализирани   652 138 746 688 14,5 % 
 нощувки      
        

 Туристи-общо  267 683 315 324 16,67 % 
        

 българи   241 646 293 105  

      

 чужденци  26 037 22 219  
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 От обработените данни е видно, че има ръст в реализираните нощувки с 14,5 % 
спрямо 2018 г., а туристите посетили община Велинград са с 16,67 % повече от
2018 г. 

 
 

 

На 30.09.2019 г. изтече гратисният период, даден от Министерство на туризма на 
всичките места за настаняване за интегриране към Единната система за туристическа 

информация /ЕСТИ/. От 01.10.2019 г. тя стана задължителна за всички тях и вече те 

предоставят обобщена туристическа информация със заличени данни за настанените 
лица, съгласно чл. 116 от Закона за туризма. 
 

Чрез ЕСТИ оправомощени длъжностни лица от Кмета на община Велинград 

осъществяват реален контрол върху регистрираните нощувките от хотелиерите, за 
коректно подадени данни, както и за неподадени такива за настанени туристи; 

осъществени нощувки и брой туристи - българи и чужденци за определен период от 
време; приход от туристически данък, както и процентно изменение на туристи и 

нощувки за определен период. 
 

 

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

Мярката визира координирано разработване на серия от рекламни продукти, обединени от 

обща маркетингова стратегия 

 

Всяка година КСВТ – Велинград приема, а ОбС – -Велинград одобрява Годишна 
програма за изпълнение на заложеното в Стратегията за устойчиво развитие на туризма в 
община Велинград и дестинация Велинград за периода 2016-2020 година. През 2019 г. 
заложените и изпълнени маркетингови дейности са: 

 

1. Участие в международни туристически борси: 

 

- 36-тата Международната туристическа борса „Ваканция СПА и ЕКСПО” от 14 

до 16 февруари 2019 година в Интер Експо център-София. 

 

Община Велинград изгради свой самостоятелен дизайнерски щанд на площ от 32 кв.м. 

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. Бе 

организирана и томбола с предоставените от хотели и атракционни обекти ваучери. 

 

- XV Международна туристическа борса „Културен туризъм“ 18-20април 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. 

 

- XV Международна туристическа борса „Планините на България – 
гостоприемство в четири сезона“ - 10-12 октомври в Смолян. Участвахме със 

самостоятелен щанд и презентация за възможностите на Велинград за туризъм.  
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За първи път община Велинград се представи и на три балкански туристически 
изложения чрез пренаемане на деск на щанда на Министерството на туризма. Взехме 

участие на Международните изложения в: Истанбул /31.01-3.02.2019/, Букурещ /21-
24.02.2019/, Белград /21-24.02.2019/ 

 

2. На 27 септември Велинград бе представен с още две български дестинации на 
Молдовския пазар. Форумът „ Добре дошли в България” бе организиран от 

Службата по търговско-икономически въпроси към посолство на България в 
Молдова. Интересът от страна на туроператори и журналисти бе голям.  

3. През месец февруари бе преиздаден и допълнен рекламният каталог. Луксозното 

издание се подарява на всички гости на Велинград и се предлага на всички 
изложения.  

4. Публикувани   са   рекламни   статии   в:   списанията   “Туризъм   и   отдих”/  
разпространява се на изложенията в Лондон и Истанбул/. Участваме и в ежегодното 
издание на пътен атлас „България” на издателство “Домино”, както и в специалното 
им издание ”Балнео и спа дестинации”  

5. Продължава сътрудничеството с Уралската асоциация по туризъм и лично с 
нейния Изпълнителен директор Михаил Малцев. Той посети Велинград през 

април и ноември с телевизионни екипи, които подготвиха рекламни клипове за 
Велинград. Те бяха излъчени в специализирани туристически предавания. Част от 

ноемврийската делегация бяха и представители на две туроператорски фирми и две 
големи промишлени предприятие в Урал. Бе поет ангажимент от страна на г-н 

Малцев първата т.н. „пилотна група” от организирани туристи да дойде във 

Велинград през април 2020г.  
6. Като асоцииран член на BUBSPА, община Велинград е част от големия пробив 

на Германския пазар, който се случи през септември. Вече здравноосигурени 

германска граждани ще могат да идват на спа, лечение и профилактика в българските 
балнео и спа центрове. Според председателя на УС на BUBSPА г-жа Кацарова, 

кметът на община Велинград д-р Коев има голяма заслуга за това. Той взе участие на 

Здравния форум, организиран от МТ, BUBSPА, и ГБИТК преди голямото изложение 
в ITB Берлин през април.  

7. Община Велинград ще бъде представена и в популярната туристическа 

платформа URBO 

 

През месец септември представители на интернет приложението направиха 
презентация на платформата пред членовете на КСВТ-Велинград. Участието на 

общината в популярната платформа ще е безплатно. В началото на 2020 година ще 

бъде подадена информацията и всичко необходимо за включване на общината и 
туристически обекти в приложението. 

 

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 

 

1. Туристическото дружество „Юндола” развива своята дейност. Хижата на Юндола бе 
ремонтирана с доброволен труд.  

2. От страна на Сдружение „Байкария” и ТД „Юндола” – е подновена маркировката 
по всички туристически пътеки в района около Велинград, както и по маршрутите: 
Велинград- Стража- Костандово, Велинград- Стража – Драгиново, Велинград-  
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Драгиново- Алчов камък, Драгиново-Долене- Милеви скали, Велинград- Стража- гара 
Костандово-Цепина, х. Юндола-Пашови-Аврамово, Юндола-Старина  

3. Офроуд клуб 4х4-Велинград с доброволен труд и дарения възстановиха навеси в 
местността „Гергевана” и направиха ново атрактивно място за пикник. 

 

 

Запазени са и поставените през 2017 г. туристически карти по спирките на градския 
транспорт. 

 

Мярка 1.4. : Експониране и социализация на природни и културни ценности 
 

Мярката цели валоризиране на природните и културните ценности, създаване на 
етнографски комплекс, реновиране и изграждане на нови обществени чешми и съставяне на 
информационно- рекламна система с карта-достъпна онлайн с химически състав и 
лековитост на минералната вода, организиране на туристически събития и др. 

 

Вече е отчетено в предишен период. 
 
 

Мярка 1.5. : Археологическо проучване, консервация, адаптация и експониране на обекти 
от недвижимото културно наследство в общината 
 
 

През септември отново бяха извършени разкопки в района на тракийското 
светилище в местността „Свети Пророк Илия” с участието на доброволци по програма 

„Еразъм+” и под ръководството на проф. Диана Гергова. 

 

Все още очакваме Заповедта на Министъра на културата за статута на двете 
тракийски светилища – на връх Острец и в местността „Св. Пр. Илия”. 
 

 

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

Дейностите по тази мярка са информационно обезпечаване на туристическите маршрути в 
общината. 
 

Мярка 1.7. Информиране на населението за възможните инициативи и достъпни финансови 
източници за изграждане на туристическа инфраструктура и предлагане на туристически 
услуги.  

Велинград бе една от петте пилотни общини, избрани от Министерството на 
туризма, за внедряване на ЕСТИ . Системата вече работи. 
 

Мярка 1.8: Подобряване и поддържане на елементите на зелената система , включително 

паркове, градини и улично озеленяване 
 

1. През 2019 г. в с. Бутрева е реализиран проект „Доставка и монтаж на паркови и спортни 

съоръжения“ на стойност 10 000 лв., финансиран чрез ПУДООС към МОСВ. 
 
2. „Доставка и монтаж на детска площадка“ в ДГ „Юрий Гагарин“ с. Света Петка на 

стойност 6 700 лв., финансиран чрез ПУДООС към МОСВ. 
 
3. Реконструкция на сцена – монтаж метална конструкция;  
4. Ремонт и реконструкция на фонтан и сцена в ЦГЧ;  
5. Направа на ограда, алеи и вертикална планировка (гьолчета);  
6. Изграждане на входен знак на Велинград;  
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7. Обновяване и облагородяване зелени площи между ул. „Роза“, „Никола Вапцаров“ и 

„Родопи“ 
 

Извършено е обследване на енергийната ефективност на системите за улично 

осветление в населените места на община Велинград. Стойност 41 400лв., от които платени 
 
10 000лв. 
 

Значително е подобрено състоянието на парковете в града – визия, озеленяване, 

поливни системи, беседки и пейки. Част от тях са и с видеонаблюдение. 
 
Мярка 1.9: Развитие на конкурентноспособен туризъм, свързан с: 

- балнеолечение, спа,  ваканции, туризъм и спорт;  
- иновативни атракциони 

- природни дадености, културно наследство и местни обичаи;  
- качествени материално-техническа база, производства и услуги чрез иновации и нови 

технологии;  
- изграждане на обекти за химическо чистене, пране на спално бельо, професионална 

гладене;  
- фабрики за производство на консумативи за хотели, като хартиени изделия, хотелска 

козметика и консумативи, консумативи за бар и кухня и др.  
- фабрики за производство на консумативи, козметика, принадлежности и аксесоари за 

задоволяване нуждите на хотелиерския, ресторантьорския сектор и др.;  
- фабрики за производство на изделия от каучук и пластмаси 

 

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 

- подобряване на градската среда в общинския център – Велинград;  
-устройствено и социално-икономическо развитие на селските райони на общината; 

 

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 
 

Приоритетни направления за подкрепа са традиционни отрасли с потенциал - дърводобив  
и дървопреработване ( броят на малките и средни предприятия е над 350), машиностроене, 

хранително –вкусова промишленост, добив на нерудни изкопаеми. Дейности: Анализ на 

нуждите, проблемите и възможностите за подкрепа от страна на общината; Провеждане на 

регулярни срещи с бизнеса за информиране относно общински проекти; Намаляване на 

административните бариери, лицензионни и разрешителни режими в общината за развитие 

на бизнеса; 
 

Мярка 2.2. : Създаване на регионални клъстери и мрежи 
 

В община Велинград съществуват условия за изграждане на регионална бизнес мрежа и 
създаване в общината на областни клъстери на основата на дърводобива и  
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дървообработването, хранително-вкусовата промишленост и туризма. Бенефициенти на 

тази мярка ще бъдат взаимосвързани или допълващи се фирми с активни взаимоотношения, 

ползващи обща специализирана инфраструктура, пазари на труда и услуги. 

 

Дейности: Иницииране на програми за създаване и развитие на клъстери. Подкрепа и  
насърчаване за създаване на клъстери: дървообработване, хранително-вкусова 
промишленост и туризъм; Организиране на партньорства между централните власти, 
общината, местния бизнес, местните и национални свързани организации за стартиране и 

укрепване на клъстера; Насърчаване развитието на специализирана инфраструктура,  
обслужваща клъстерите – технологична,информационна, финансова, образователна; 

Организация и разпространение на необходимата информация по клъстерите; Подкрепа на 
организационните структури на клъстерните организации; Създаване на съвет за подкрепа 
на малкия и средния бизнес. 
 

Мярка 2.3: Подкрепа на утвърдени фирми-производители от общината 
 

Дейности: Подпомагане на тяхното  участие в регионални, национални и международни  
изложения и панаири; Осигуряване на възможности за велинградските фирми-
производителида разполагат със собствени щандове и по-добри условия по време на 
коледни базари. 
 

Мярка 2.4. Повишаване на конкурентоспособността чрез маркетинг, премахване на 

пречките за инвестиции, координиране на инициативите за икономическо развитие  
 

Дейности: Маркетингово проучване на възможностите и дефиниране на потенциални 

инвеститори; Маркетингова реклама за извоюване и утвърждаване на имидж на община 

Велинград като добро място за успешен бизнес; Разширяване на контактите с чужди бизнес 

партньори, организиране и участие в бизнес форуми и срещи; Разработване на 

“Инвестиционен профил на община Велинград”, съдържащ подробна и актуална 

информация, насочена към потенциалните инвеститори. 
 

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

Необходимо е общината активно да подпомага създаване на условия за нарастване на 

инвестиционния интерес към местната територия и насърчаване на бизнес средата. 

Общината ще се насочи към създаване на бизнес -паркове и бизнес инкубатори чрез 

привличане на чуждестранни и местни инвеститори, за да постигне критична маса за ново 
 
технологично развитие и инвестиции, които ще действат като естествени инкубатори за по-
малките фирми и ще стимулират растежа на бизнес услугите: 
 

Дейности: Проучване на площадки за изграждане на нови производствени зони; Създаване 
на бизнес инкубатори в адаптиран общински фонд; Специализирано обучение  
и услуги; Нови производствени предприемачески зони; Изграждане/обновяване на 

прилежащи комуникации към съществуващи производствени зони; Активна политика по 

привличането и локализирането на търговски вериги с по-голям капацитет и възможности в 

района на община Велинград; Създаване на бизнес инкубатори, бизнес центрове, 

изграждане на офиси за обслужване на инвеститори, изложбени зали и еспозиционни 

съоръжения; Изграждане на консултантски център за подкрепа на стартиращ бизнес и 

съществуващите МСП; Мярка:2.6. Инвестиране в човешки капитал 

 
Човешкият капитал е основен фактор за развитието на конкурентоспособна общинска 
икономика. Осъществяването на мерките, дейностите и проектите за повишаване качеството 
на човешкия капитал в общината следва да се реализират в партньорство  
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между местната власт и социално-икономическите партньори, в т.ч. училища, бизнеса, 

сдруженията на бизнеса, териториалното бюро по труда, неправителствените организации. 

За подкрепа на тази мярка ще се осъществяват дейности основно в сферата на: Подобряване 

образователното равнище на работната сила; Подобряване на средата за обучение; 

Създаване на условия за непрекъснато професионално обучение; Съгласуване на 

професионалното обучение и квалификациите с търсенето на пазара на труда. 
 

Мярка 2.7. : Подкрепа за ново технологично развитие и иновации 
 

Мярката е предназначена към представителите на бизнеса за увеличаване на броя на 
иновативните предприятия. Мярката се стреми да стимулира предложението на 
технологични, иновативни и маркетингови иновации, да разкрие възможностите, 

предоставени от ОП “Иновации и конкурентоспособност” след 2014. 
 

Дейности: Разработване на активна общинска иновационна стратегия; Стимулиране 
въвеждането на пазарно-ориентирани технологични проекти; Подкрепа на публично-

частните партньорства при трансфер на технологии; Иновации и технологии за стартиращи 
фирми и МСП; Иновации за енергийна ефективност и опазване на околната среда; 

Провеждане на форуми и обучение за увеличаване на капацитета на предприятията за 
разработване на проекти свързани с иновации. 
 

Мярка 2.8. Развитие на информационно общество 
 

Към тази специфична мярка ще бъдат подкрепяни дейности, допринасящи за: Изграждане 

на инфраструктура на информационното общество; Изграждане на широколентови 

комуникационни мрежи; Подобряване достъпа до и развитието на он-лай публични и бизнес 

услуги; Подкрепа на усилията на всички заинтересовани страни и организации в развитието 

на информационното общество и осигуряване достъп до информация за текущите 

инициативи на всички участници в ИКТ общността; Разработване на съдържание на 

услугите и техните приложения на местно ниво, в т.ч. и за отдалечените от общинския 

център населени места; Подпомагане на бизнеса, в т.ч. МСП за възприемане и ефективно 

използване на информационните и комуникационни технологии; Развитие на  
умения в населението, свързани с информационните технологии; Въвеждане на 

информационни и комуникационни технологии във всички нива на образованието; 
Създаване на програми за професионално образование и обучение в информационните и 

комуникационни технологии.  
Изработена е основа (фундамент) за LED екран на площад „Николай Гяуров“, 

доставка и монтаж на LED екран, изработка на метална видеостена за LED екран. 
 

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  
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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.  
Мярка 3.1 : Развитие на модерно животновъдство 
 

Мярката включва подпомагане в: Изготвяне на бизнес планове и проекти за създаване на 
модерни ферми; Осигуряване на компетентна информация за подходящи породи, 

изисквания за качество, пазарни конюнктури; Административна подкрепа в изготвяне и 
реализация на инвестиционни проекти; Изготвяне на устройствени проекти и осигуряване 

на базова структура; Изграждане на пазар за животни 
 

Мярка 3.2.: Подмяна и увеличение на трайните насаждения 
 

Дейности: Максимално оползотворяване на възможностите на ПРСР; Съдействие за 
комасация на необходимата земя; Маркетиране на възможностите за привличане на 
инвеститори. 
 

Мярка 3.3.: Оптимизиране на поливното земеделие 
 

Информационна, методическа и организационна помощ за създаване на сдружения за 
напояване; Иницииране на публичен проект за обновяване и разширяване на напоителните 
полета и съоръжения; Осигуряване на достъп до научно-приложните разработки за 

оптимизиране на напояването (информационно -съветваща система); 
 

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

Дейности: Осигуряване на терени в близост до минералните извори; Устройствено 
проектиране и съоръжаване с базова инфраструктура. 
 

Мярка 3.5: Екологизация на земеделието 
 

Дейности: Разпространяване на информация за изискванията и предимствата на 
биологичното земеделие; Организационна помощ за сертифициране и регистриране на 
биологични ферми; Организация на базари за продукти от биологични ферми.  

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

ландшафта 
 

Дейносити : Изграждане, отводняване и стабилизиране на селскостопанските пътища; 

Устройване на полски чешми, крайпътни залесявания , заслони, места за почивка. Тази лека 

инфраструктура ще двойствено използване – от стопаните и от посетителите – 
туристи/пътници. 
 
Мярка 3.7: Осигуряване на масов достъп до актуална информация и повишаване на 

научното обслужване в аграрния сектор 
 

Информацията включва пазарните конюнктури, съвременни технологии на 
растениевъдството, животновъдството, съхранение и преработка, възможности за 
финансиране на аграрни дейности, консултации, обучение, сортове и породи. – да  
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Мярка 3.8: Укрепване на съществуващите и създаване на нови браншови организации на 

производители (овощари, пчелари, животновъди, картофопроизводители) 
 

Освен крупните частни стопани, мярката обхваща земеделските кооперации и дребни 

производители. Сегашното “застраховане” от природните рискове с разнородно 

производство трябва постепенно да премине към тясна специализация, чиито рискове се 

компенсират с нормални застрахователни инструменти. 
 

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

Изграждане на лаборатория за сертифициране на качествата на пресни и преработени 
селскостопански продукти; 
 

Марка 3.10 : Изграждане на земеделско тържище и борса 
 

Развитието на тържищната търговия в конкуренция с веригите супермаркети, ще повишава 

както нивото и качеството на търговията с пресни и преработени селскостопански 

продукти, така и съответствието на качеството им с международните стандарти. 

 

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

живот в селата 
 

Тази цел преследва паралелно няколко желани ефекта: регионален – намаляване на 
диспропорциите в развитието на общината; икономически – увеличаване на добавената 
стойност в аграрния сектор и от там – ефективността и конкурентноспособността му; 
социален – облекчаване на бедността и увеличаване на заетостта в селата. 
 

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

Дейности: Реализиране на проекти за залесяване и възстановяване на горски територии; 
Изграждане на съоръжения за наблюдение и контрол на риска от горски пожари. 
 

Мярка 3.13. Сертификация и изготвяне на планове на многофункционалното стопанисване 
на горите в 4 те горски стопанства в общината 
 

Целта е подобряване на битието на хората, гарантиране на устойчивостта на горските 
ресурси и засилване на прозрачността на управлението им. 

 

Община Велинград има изготвен Лесоустройствен план, който предстои да бъде утвърден 
от Директора на РДГ-Пазарджик. 
 

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  
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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. Въпреки предприетите усилия, все още е налице 
сериозно изоставане в предлаганите услуги, което изисква нови по-енергични действия. 
 

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

доходите на населението 
 

Община Велинград е сред общините с високо равнище на безработица (с много по-високи 

стойности от средните за страната, ЮЦР и област Пазарджик), което се запазва в 

продължение на дълъг период. Активните мерки на пазара на труда следва ефективно да се 

съчетаят с политиката на общината в областта на подкрепа на предприемачеството и МСП и 

изграждането на нова образователна инфраструктура с многопрофилно предназначение. 

Партньорство със заинтересованите институции в общината за реализирането на мерки за 

увеличаване заетостта в различни области, съобразени с конкретните икономически и 

социални условия на територията на общината, както и за извършване на общополезни 

дейности, които ще обновят облика й, ще имат добър социален ефект. 

 

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.     

Мярката включва:  Развиване  на трудовата  мобилност;  Повишаване на  заетостта  и 

доходите с акцент   на   младежката   заетост;   Стимулиране   на професионално- 

образователните системи; Квалификация и преквалификация и ученето през целия живот. 

 

В Общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички 

възрастови групи на задължително обучение. На територията на Община Велинград 
функционират 6 основни, 2 обединени, 4 средни училища, 3 професионални гимназии, 8 

детски градини, 1 ЦПЛР-ОДК и 1 Център за специална образователна подкрепа, в които през 
учебната 2019/2020г. се обучават 3692 ученици..  

Завършващите основно образование ученици, продължават средното си образование 
предимно в учебните заведения, намиращи се на територията на областта.  

В системата на образованието са изведени няколко приоритета, които са анажимент на 

държавната и местна политика: На първо място целта е да се обхване всяко дете, което да 
завърши образованието . На второ място е да се модернизира системата, защото динамиката 

на времето го изисква. Следващият приоритет е да има мотивирани учители. Ако имаме 
добри учители, ще имаме добри специалисти и във всички останали професии. Изминалата 

2018 – 2019 учебна година бе година на промени и отбелязване на юбилеи на образователни  
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институции. Те от своя страна провокираха освежаване на материалната база и изграждането 

на съвременен, модерен облик. Община Велинград активно се присъедини към достойното 

честване на: 70г. от създаването на ПГД „Иван Вазов”-Велинград; 130 г. ОУ „Неофит 

Рилски”; 130 г. Иновативно СУ ”Св.св. Кирил и Методий”- Велинград; 70г. Национална 

ПГГС ” Христо Ботев” – Велинград; 60 г. – ЦПЛР – ОДК - Велинград. Подобриха се 

условията на труд и в други институции, даде се старт, чрез първи копки и се финализираха 

обекти за модернизиране и изграждане на образователна инфраструктура.  
От голямо значение беше кампанията за връщане на децата в училище и намаляване на 

отпадането – заради поставянето на фокуса върху един от големите проблеми на системата и 
събирането на много нова и ценна информация за децата, останали извън образованието.  

Изтичащата 2019 година бе година с по-голям ръст на учителските заплати. Подобриха 

се условията на труд в някои образователни институции. 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. 

 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” броят на регистрираните младежи до 29г. към 
31.12.2019г. в Община Велинград е 504 лица.  

По възрастова структура регистрираните младежи до 29г. към 31.12.2019г. се разпределят 
както следва: 

- до 24г.включително - 229 лица;  
- от 25 до 29г включително - 275 лица;  

По степен на образование регистрираните безработни младежи в Дирекция „Бюро по труда“-
Велинград се разпределят както следва: 

- с висше образование - 50 лица; 5,4% от регистрираните младежи;  
- със средно образование - 258 лица; 39,4% от регистрираните младежи; 

- с основно образование - 111 лица; 30,1% от регистрираните младежи;  
- с начално и по- ниско образование - 85 лица; 25,1% от регистрираните младежи; 

Включените в заетост по програми, мерки и схеми по ОП “РЧР“ младежи до 29г. през  
2019г. са: 

- Програма „Обучение и заетост на продължително безработни лица“ – 2 лица  
- НП „Заетост и обучение на хора с трайни увреждания“ – 1 лице 

- НП „АХУ“ – 2 лица  
- Регионална програма за заетост – 6 лица 

- Мерки за заетост – 8 лица  
- ОП „РЧР“ – схема „Нова възможност за младежка заетост“ – 42 лица 

- ОП РЧР „Работа“ – 70 лица, от които 9 лица младежи.  
- НП „Активиране на неактивни лица“ – 1 лице 

- „Регионална програма за заетост“ – 21 лица, от които младежи 6 лица  
През 2019г. по проект „За по-добър живот” № BG05M9OP001-2.002-0094-C001, 

финансиран от ОП РЧР по Схема за безвъзмездна финансова помощ „Независим живот” 
бяха включени младежи на възраст от 15 до 29 години, както следва: потребители– 9лица.  
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Мярка 4.3.: Подобряване на образователното равнище сред групите на етническите 

малцинства, рисковите групи и хора в неравностойно положение 

 

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. 
 

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 

дейности по идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна 

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

Предприеха се мерки за обхващането им, реинтеграцията им в образователната система, 

идентифициране на деца и ученици в риск от отпадане. 
 

Дейности:  
- продължиха и през 2019г. 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 в Община Велинград. 
 

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 приет годишен план за изпълнение на стратегията за 

подкрепа на деца и ученици в Община Велинград. 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 РМС № 713 от 29 

ноември 2019 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 втора 

година към списъка бяха добавени ДГ „Юрий Гагарин” с. Света Петка и ДГ „Кокиче” с. 

Грашево. С РМС бе актуализиран списъка на средищните училища и детски градини - 

Средищни - СУ „Христо Смирненски” с. Света Петка, ОУ „Христо Ботев” с. Абланица, ОУ 
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„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 през 2019 година действаше електронната 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, имат достъп само оторизирани лица.  
Ето и резултатите до настоящия момент от дейността на екипите от септември тази година: 

 

Община Велинград  

    Общо   за 

район    обхват 
     

 Велинград, Драгиново, Св.  

І- VІ 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“. 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 жители от ромски произход се оформи 

крайна необходимост от изграждане на нова сграда за учениците от този квартал. След 

усилия на ръководството в края на 2019г. Община Велинград получи субсидия от МОН в 

размер на 858 000лв. за изграждане на нова сграда за обучение на ученици в начален етап 

към ОУ „Неофит Рилски” – Велинград. 
 

През 2019 година в Община Велинград са съставени 70 акта за установяване на 

административно нарушение и издадени 70 наказателни постановления по реда на член 347 

от ЗПУО.. Ниският социален статус и пълния отказ на родителите да изплащат наложените 

глоби, въпреки усилията на ангажираните лица водят до тази статистика. Проведоха се 2 

кръгли маси със заинтересованите институции по проект: „Направи повече, бъди повече, 

създавай приятелство“ по КП 33.18-2019 от Център за образователна интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства и по Национална програма „Заедно за всяко дете”на 

тема:„Многобройните предизвикателства в работата с децата в риск и техните родители” . 
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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. 
 

В детските градини и училищата са предприети дейности за създаване на толерантна 

мултиетническа среда. С цел реинтегрирането им в учебна среда са разработени и се 
прилагат разнообразни форми и програми за деца с трудности и дефицити в обучението, 

деца в риск от отпадане и деца, отпаднали от училище.  
За решаване на проблема, училищата и детските градини периодично организират 

родителски срещи, на които разяснява предимствата при упражняването на българска реч в 
семейната и извън училищна среда.  

За овладяване на езика и надграждане на задължителното учебно съдържание в голяма 

част от училищата с преобладаващи ученици от ромския етнос е въведен ЗИП по български 

език. Провеждат се консултации и допълнителна индивидуална работа с изоставащите 

ученици. Независимо от осигурените през последните години безплатни учебници, хранене, 

транспорт, обхват на рискови групи от социални услуги, от програми по заетост и обучение, 

отпадащите ученици от ромския етнос е проблем, по който продължава работата на всички 

ангажирани институции в Общината  
За задържането на децата от ромския етнос в училище допринасят социалните мерки като: 

осигуряване на столово хранене; осигуряване на групи за самоподготовка; осигуряване на 

безплатни учебници. 
 

В България се утвърждава приобщаващо образование за равен достъп към качествено 

образование, за включване на ученици със СОП в учебния процес като равноправни и 

активни участници. В този смисъл ЦСОП е едно от важните звена в променяща се 

образователната система.  
Броят на децата и учениците със СОП, които се обучават в училища и детски градини  е  

109. 
 

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

социални и културни услуги 
 

Мярка 5.1: Поддържане на оптимална мрежа от образователни структури, отговарящи на 

съвременните социални, икономически и педагогически потребности.  
В обхвата на местните секторни политики в сферата на образованието попада 

осигуряването на качествена образователна инфраструктура. Основната задача на Отдела 

през 2019г. при определяне на приоритетите, свързани с образованието, е изграждането, 

поддържането и усъвършенстването на отворена и гъвкава ефективна система за 

функциониране и контрол, съгласно влизане в сила на новия Закон за предучилищното и 

училищно образование от 01.08.2016г. и съпътстващите към него държавни образователни 

стандарти. Целта на работата ни е да формираме диалогична среда за активно участие на 

децата, родителите и гражданите в процесите на системата, създаване на условия за 

пълноценна, сигурна и достъпна среда за обучение и труд на младите хора.  
- продължиха и през 2019г. 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 в Община Велинград.  
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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 приет годишен план за изпълнение на стратегията за 

подкрепа на деца и ученици в Община Велинград. 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.  
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 2019 г. на общинските училища, 
ДГ и ЦПЛР -ОДК – 14 167 682 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 и безплатния превоз на децата и учениците.  
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. 

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

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

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.  
Получени и разпределени средства от МОН за работа с деца и ученици от уязвими групи за 
2019 г. по детски градини и училища.  
Изгради се система за ефективен административен и финансов контрол, чрез въвеждане на 

СФУК във всички учебно-възпитателни заведения. 
 

 лева  

Бюджет   -  2019 г. 14 167 682  

Получени допълнително средства за:   

Пътни разходи на педагогичeския персонал 63 390  

За работа с деца от уязвими групи 199 790  

Безплатни учебници 138 845  

Спортни проекти 13 488  

НП "Оптимизиране на вътрешната структура - обезщетения" 248 279  

НП "Иновации в действие" 10 300  

Превоз на деца и ученици 260 882  

НП "Без свободен час" 15 663  

НП "Подкрепа на целодневното обучение" 29 960  

НП "Подобряване на условията за експериментална  работа" 5 066  

Ученически олимпиади 1 300  

НП "Осигуряване на съвременна образователна среда" 6 150  

НП "Успяваме заедно" 4 000  

НП "Заедно в грижа за ученика" 3 588  

НП "ИКТ" 26 051  

Диференцирано заплащане на директорите 27 811  

Средства за защитени специалности 7 938  

 1 062 501  
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ОБЩО СРЕДСТВА "ОБРАЗОВАНИЕ" - 2019 15 230 183 
 

 

- Доставка и монтаж на абонатна станция (топлообменник за минер. вода) за НЧ „Васил 

Левски“, кв. Каменица 
 

Мярка 5.2: Модернизация и технологично обновление на базата и педагогическата 

практика. 
 

Важна предпоставка за изграждане на висок обществен имидж на училището е приоритетно 
модернизиране на базата в следните направления: Основен ремонт на сградите на училища  
и детски градини на територията на общината – подмяна на дограми, ремонт на покриви, 

саниране, освежаване на фасади и др.; Подобряване на материално- техническата база в 

училищата; Подобряване на инфраструктурата около училища и детски градини на 

територията на общината; Осигуряване на възможности за квалификация на учители и 

ръководни кадри; Преход от ”От образование за цял живот към образование през целия 

живот.”, което е свързано с: гъвкавост и адаптивност по отношение на постоянно 

променящите се условия на образователния пазар. 

 
 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 включва 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 са осъществени дейности по инженеринг - проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на строителството. Закупено, доставено и монтирано е нужното за 

новоизградената материална база оборудване и обзавеждане. В рамките на проекта са 

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. 
 
В рамките на 2019 година проектът е приключен. 

 

 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 
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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 52 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. 

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 „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“




Проектът се финансира по мярка 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.. 

Срок за изпълнение: 08.05.2019 г. – 08.05.2022 г. 

Стойността на проекта е 809 407.38 лв. 

Проектът е в процес на изпълнение. 

 Проект „Изграждане на спортна площадка в СУ" Св.св. Кирил и Методий", гр.


 

Велинград“ 
 

Проектът се финансира по мярка 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 – 
 

 

Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014 – 2020 година Страница 25 



Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2019 година  
 
 

 

2020 г.. 
 
Срок за изпълнение: 08.05.2019 г. – 08.05.2022 г. 
 
Стойността на проекта е 77 231.31 лв. 
 
Проектът е в процес на изпълнение. 
 

През месец май 2019г. бе открита нова детска градина в с. Драгиново. С решение на 

Министерски съвет, Велинград усвои 1 600 000 лева за изграждането на детската градина. С 

целевите средства бяха изградени 4 сгради, самостоятелен кухненски блок и модерно 

геотермално отопление през зимния сезон. Капацитетът на детското заведение се разшири 

до 150 деца. 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.  
Развитие на спортната база в учебните и детски заведения:  

В НПГГС „Христо Ботев” бе изграден и открит физкултурен салон, заседателна и фитнес 
зала, съоръжения за хора в неравностойно положение.  

Детска градина „Пролет“- с. Драгиново се сдоби и с обновен двор с нови детски 
площадки, с ударопоглъщаща настилка и ограда.  

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. 

 
- Извършване на СМР за изграждане на училище в с. Биркова, финансирано чрез МОН;  
- СМР на Ремонт на покрива на ОДЗ „Слънчице“ – външно финансиране. 

- Ремонт и оборудване на ДГ Пашови; 
 

Мярка 5.3: Повишаване на управленския и технологичния капацитет на здравеопазването 

на територията на общината 
 

Мярката е насочена към осигуряване достъп на всеки до здравната помощ, от която се 
нуждае и възможности да води здравословен начин на живот чрез подобряване на 
качеството и достъпността на медицинските услуги. 
 
 

С цел осигуряване достъп на всеки до здравна помощ към община Велинград работят 

двама здравни медиатори, които са с насочени дейности в ромската общност. Медиаторите 

съдействат на семействата за достъп до здравни грижи, които включват профилактични 

прегледи, кампании за ваксини, регистрация при лични лекари, постъпване за лечение и др. 

Медиаторите работят съвместно с Община Велинград, лични лекари, ръководства на 

училища и детски градини. Здравните медиатори оказват съдействие при записване на 

децата в детска градина, за работа със семейства на отпаднали от училище деца, при 

изготвянето на списъци за прегледи, ваксини и други масови профилактични дейности.  
Приложените мерки имат положително въздействие по отношение на: увеличен брой 

ромски деца записани в детски градини и училища; увеличен брой деца минали 
задължителните профилактични прегледи; увеличе брой лица, получили здравни грижи; 

увеличен брай деца с поставени ваксини; подобрена среда за достъп до здравни услуги и 
превантивни програми. Към община Велинград са назначени 21 медицински специалисти, от 

които 8 фелдшери и 13 медицински сестри.  
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Мярка: 5.4. Развитие на социалните услуги 
 

Мярката включва: Ремонт и модернизация на средата и условията в социалните заведения; 

Активно включване на неправителствения сектор в разширяване и подобряване на 
социалните услуги; Въвеждането на нов модел на социална работа чрез прилагане на 

методики за превенция на рисковете от социално изключване; Развиване на интегрирани 
услуги, които да подпомагат потребителите да водят самостоятелен живот и да преодолеят 

нуждите от социални помощи.  

 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. 
 

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 31.12.2019 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  
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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 -  31.12.2020 г. 

Стойността на проекта е 1 050 781 лв.  
Проектът е в процес на изпълнение 
 

 Проект „Осигуряване на топъл обяд“


 

Финансира по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане 

на най – 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. -  01.04.2020 г. 
 
Стойността на проекта е 131 829,20 лв.  
Проектът е в процес на изпълнение. 

 

 Проект „Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за 
социални услуги град Велинград”



Целта на проекта е подобряване качеството на приготвяната храна и осигуряване на 
подходящи хигиенно-битови, здравословни и безопасни условия на труд чрез закупуване и 
доставка на ново кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални услуги 
град Велинград. 

По проекта ще бъде закупено следното оборудване и обзавеждане: картофобелачна 

машина, пекарна електрическа с горно и долно нагряване на три нива, печка електрическа, 
фритюрник, пасатор и миксер, професионален планетарен миксер с чупещо рамо, казан 40 
литра, електрическа скара, кухненски робот и тренжорен труп. 

Обща стойност: 19 000лв, 

от които 1900 лв -  съфинансирането от общината. 

Договорът между община Велинград и фонд „Социална закрила“ е подписан на 03.07.2019 

година. 

Проектът е изпълнен.  
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 Проект „Достоен живот“


Проектното  предложение  е  депозирано  по  процедура  BG05M9OP001-2.044  „МИГ  
Белово, Септември, Велинград - повишаване качеството на живот на хората в неравностойно 
положение“ на 03.07.2019 година.  
Целта на настоящето проектно предложение е да се разширят възможностите за повишаване 
качеството на живот на групите в неравностойно положение и със специални потребности, 
като се насърчи социалното им включване и интегрирането им в обществото. 

 

Дейностите по проекта са:  
Дейност 1: Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в 
общността или в домашната среда; услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи 

хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими 
групи от населението.  
Дейност 2: Местни социални дейности за социално включване  
В продължение на 18 месеца ще се предоставят следните социални услуги на 24 
потребителя, живеещи на територията на община Велинград:  
- Осигуряване на грижа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65 
годишна възраст за задоволяване на ежедневните им потребности ; - Осигуряване на 
подкрепа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65  
годишна възраст при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и 
приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; - Осигуряване на подкрепа 
за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65  
годишна възраст, насочена към социална работа и консултиране във връзка със задоволяване 
на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти; - 

Дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни 
образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални консултации и други, 

според потребностите на лицето.  
В рамките на Дейност 2 ще се предоставят помощни и консултантски услуги за социалното 
благосъстояние, здравеопазването, образованието и заетостта, според специфичните 
потребности на хората и въз основа на индивидуалната им нужда.  
Срок за изпълнение 22 месеца, от които предоставянето на социалните услуги е 18 
месеца. Стойността на проекта е 340 200 лева.  
Договорът за безвъзмездна финансова помощ е подписан на 24.10.2019 г. 
Проектът е в процес на изпълнение. 

 

Със съвместни действия на община Велинград и социалните услуги предоставяни в 
общността се подобриха условията на живот на потребителите в:  
Със съвместни действия община Велинград и социалните услуги на територията ни се 

подобриха условията на живот на потребителите . С цел подобряването качеството на живот 

на ползвателите на социални услуги доброволци от IT компания извършиха ремонтни 
дейности на дворното пространство в ЦНСТДБУ както и „Адра България” – освежаване на 

коридорните в ДСХ „Ела” , освежаване на санитарните помещения в ЦНСТДБУ.  
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 2018г. по изпълнението на Плана за интегриране на ромите /2018- 2020/ и 
изготвяне на нов план за интегриране на ромите.  
3. План за развитие на социалните услуги за 2020г., отчет за 2018г.  
4. Отчет по изпълнението на Общинския план за младежта за 2018г.  
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5. Общински план за младежта за 2020г.  
6. Общинската програма за закрила на детето за 2018г. и приемане на нова.  
7. Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости.  
8. Програма за работата и дейността на МКБППМН. 

Предоставиха се  достъпни, разнообразни и мобилни социални услуги.  
Грижата за хората и децата в неравностойно положение, общностите в риск, 

етническите малцинства и уязвимите групи се реализират успешно чрез дейностите на 
предоставяните услуги.  

За отчетния период Община Велинград предостави услугата „Личен асистент” по ЗЛП 
на 105 лица. За целта се разработи механизъм за осъществяване на процедурите по 
предоставянето на услугата.  

Осигуряване на твърдо гориво за услугите, които се отопляват на дърва- Дневен център 
за деца и младежи с увреждания и пенсионерските клубове.  

По общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на 
месечно социално подпомагане се ангажираха 368 работника за гр. Велинград и 680 за 
кметствата за 14 работни дни по 4ч.- чл.12 от ППЗСП.  

Деинституционализация на деца и възрастни хора и подобряване качеството на 
резидентната грижа.  

Чрез предоставянето на грижи от резидентен тип в ЦНСТДБУ и ЦНСТДМУ се осигурява 
и постоянно се подобрява средата - близка до семейната.  

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. За 2019 година бяха утвърдени 24 професионални 
семейства, 18 от които имат сключен граждански договор с кмета на общината. 

 

Мярка 5.5: Интеграция на уязвимите групи 

 

С цел интегриране на българските граждани от ромски произход, живеещи на територията 
на Община Велинград, Дирекция „Бюро по труда“- Велинград осигури заетост по следните 
програми и проекти:  
- Програми и проекти за заетост от Закона за насърчаване на заетостта /НП „АХУ“ дейност 

„Личен асистент“, „Регионална програма за заетост 2019“/, включени 10 лица; - Мерки за 

заетост от Закона за насърчаване на заетостта, включени 5 лица; - Първичен пазар- 84 лица. 

 
Средногодишния брой на регистрираните граждани от ромски произход е 465 лица, от които 
116 са участвали в групови мероприятия на тема „Мотивиране за активно поведение на 
пазара на труда“.  
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, ЦПЛР - ОДК и РУП – Велинград, организира „Весела 
ваканция 2019г.”, със следните мероприятия:  
1. Арт ателие „Всички сме специални и неповторими”  
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2.”Синьо лято” – игри и забавления на плажа  
3.”Да рисуваме с усмивка” 

4. „Безопасно лято”  
Други дейности на МКБППМН:  

-През 2019г. МКБППМН, съвместно с Център „Развитие” стартира дейността „Училище 

за родители”. Целта на мероприятието е, родителите да придобият необходимите знания и 
умения, с цел превенция от различни видове рискове, които биха могли да окажат влияние 

на подрастващите.  
- 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 на учениците от различни възрастови групи в училищата на 
територията на община Велинград, за вредата от «Наркотичните вещества». 
 

- МКБППМН и ОДК организираха конкурс на тема: „Моят роден град – Велинград”, в 
който взеха участие децата от всички училища на територията на община Велинград от 1-ви 
до 12-ти клас. 
 

- Във връзка с отбелязването на Международния ден за борба с наркотиците, 
МКБППМН организира концерт под надслов «Не на наркотиците». 
 

- На 12.05.2019г., 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 „Георги Бенковски”. Децата представиха темата за „Толерантност”. 
 

- Отбелязване на Деня на толерантността. Мероприятието се проведе със съдействието 
на г-жа Катерина Мирчева и г-жа Венера Ланджова – ръководител на школата по 

изобразително изкуство към ЦПЛР - ОДК, в който взеха участие талантливите деца на ОДК. 
 

- МКБППМН работи съвместно с РУП – Велинград, по програма «Детско полицейско 
управление». През периода е представена темата «Как по-добре да работим в екип ?» и 
„Изграждане на социални умения”, на децата от СУ «Св.св.Кирил и Методий» - Велинград. 
 

За гарантиране на най- добрия интерес на уязвимите групи и вписването им в социалната 
среда, през 2016г. във Велинград активно работиха: Дневен център за деца и младежи с 

увреждания; Дом за стари хора; Домашен социален патронаж; Център за настаняване от 
семеен тип за деца и младежи с увреждания; Дневен център за възрастни хора с увреждания; 

Център за обществена подкрепа; Център за настаняване от семеен тип за деца без 
увреждания; Защитено жилище; Център за социално включване „Развитие“.  
 
 
 

Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014 – 2020 година Страница 31 



Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2019 година  
 

 

Мярка 5.6.: Развитие на културата 

 

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  

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

България, но и в Европейското пространство като културна дестинация са разработени: 
Рекламна стратегия, включваща проектни рекламни дейности- осветени рекламни площи, 
професионално озвучаване, публичен дисплей.  

Разработени са дейности за информиране на обществеността за 
подобряване на осведомеността относно културните събития.  
Организирани и проведени фестивали:  


 Осми фолклорен фестивал на любителските клубове за български народни хора 

”Пролетно хоро „ 
 Осми фолклорен танцов фестивал ,,Хоро при извора”



 Седми национален фестивал на старата градска песен "Красив роман е любовта"




 Десети международен фестивал на детската забавна песен и танци”Дъга над Клептуза”




 Четвърти детски фолклорен фестивал, ,Клептузки ритми''




 Девети национален фестивал „Като звездите за деца в неравностойно положение” – под 
патронажа на омбудсмана на РБългария – г-жа Мая Манолова



 Фестивал „На мегдана с песен и танц”


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




 Фестивал на хора с увреждания от област Пазарджик




 Фестивал „Вечер на етносите”




 Кулинарен фестивал - ШЕФС КЛУБ- Велинград




 Кулинарен фестивал- ,,БАЛКАНСКА МАГИЯ”




 Традиционен събор “Юндола”


 Възроден „Празник на картофите”


 

Конгресен туризъм  

 VI 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


 59 Национален туристически поход на жените, 100 години Туристическо движение в


 
Чепинско, 47 години федерация по туризъм.  

Културен туризъм: 

Важен елемент от устойчивото развитие на културния туризъм е 

разкриване потенциала на  културните  археологически  забележителности  в  Община 
Велинград , развивайки гикато туристически   обекти и включвайки   гив 

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

наследство.        
Културни събития проведени през отчетния период:  
 Традиционния за Велинград празник - ,,Бабин ден- бит и традиция от чепинския край”.




 ,,Посрещане на руските войски в Каменица”.


 ,,146 години безсмъртие ” Възпоменателно поклонение и тържествен ритуал по 
поднасяне на цветя и венци. Тематична изложба посветена на Васил Левски. Рецитал 
и радио предаване на ученици от СУ,,Васил Левски, посветено на живота и делото на
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 Васил Левски


 Сирни Заговезни  / Гаганица / -празник на всеобщото опрощение




 ,,Възкресението на българския народ”-141 г.от Освобождението на България. – 
Възстановка на посрещането на руските войски.



 ,,ТОДОРОВДЕН - БИТ  И ТРАДИЦИЯ  ОТ  ЧЕПИНСКИЯ КРАЙ”




 Пролетен празник ,,Кърчибук”


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




 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”- 97 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 2019



 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 2019.  


 Тържествено отбелязване на Ден на народните будители. 

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

,,Здравче - венче”


 

ВЕЛИНГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА 2019: 

 

 Международен ден за борба с наркотиците, концерт с участието на Дилан Ло и 
Стефан Денис



 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




 Лятно училище ,, ДА СЪХРАНИМ КРАСОТАТА НА МИНАЛОТО”




 ,,СИНЬО ЛЯТО” - игри и забавления на плажа




 Организиране на концерти в подкрепа на Четвърта Национална хорова инициатива на 
Български хоров съюз,,България пее” с мото ,,Заедно”



 Театрални празници


 90 години от рождението на Николай Гяуров.




 Втори национален събор на народно творчество „С хора и песни край релсите тесни”




 С Родопската теснолинейка в Аврамово.


 Официално  посещение  на посланици и дипломатически лица.




 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
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 Тържествено запалване светлините на коледната елха. Специални гости: 
ДЯДО КОЛЕДА и Панда Миша, Георги Низамов, Искрен Пецов, Шехерезада, 
Леден клоун.



 ,,ТРАДИЦИОНЕН ИГНАЖДЕНСКИ КОНЦЕРТ” в Музея




 Юбилейна авторска изложба на Велинградски художници, изложби от фонда на галерията, 
гостуващи изложби,



 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.




 Отбелязване на Световния ден на хората с увреждания.


 

ЮБИЛЕИ: 
 100 години Смесен хор „Николай Гяуров”



 110 години Музейно дело в Чепинския край




 90 години от рождението на Николай Гяуров – грандиозен концерт с оперни 
изпълнители и Смесен градски хор.



 70 годни на НПГГС „Христо Ботев”




 30 години на ПДЮАНПТ „Здравче-Венче”




 70 години ПГД „Иван Вазов”




 80 години – самодеец Христо Семерджиев




 130 години ОУ „Неофит Рилски”




 130 години ИСУ „Свети Св. Кирил и Методий”




 30 ГОДИНИ ТВОРЧЕСКА ДЕЙНОСТ НА Боян Байраков в ПАНПТ „Чепино”.




 Популяризира се 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” чрез постановката на ПАНПТ „Чепино”-
„Чепинския змей”



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




 Представителен Фолклорен Ансамбъл ,,ЧЕПИНО ”- концерт спектакъл ,,Чепинския 
змей”- Тържествената проверка (заря)с участието на Представителна армейска част 
от 68 бригада Специални сили и Представителния духов оркестър на ВВС.



 Коледни  концерти на всички читалища от общината.


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



 Театрални представления.Гостуващи театри. Детски театрални постановки. - 
Национална викторина “Да запазим децата на пътя“



 Еко инициативи: отбелязване на дните на Земята и гората, седмица на гората”,Да 
почистим земята за един ден”, фотоконкурс, конкурс „Водата – извор на живот”



 Общинска викторина “Защита при бедствия и аварии“




 Лятно училище ,, ДА СЪХРАНИМ КРАСОТАТА НА МИНАЛОТО”– дърворезба, 
грънчарство, тъкачество



 Концерти с участието на Група Д2, поп- изпълнителя Любо Киров,, Надя Тончева и ,,HOT 
CLUB DE PLOVDIV”, гостуващи духови и мажоретни състави, Софийски
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духов оркестър, ,,BRAZZ VILIDJ” Клавирно дуо - Мария Дулева и Мария 
Заваринова, виолончело - Николай Николов, СКНТ ,,Силивряк” ръководител 
Светлана Стоева, група ,, ХОРИЗОНТ ”, ДАРА, Николай Славеев;  

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




 Представяне на новия календар на Българските корени – „Носии от Родопите”.




 Номиниране и награждаване на млади велинградски художници.


 
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. 

–    
 Среща-разговор с авторка с Елена Хайтова за книгата и „Орли от огън”.



 Представяне на книгата на Любомир Шопов – „Измама”.




 Представяне на стихосбирката на Костадин Филипов „На дъх от лятото”.


 Среща-разговор с велинградчанката Боряна Стаева и стихосбирката „Родопски повеи”. 
Участвахме и в представяне на книгите:



 „Един щастлив нещастник през прехода на прехода”.




 „Песъчинки от деня или борови шишарки за вечеря” от Снежана Денева.




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


 

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 
 

Мярка 6.1.: Рехабилитация на уличната мрежа в населените места 
 

Кметовете на населените места определят влошеното състояние на уличната им мрежа като 
основно предизвикателство пред развитието. Включват се необходимите интервенции за 

рехабилитация на уличните платна и тротоарите, с оглед предлагането на по-достъпна и 
комфортна среда. 

 

 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 

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. 
 

- Проектиране, СМР и авторски надзор за асфалтиране и благоустрояване на ул. 

„Георги Бенковски“, ул. „Елин връх“ и ул. „Саркиница“ в с. Драгиново; 
 

- Проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Ремонт и рехабилитация на улици в 

с.Бутрева“; 
 

- Поставяне на бордюри и асфалтиране на улици в с. Враненци; 
 

- Инж. проектиране, авторски надзор и СМР на обект: „Подмяна на водопровод и 

асфалтиране на ул. „Пирин“, с.Кандьови“; 
 

- Проектиране, СМР и авторски надзор на обект: „Подмяна водопровод, ремонт на 

улици в с. Долна Дъбева“; 
 

- Проектиране, СМР и авторски надзор на обект: Подмяна на водопровод и 

асфалтиране на ул. „Мальовица“, с .Юндола; 
 

- Строителен надзор за ремонт на ул. „Вела Пеева“, с. Пашови;  
- Проектиране, СМР и авторски надзор на обект: Подмяна на водопровод, ремонт и 

 

рехабилитация на улици в с.Юндола; 
 

Мярка 6.2.: Създаване на условия за развитие на транспортната система. 
 

Марката подчертава нуждата от дългосрочно планиране на развитието на транспорта в 

общината, като поставя акцент върху постигане на оптимална градска мобилност и 
успешното съчетаване на различните видове транспорт. Бъдещото развитие на 

транспортната система е свързано с изработването на интегриран проект за устойчив 
градски транспорт на Велинград.  
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Мярка 6.3.: Развитие и модернизация на елементите на транспортната инфраструктура: 
 

Обновяването на пътната мрежа в Общината има изключително важно общинско, 
надобщинско и трансгранично значение, особено за туристическото развитие на района и  
в този процес заинтересовани страни са България, област Пазарджик, ЮЦР, гражданите и 
бизнеса на Общината. 
 

 
 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. 
Стойността на проекта е 4 812 941.28 лева Проектът е 
приключен.  

 Проект „Облагородяване на парк при площад „Възраждане“


Проектът се очаква да бъде 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“.  
Целта на проектното предложение е осигуряване на устойчива и екологична градска среда и 

създаване на нови възможности за отдих и рекреация на населението чрез облагородяване на 

парк при площад "Възраждане". Предвижда се чрез инженеринг - проектиране, авторски 

надзор и изпълнение на строителството да бъдат осъществени интервенции, които в 

максимална степен да отговарят на конкретните специфики и пространствени 

характеристики на обекта. Ще се реализират строително монтажни работи за цялостното 

облагородяване на парка по отношение на архитектура, паркоустройство и озеленяване. Ще 

се извърши обследване на състоянието на съществуващата дървесна растителност, като 

проектното решение ще бъде съобразено с него. Предвижда се изпълнение на мерки за 

осигуряване достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. В рамките на проекта ще 

бъдат осъществени дейности по изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния 

проект 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.  
Проектното предложение е депозирано чрез системата ИСУН 2020 на 23.12.2019 г. 

Стойността на проекта е 444 125 лв.  
Към момента проектното предложение е в процес на оценка.  

 "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  
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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. 

 

- Извършен и платен е ремонт на настилки и тротоари в централна градска част и пазар 

на стойност 382 800 лв. по ПМС 315/2018 г.; 
 
- Ремонт, възстановяване и подмяна на настилки на ул. „Т. Стайков” и бул. „Вела 

Пеева”; 
 
- Подмяна на пътна настилка, бордюри и направа на дъждоприемни шахти по ул. „Н. 

Вапцаров“ - първи и втори участък; 
 
- Реконструкция и ремонт на улици в гр. Велинградд – ул. „8 март“, ул. „3 март“, ул. 

„Милош Папарков“ и ул. „Буков дол“; 

 

Новоизградени пътища и улици с трайни настилки 
 

- СМР на отклонение от PAZ 1062 /II-84 Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава; 
 
- СМР за рехабилитация на общински път PAZ-1062 с. Аврамово - с. Кръстава /Панорамен 

път/ от км 4+855 до км 6+400, общ. Велинград; 

 

Мярка 6.4. : Подобряване на водоснабдителната и канализационната мрежи 
 

Необходимо е предприемане на действия за рехабилитация на водоснабдителната и 

канализационната мрежи и изграждане на ПСОВ в населените места, съгласно директивите 
на ЕС. Обновяването и изграждането на канализационна система е определено като 

приоритетен проблем от кметовете на селищата от общината. 

 

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

улици '' Георги Кирков; Христо Смирненски и Милеви скали'' Подписан е акт обр. 15 и акт 

обр. 16. Разходите са платени. 
 
- 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'' 
 
- Строителните работи са приключени през 2019 г. с подписан акт обр. 15. Предстои 

изпълнение на процедура по въвеждане в експлоатация. 

 

Ремонт на водоеми и ВиК съоръжения 
 

- СМР - ремонт водохващане Самоводица;  
- СМР - реконструкция на съществуващ водопровод на с. Долна Дъбева;  
- СМР за реконструкция и рехабилитация на довеждащ водопровод от НР Нежовица по ул. 

„Юри Венелин“ до ул. „Бялата скала“ и водопроводен клон по ул. „Бялата скала“, 

Велинград, финансиран чрез ПМС;  
- СМР за реконструкция на водопроводна мрежа по ул. „Т. Стайков“ и бул. „Вела Пеева“, 

Велинград, финансиран чрез ПМС;  
- Доставка и монтаж на кранове, фитинги и материали за нуждите на общ. Велинград;  
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- Подмяна и рехабилитазия на канализационната система на бул. „Вела Пеева“;  
- Реконструкция и подмяна на АЦ ф80 водопровод Св. Петка и захранващ водопровод 

Всемирци по ул. „Белмекен“;  
- Подмяна на водопровод и изграждане на водомерна шахта на Боровиново, с. Рохлева;  
- Реконструкция и подмяна на съществуващ водопровод на с. Всемирци, финансиран чрез 

ПМС;  
- Реконструкция  на  водопроводни  клонове  в  кв.  Каменица,  етап  1,  финансиран  чрез  
ПУДООС;  
- СМР - частична подмяна на главен водопровод ул. „Иля Еренбург“;  
- Подмяна на аварирал съществуващ водопровод и сградни водопроводни отклонения по ул. 

„Антон Попов“;  
- СМР за реконструкция на съществуващ магистрален водопровод от с. Св. Петка до водоем 

с. Долна Дъбева, финансиран чрез ПУДООС;  
- СМР за реконструкция и подмяна на канализационни тръби от РШ на ул. „Братя 

Делибалтови“, ул. „Бистрица“ и заустване в ул. „Чепинска“;  
- Реконструкция и подмяна АЦ водопровод на ул. „Сютка“ и ул. „Глока“, с. Кръстава;  
- СМР - полагане (монтаж) на канализационни тръби в с. Рохлева;  
- Изграждане на канализация на с. Горна Дъбева;  
- Доставка на канализационни тръби за км. Рохлева;  
- Ремонт на аварирал сондаж 3 Мизинка за минерална вода, Каменица;  
- СМР - Нов подземен водопровод за минерална вода, Велинград с ремонт и реконструкция 

на надземната част на сондаж Власа, 50% от финансирането на които е от Националния 

доверителен екофонд;  
- Изграждане на ВиК по ул. «Н. Вапцаров»;  
- Превключване на довеждащ водопровод Чукура към водопровод Лепеница;  
- Изграждане на водопровод в с. Кандови; 
 

 

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

сгради 
 
 

 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  
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● 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 2 334 572.80 лева, от които безвъзмездната финансова помощ е 2 
291 876.80 лева.  
Проектните дейности са приключили. 
 

 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. 

 

 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:  
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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  
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. 

 

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 
 

До 2020 г., делът на ВЕИ в крайното енергийно потребление да достигни 17 %. 
 

Инициативите в тази сфера са предимно на частния сектор. Ролята на общинската 

администрация е да ги насърчава и подкрепя. Следва да се оползотворят ресурсите и 

възможностите за използване на геотермалната енергия в общината. Желателно е 
реализирането на проекти за газификация на населените место – гр. Велинград и с. 

Драгиново. 
 

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

осигуряване на повсеместен достъп, високо качество и широко ползване 
 

Проникването на широколентов достъп в страната 40 % е значително по-ниско от средния 

показател за ЕС 67 %. Ниският български дял се дължи в голяма степен на лошото покритие 

в периферните, слабо-населени райони. Мрежите и услугите на ИКТ са елемент на 

инженерната структура с ключово значение за преодоляването на периферността и 

териториалната изолация. Изграждането на обществени информационни системи и 

гарантираното предлагане на Интернет услуги за обществения сектор, включително и на 

улеснен достъп за хората с увреждания, е задължителна стъпка към информационното 

общество.  
Реализацията на проектите по тази мярка ще бъде отговорност на компаниите в ИКТ 
сектора, подпомогнати от общинската администрация в устройствен и организационен 
аспект. 

 

Изградена е Wi-Fi мрежа на ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Д-р Петър 

Берон“, ОУ „Георги Бенковски“. 

 

Приоритет 7. Щадящо използване на териториалните ресурси и опазване на околната 

среда в общинската територия  
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Мярка 7.1.: Усъвършенстване на системата за управление на ТБО 
 

Премахването на нерегламентираните сметища, организиране на събирането, депонирането 

и третирането на отпадъците е мярка с важно общинско и надобщинско значение и има за 

заинтересовани страни гражданите, туристите и бизнес-средите. Необходими са 

повсеместни усилия за въвеждане на добри практики в разделното събиране, сортиране и 

преработка на ТБО. Основният източник на финансиране ще бъде ОП “Околна среда”, 

сектор “Отпадъци” 

 

 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. 
 

С отпуснатите пари ще бъде изградена инсталация за предварително третиране 

на смесени битови отпадъци с капацитет 15 000 тона годишно и инсталация за 

компостирамне с капацитет от 4000 тона годишно. Ще бъде осигурено необходимото 

оборудване, съоръжения и техника за разделното събиране и транспортиране на 

зелените и биоразградими битови отпадъци. 
 

Целта на проектното предложение е да намали количеството депонирани 

битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за предварително 

третиране на смесено събрани битови отпадъци и рециклиране чрез компостиране на 

зелени и/или биоразградими отпадъци. 
 

До момента по изпълнение на проекта са подписани 4 (четири) броя договора. 
 

- Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки по реда на 

ЗОП;  
- Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на 
инвестицонни проекти и осъществяване на строителен надзор;  
- Осъществяване на организация и управление на проекта; 

- Осигуряване на мерки за информация и комуникация; 

 

Община Велинград е предоставила достъп на населението за информация за 
управление на отпадъците в общината, като публикува актуална информация за 
отпадъците и управлението на интернет страницата на общината. 

 

Ежегодно се провеждат кампании за пролетно и/или есенно почистване, като Община 
Велинград се стреми за по-високо участие на населението и бизнеса. 

 

Работи се постоянно по почистване на образувани нерегламентирани замърсявания 
или сметища намиращи се на територията на община Велинград.  
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Мярка 7.2. : Построяване на инфраструктура за пречистване на отпадните води във 

Велинград и населените места на общината. 
 

Наличието на пречиствателна система за отпадъчните води ще бъде капитален принос в 
екологичната атестация на общината като туристическа дестинация. 
 

Дейности: Строителство на пречиствателна станция за отпадни води (ПСОВ) във 
Велинград; Изграждане на отвеждаща колекторно-канализационна система до ПСОВ във 
Велинград; Подкрепа на изграждане на мини-ПСОВ в индустрията, услугите, населените 

места по стандартите на ЕС. 
 

Мярка 7.3. :Предотвратяване на бедствия и аварии и осигуряване на безопасна среда. 

 

Монтирани са 10 броя пътни знаци. 
 

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 
 

Мярката включва: Изготвянето на ОУП на град Велинград; Изработването на ПУП – ПРЗ 

– на гр. Велинград; Изработване на цифров кадастър на селищата от общината.  

 „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;  
- 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, ул. “Христо Смирненски”, ул. “Георги Кирков” и ул. 

“Милеви скали”;  
- 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.  
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Към момента са входирани всички проекти за финансиране на основните дейности. 
 

№ Административно-   За 2019 г.:  

 техническа услуга     
      

1. Издадени скици от рег.план-   871  

 ОБЩО, в т.ч.     
      

 - скици за Визи за проучване   272  

 и проектиране     
      

 - скици за съда (сделки,   422  

 прехвърляне, делби)     
      

 - служебни скици   132  
      

2. Издадени скици и схеми от   3696  

 Кадастрална Карта     
      

3. Изменения данни   576  

 Кадастрален регистър на     

 недвижимите имоти     
      

4. Справки на граждани по   непрекъснато  

 регулационен план и     

 кад.карта     
      

5. Отговори на молби и   201  

 жалби на граждани     
      

6. Издадени удостоверения на   180  

 собственици     
      

7. Преписки за попълване на   53  

 нови имоти в Кадастралния     

 план - села     
      

8. Преписки по дела до   2  

 Окр.съд-Пз     
      

9. Вписване на документи за   56  

 соб-ст в разписната книга     
      

 Заповеди за допускане за   112  

10. изменение на регулацията по     

 чл.124 и чл.135 ЗУТ     
      

 Молби-декларации за   72  

      
      
      

Общински план за развитие на Община Велинград за периода 2014 – 2020 година Страница 44 



Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на ОПР за 2019 година  
 

 

11. обстоятелствена проверка    
     

 Преписки със заповеди за   118 

12. одобряване на ПУП    
     

13. Попълване на данъчни   725 

 декларации на юридически и    

 физически лица    
     

14. Разрешения за поставяне по   12 

 чл.56 от ЗУТ    
     

15. Разрешения за строеж   124 
     

16. Удостоверения за въвеждане   40 

 в експлоатация    
     

17. Технически паспорти   50 
     

18. Удостоверения за описание   63 

 на сграда    
     

19. Удостоверения за зона   28 

 според ОУП    
     

20. Удостоверения по § 16 от   74 

 ЗУТ    
     

21. Удостоверения по §127 от   12 

 ЗУТ    
     

22. Удостоверения по чл. 181 от   4 

 ЗУТ-степен на завършеност    

 на строеж    
     
 

 

Общият устройствен план на град Велинград и с. Драгиново е приет и одобрен 

с решение на Общински съвет Велинград, влязъл в сила към 23.11.2019 г. 

 

Дейност 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. Света Петка, с. Пашови, с. Кандьови, с. Рохлева, с. Бутрева, с. Кръстава, с. 

Грашево, с. Драгиново, с. Всемирци, 

 

СА ИЗПЪЛНЕНИ: кв. Анезица, гр. Велинград-нов проект за ПУП с проект за кадастрална 

карта;, с. Алендарова, Далова, Долна Дъбева, с. Всемирци, с.Рохлева, с.Бутрева, с. Грашево, 

с.Кръстава, с. Пашови, с. Света Петка. 
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Със заповед РД-18-1214/06.06.2018 на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК е 

одобрена кадастрална карта на Велинград. Със споразумение между АГКК и Община 

Велинград с № КД-3-85 / 27.07.2018г служители на Община Велинград изпълняват дейности 

по издаване на скици и други услуги на граждани от кадастрална карта. 

 

Обявена е процедура по изготвяне на кадастрални карти на всички села на 

територията на Община Велинград, след приемането им ще бъдат планирани изготвяне на 

нови подробни устройствени планове за съответните територии. 

 

Дейност  3:Одобряване  на  нови  подробни  устройствени  планове  на  части  от  гр. 
 
Велинград и населените места в община Велинград, а именно: 

 

След влизане в сила на кадастрални карти на всички села на територията на Община 

Велинград, след приемането им ще бъдат планирани изготвяне на нови подробни 

устройствени планове за съответните територии на населените места в Общината. 

 

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  

 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 на 
Инвестиционната програма. 

Срок за изпълнение 24.06.2016 г. -  24.12.2023 г.  
Стойността на проекта е 86 241.94 лв. 

 

Мярка 9.1: Повишаване капацитета на общинската администрация 

Мярката е перманентна и се изпълнява всяка година 

1. Приети, обработени и създадени електронни еквиваленти на заявления за постоянен и 
настоящ адрес– 1811 броя.  
2. Издадени удостоверения за постоянен и настоящ адрес– 376 бр.  
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3.Обработени и изпратени за ТЗ”ГРАО”-Пазарджик и за НБД-население файлове за цялата 
община - 857 броя  
4. Съставени на хартиен носител и създадени електронни еквиваленти на актове по 
гражданско състояние в кметства и населени места в община Велинград – 127 бр.  
5. Съставени на хартиен носител и създадени електронни еквиваленти на актове по 
гражданско състояние за Велинград -917 бр.  
6. Извършени корекции в актове за раждане -69 бр.  
7. Осигурен достъп на длъжностните лица по гражданско състояние за служители на 
в кметства на територията на община Велинград за достъп до НБД-Население.  
8. Реорганизиране дейността на служители подпомагащи дейността на кметове и 
кметски наместник в кметства в община Велинград.  
9. Вписани, актуализирани и сверени ЛРК и актове по гражданско състояние за 
раждане, брак и смърт за текущата и за минали години.  
10. Извършени обработени и актуализирани адресни регистрации за цялата община 
Велинград- 1856 бр.  
11. Удостоверения въз основа на регистъра на населението – общо 2967 бр.  
12. Кореспонденция до други държавни общински и др. институции -752 бр. 

13. Промяна в актове по гражданско състояние на основание съдебни решения  -57 бр.  
14. Приключени и прошнуровани регистри по гражданско състояние съставени в кметствата 
и населени места на територията на община Велинград. .  
15. Извършени актуализации на основание обработен и получен визуален контрол от 
ТЗ”ГРАО”-312 бр.  
16. Организация и контрол при почистване на гробищните паркове в гр. Велинград. 

17. Удостоверения за чужбина 16 бр.  
18. Провеждане на тъжни и весели ритуали. 

19 . Припознавания на деца.  
20. Добавяне на адреси в НКПНА изготвяне на заповеди, съобщиния по ЗГР и 
действащите наредби.  
21. Заверки на документи предназначени за чужбина  
22. Заявления за гласуване по настоящ адрес при произведени избори за текущата година.  
23. Участие в организационно- техническата подготовка и произвеждане на избори за 2019г.  
24. Издаване на многоезични актове по гражданско състояние – 239 бр.  
25. Актуализиция на лица с грешни и/или непълни записи  и адреси.  
26. Изготвяне на документи, делегиране правомощия на длъжностни лица за 
Велинград, кметства и населени места  
27. Изготвяне на документи, у-ния, уведомления свързани с промяна на регистрацията 
и гражданското състояние на лицата до други общински и държавни институции.  
28. други възложени със заповеди или нормативни актове  
29. Дейности по организация и управление на гробищни паркове.  
Мярка 9.2 : Популяризиране и подкрепа за усвояване на средства от Европейските 

финансови инструменти 
 

Целевите групи на мярката са всички възможни бенефициенти на всички възможни 

финансови инструменти на ЕС за периода 2014-2020 г. Липсата на опит и информация за 
начините на функциониране и достъпност на ОП са причина за неоптималното приложение 

на инструментите през изминалия планов период в общината. За решаването на проблема са 

нужни периодични презентации и форуми с широко 
 

Мярка 9.3: Водещо участие на община Велинград в междуобщински и транснационални 

проекти 
 

Община Велинград е основен елемент от селищната мрежа на област Пазарджик. 
Съществуващите практики за участие на местната администрация в проекти за  
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сътрудничество между общини и международни проекти трябва да се надграждат. Така 
могат да бъдат привлечени допълнителни финансови средства, да се създадат трайни  
партньорства и да се утвърди националната значимост на общината като водещ 

туристически център. Мярката е с дългосрочно общинско и надобщинско значение и има за 

заинтересовани страни местната общественост, гражданите, бизнеса и туристическия поток. 

 

Мярка 9.4: Формиране на активни партньорства между местната власт и НПО  
В общината съществуват активни НПО и успешни и дългогодишни партньорства между 
тях. Традициите за съвместно действия между НПО и община Велинград следва да се 
запазят за контакт, обмен и общи проекти по темите подкрепа на бизнеса, екология, 
младежки дейности и социалната сфера. 
 

Мярка 9.5 : Увеличаване на административния капацитет за разработване, управление и 

мониторинг на проекти  
Разработването, управлението и мониторинга на проекти са неразривно свързани и 
задължително условие за ефективност на провежданите местни политика и в частност 
 

изпълнение но ОПР Велинград 2014 – 2020 г. нужно е чрез съдействие с НПО да се 
създадат механизми за изграждане на подобен капаците с административните структури на 
общината.  
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