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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинският план за развитие на община Велинград 2014-2020 г. е втори 

поред - след ОПР, изпълняван в периода 2007-2013 г. При неговото 

разработване е ползван опита от разработването и изпълнението на плана от 

предходния програмен период.  

 ОПР на община Велинград 2014-2020  е разработен в съответствие с 

действащата през този период нормативна уредба в сферата на регионалното 

развитие. Спазени са и изискванията на утвърдените от Министъра на 

регионалното развитие „Методически указания на МРРБ от 2011 г. за 

разработване на Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите от ниво 2 

(2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и Общински планове за 

развитие (2014-2020)“. 

В периода 2014-2016 г. настъпиха  промени във фактическата обстановка, 

свързани с териториалния обхват на община Велинград. Поради създаване на 

новата община Сърница (чрез отделяне от община Велинград) се яви обективна 

предпоставка за актуализация на ОПР на община Велинград.  

Актуализацията на ОПР на община Велинград – 2014-2020 г. е извършена 

през 2017 г. Съгласно Чл. 38. (1) на  Правилника за приложение на  действащия 

по това време Закон за регионалното развитие „Общинският план  за развитие 

се актуализира: 1. при съществени промени на икономическите и социалните 

условия в общината“. Към тези промени се отнасят и промените  в 

териториалния  обхват на общината.  

Актуализацията на ОПР  наложи да бъдат извършени корекции и в  

аналитичната част на ОПР. Те засегнаха  разделите  за териториалния  

обхват, демографска, социално-икономическа и инфраструктурна 

характеристика. Частични промени в актуализирания ОПР са направени  и в  

стратегическата част (редуциране, чрез изключване,  на мерки, целево насочени 

към територията на новата община Сърница) на ОПР. Актуализираният ОПР на 

община Велинград бе подложен на всички процедури, характерни за 

новоразработен ОПР – обществени обсъждания, фокус групи и внесен в 

Общинския съвет за обсъждане и приемане. 

В периода на действие на ОПР в община Велинград са разработени и други 

три основни плана. Това са: „Интегриран план за градско възстановяване и 
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развитие (ИПГВР) на гр. Велинград – 2014-2020 г.“;  „Общ устройствен план на 

община Велинград“  и „Общ устройствен план на гр. Велинград и с. Драгиново“ 

При разработването на посочените три плана (един в областта на 

регионалното и два в областта на устройственото планиране) е търсена 

определена взаимовръзка със стратегическите насоки за развитие на общината, 

заложени в ОПР на община Велинград. 

В последващата оценка основна тежест е поставена в оценките на 

постигнатия напредък в изпълнението на приоритетите и мерките на ОПР. 

Извършен е преглед на  постигнатите резултати по всяка отделна мярка на 9- те  

приоритета на ОПР. Оценена е и степента на достигане на целевите стойности 

на някои от основните индикатори. 

На основата на направените констатации и изводи от оценките на 

изпълнението на мерките и приоритетите са формулирани и препоръки за 

преодоляване на констатираните слабости  при разработване на 

стратегическите и планови документи за развитие на община Велинград през 

следващия планов период – 2021-2027 г. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИ ПОДХОД, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА 

ПОСЛЕДВАЩАТА ОЦЕНКА НА ОПР 

 

1.1.Нормативно основание за разработване на 
последващата оценка. 

 

ОПР на община Велинград е стратегически документ  за комплексното  

развитие  на  общината за периода  2014-2020 г. Същият е разработен и 

процедиран (обществено обсъден и приет от Общинския съвет) съгласно 

действащата в този период нормативна уредба, а именно: 

- Закон за регионално развитие (2008 г. и  последващи допълнения и 

изменения); 

- Правилника за неговото прилагане (2008 г. и последващи 

допълнения и изменения); 

- Методически указания на МРРБ от 2011 г.  за разработване на 

Национална стратегия за регионално развитие на Република 

България (2012-2022), Регионални планове за развитие на районите 

от ниво 2 (2014-2020), Областни стратегии за развитие (2014-2020) и 

Общински планове за развитие (2014-2020). 

Нормативното основание за изработване на последваща оценка (ПО)  на 

ОПР произтича от изискванията на чл. 34, ал. 1 и 2  от ЗРР. Съгласно 

изискванията на  ЗРР, съдържащи се в чл. 34 от същия, след приключване на 

програмния 7 годишен период, но не по-късно една година от края на действие 

на ОПР, трябва да се организира и проведе последваща оценка.   

 

1.2. Предназначение, цел и задачи на последващата оценка 

 

Последващата оценка на изпълнението на ОПР е  третата (последна 

оценка – след Предварителната и Междинната), на които се подлага 

изпълнението на самия план. Необходимостта от изготвяне на ПО на 

изпълнението на ОПР е свързана с крайното отчитане на  постигнатите 
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резултати от прилагането (изпълнението) на плана. Изискването е този отчет  да 

се основава на   обективна  и актуална информация  за реализираните проекти, 

за постигнатите резултати, осъществения напредък в реализацията на 

заложените в плана приоритети и мерки. 

Съгласно чл. 34 ал. 2 на ЗРР ПО включва,  4 основни момента – оценки на: 

1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите; 

2. оценка на общото въздействие; 

3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси; 

4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и 

местно развитие. 

На основата  на изводите и резултатите от последващата  оценка, на 

откроени в нея проблеми в изпълнението на ОПР, могат да бъдат направени 

препоръки за изпълнението на плана в следващия програмен период.  По 

изменения  ЗРР (в сила от  13.03.2020 г.)   това е  Интегриран план за развитие 

на общината  (ПИРО). 

 

1.3. Методически подход 

 

Приложения  методически подход при изготвянето на последващата оценка 

на ОПР на община Велинград 2014 – 2020 г. е широко използван при подобен 

род оценки. Той намира приложение и при останалите две  оценки на 

стратегическите и планови документи, касаещи регионалното развитие, а именно 

Предварителната и Междинната оценки.  Тъй като вече има натрупан опит от 

миналия програмен период при изготвяне на подобен вид  документи за 

изпълнение на ОПР, се използват методи, които дават добри резултати. При 

изработване на ПО на ОПР на община Велинград се прилагат следните  методи:  

 Проучвателен метод; 

 Сравнителен метод; 

 Аналитичен и синтезен метод; 

 Системен метод. 

Всеки от  така посочените методи е широко прилаган в практиката, известна 

е същността им, поради което не се налага те да бъдат отново дефинирани. По-
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същественият  момент, който следва да се отбележи е,  че аналогичен 

методически подход с прилагане на посочените методи е осъществен и при 

разработване  на самия ОПР на община Велинград. Това е индикатор  за 

съвместимостта на използвания методически подход при изработването на 

двата документа. 

За целите на последващата оценка е разработена методика, която 

определя методите и съответните източници на информация, както и критериите 

за оценка на изпълнението на актуализирания ОПР на община Велинград -2014-

2020 г. Тя е съобразена с изискванията на действащите за  посочения програмен  

период  „Методически изисквания ….“ За оценяване на напредъка по 

реализацията на мерките по отделните приоритети е приложена четиристепенна 

скала за оценяване – „слаба“; „незадоволителна“; „добра“ и „много добра“ 

За обективизиране на оценките, се отчита степента на постигане на 

целевите стойности на заложените индикатори, а именно: 

- При постигане на стойността на индикатора от 0-20 % - има постигнат 

ограничен напредък в изпълнението на мерките по съответните мерки; 

- При постигане на стойностите от  20 до 40% - напредъкът е 

задоволителен; 

- Достигнати стойности от 40 до 60%  има постигнат добър напредък; 

- При достигнати стойности от 60 до 80%  и над 80% е постигнат значителен 

напредък. 
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2. СТРАТЕГИЧЕСКА РАМКА НА ОПР. 

 

2.1. Основни елементи на стратегическата рамка 

 

Стратегическите насоки  за комплексното социално-икономическо и 

инфраструктурно развитие на община Велинград и опазването на околната 

среда, са рамкирани със заложените в актуализирания ОПР елементи: 

 Визия на общината; 

 Стратегически цели на развитието; 

 Приоритети в развитието; 

 Мерки, конкретизиращи формулираните приоритети 

Основните стратегически направления, върху които са насочени 

формулираните и заложени  приоритети и мерки за развитие са свързани с: 

 развитието на общината като туристическа дестинация от висок клас 

в националния и международните туристически пазари; 

 подобряване на бизнес средата и възможности за развитие на 

предприемачеството; 

 подобряване качествата на публичните пространства в селищната 

среда; 

 развитие на човешкия фактор и повишаване на качеството на живота 

в общината; 

 създаване на условия за предоставяне на качествени публични 

услуги в сферата на образованието, здравеопазването, социалното 

подпомагане, културата, спорта; 

 повишаване на енергийната ефективност и преодоляване на 

последствията от промените в климата; 

 подобряване на качествата на околната среда, пътната и на 

инженерните мрежи. 
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2.2. Стратегии, програми и планове, подпомагащи 
изпълнението на ОПР 

Комплексното социално-икономическо и инфраструктурно развитие, 

опазването на околната среда  на община Велинград, е предмет на ОПР на 

общината  В програмния период в който се реализира ОПР на община 

Велинград са  подготвени и приети и  редица други стратегически и планови 

документи на общината. Те са с подчертан  секторен характер – в сферата на 

дейностите по социалното подпомагане, туризма, общинската собственост, 

енергийната ефективност, околната среда  и  др.   

Предмет на оценка е в каква  степен  секторните стратегически и планови 

документи на община Велинград, действащи в периода 2014-2020 г. са 

съобразени със стратегическите насоки за развитие на общината, съдържащи се 

в ОПР. 

Анализите и оценките показват, че стратегическите и планови документи на 

общината, приети през плановия период,  са предназначени да конкретизират и 

подпомогнат реализацията на ОПР на община Велинград. В това отношение 

следва да бъде подчертано, че ОПР е основен планов документ на общината, 

който е  с интегриран, а не със секторен характер. Останалите стратегически, 

планови и програмни документи  на общината, макар и с подчертан секторен 

характер,  са предназначени да подпомогнат не само секторното развитие, а и 

комплексното социално-икономическо и инфраструктурно развитие на общината. 

През програмния период 2014 -2020 г. в община Велинград са разработени 

и приети от Общинския съвет следните по-важни стратегически, планови и 

програмни документи: 

 Общинска дългосрочна програма за насърчаване използването на 

възобновяеми енергийни източници и биогорива в община 

Велинград 2013 – 2023 г. 

 Стратегия за управление на общинската собственост на община 

Велинград за мандат  2019  – 2023 г.; 

 Стратегия за развитие на социалните услуги в община Велинград  

– 2016-2020 г.; 

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община 

Велинград и дестинация Велинград 2016-2020 г.; 

 Програма за управление на качеството на атмосферния въздух 

към община   Велинград 2016 – 2019 г.; 
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 Общинска програма за закрила на детето 2020 г. 

 Годишен план за подкрепа за личностно развитие на децата и 

учениците в община Велинград 2020 г. 

Наред с посочените документи, които са със секторен характер през 

оценявания период 2014-2020 г., са разработени и приети от Общинския съвет и 

три важни за развитието на общината планови документа, а именно: 

 Интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. 

Велинград – 2014 – 2020 г.; 

 Общ устройствен план на община Велинград; 

 Общ устройствен план на гр. Велинград и с. Драгиново. 

Важна констатация: И трите посочени, основни, планови документа, се 

вписват в Стратегическите насоки, заложени в ОПР на община Велинград. В 

ИПГВР на град Велинград са отчетени, както визията, така и приоритетите на 

ОПР.  

Развитието на местната икономика, на социалната и на техническата 

инфраструктура, опазването на околната среда присъстват в посочените два 

плана. Основно място в тях е отделено на възможностите за по-нататъшното 

развитие на туристическите функции на общината. Както в ИПГВР на гр. 

Велинград, така и в ОУП на общината са отчетени целите и приоритетите в 

развитието на туризма, заложени в Стратегията за устойчиво развитие на 

туризма в община Велинград и дестинация Велинград. 

В сферата на горскостопанския сектор, който е с важно място в 

икономическото развитие на общината и природното ѝ наследство, са приети 

нови горскостопански планове. В тях са заложени дейности по дърводобива, 

който се явява суровинна база за развитие на дървопреработката и мебелната 

промишленост, които са традиционни за общината икономически дейности. 

Внедрен е  и сертификат за качество на горските ресурси (FSC).  
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2.3. Документи, свързани с отчети за изпълнение на ОПР 

 

2.3.1. Основни документи, ползвани за последяващата оценка на 
ОПР 

Оценката на напредъка в изпълнението на приоритетите на ОПР на община 

Велинград  се базира и на информация от анализи и оценки, съдържащи се в 

редица документи на общината. Тяхното предназначение е свързано с отчитане  

на  извършените дейности по изпълнението на плана.  

Процесът на изпълнение на ОПР на община Велинград 2014-2020 г. е обект 

на разглеждане в няколко документа, които са предвидени в действащата 

нормативна уредба в сферата на регионалното развитие. В законовата и 

подзаконова уредба (Закон за регионалното развитие от 2014 г и последващите 

го изменения, вкл. и тези от 2020 г.,  както и в Правилника за прилагане на ЗРР) 

са предвидени следните документи с които се наблюдава и се отчита 

изпълнението на ОПР. Такива са: 

 Годишните доклади за изпълнение на ОПР; 

 Междинната оценка за изпълнение на ОПР (МО); 

 Последваща оценка за изпълнение на ОПР (ПО). 

Съгласно чл. 24 на Правилника за  прилагане на ЗРР  (в действие от 

2020г.), изпълнението на ОПР се отчита с Годишни доклади за наблюдението и 

на изпълнението му. Отчита се изпълнението на мерките по приоритетите, 

включени в  Програмата за реализация на плана. В средата на програмния 

период се извършва Междинна оценка на изпълнението на ОПР. 

След изтичане на програмния период, окончателното отчитане на 

изпълнението на ОПР се извършва с Доклад за Последваща оценка за 

изпълнение на плана. Времево, срокът за изготвяне на тази оценка е до една 

година след изтичане на програмния период. 

Тъй като има Актуализиран ОПР на общината от 2017 г., за разработване 

на настоящата последваща оценка са използвани следните документи: 

 Междинна оценка за изпълнение на ОПР на община Велинград 

(2017г.) 
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 Годишни доклади за изпълнение на ОПР (актуализация) за 2018 и  

за 2019 г. 

 Годишни отчети  (общо 5 броя) за изготвените проекти и 

тяхното движение (статус): 

- В процес на изработване; 

- В процес на оценяване; 

- В процес на стартиране; 

- В процес на изпълнение 

Изготвените от община Велинград  доклади и годишни отчети  и 

насочеността  на  информацията и изводите  към съответните приоритети на 

ОПР на община Велинград се използват като базови за извършване на 

адекватна оценка на напредъка и въздействието на предприетите мерки . 

 

2.3.2.Основни изводи и констатации в Междинната оценка (2017 г.) 

Съобразно действащата нормативна уредба в областта на регионалното 

развитие, община Велинград има разработена  Междинна оценка за изпълнение 

на ОПР. Тя е изготвена през 2017 г. Приета е преди стартиране на процедурата 

за актуализация на плана, която също е извършена през 2017 г.  

Основните изводи и констатации за изпълнение на ОПР на община 

Велинград за периода 2014-2016 г.(периода за който се отнася самата МО), са 

формулирани по следния начин: 

 Извършените анализи  и оценки на изпълнението на ОПР  показват   

наличието на неравномерен напредък по реализацията на 

заложените в ОПР стратегически цели и свързаните с тях 

приоритети.  Най-значим  напредък  по изпълнението на ОПР на  

община Велинград  за оценявания тригодишен период (2014 – 2016г.) 

е осъществен по стратегическа цел 3. По тази цел са реализирани  

(или са в продължаващ процес на реализация) няколко проекта, 

финансирани по линия на ОП в предишния и в настоящия програмен 

период със значителен финансов ресурс. Постигнатите резултати от 

завършените и в процес на изпълнение проекти се изразяват в: 

- подобряване на физическата и жизнената среда – основна 

характеристика на устойчива, екологична и достъпна градска 

среда; 
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- подобряване физическите качества на обекти на 

образователната и здравната инфраструктура. 

 Определен напредък се констатира и по изпълнението на 

стратегически цели 2 и 4, които имат отношение  и към 

подобряване на административния капацитет. Напредъкът е резултат 

основно от изпълнението на т.нар. „меки“ мерки, които са с 

неинвестиционен характер, както и на малка част  от т.нар. „твърди“ 

(с инвестиционен) характер мерки; 

 Твърде ограничени са постигнатите резултати от изпълнението на 

мерките по приоритетите от стратегическа цел 1. Констатира се 

липса на всякакъв напредък по мерките насочени към развитие на 

конкурентоспособна икономика, към развитие на високотехнологични 

производства и иновации, създаване на клъстери и мрежи и др. 

Изключение от тази неблагоприятна картина е 

структуроопределящият за местната икономика туристически сектор, 

като и при него постигнатият напредък е само по някои насоки и е 

свързан с реализацията на меки мерки; 

 Проектите  и дейностите от типа „меки“ мерки  са финансирани 

основно с финансов ресурс от външни източници (Оперативни 

програми, Републикански бюджет и други бюджети), като участието  

на собствени средства с инвестиционен характер е малко; 

 Проблем с осигуряване на собствен финансов ресурс, който да бъде 

насочен към по-добър напредък в изпълнението на ОПР, е за 

финансовата задлъжнялост на общината, за преодоляването на 

което се реализират конкретни управленски мерки за подобряване на 

събираемостта на някои от местните данъци и такси и за 

оптимизиране на бюджетните разходи. 

 Приетите и действащи в момента на изготвяне на МО стратегически и 

планови документи в община Велинград са в синхрон с целите и 

приоритетите на ОПР; 

 Слабо звено в Системата за наблюдение, анализ и оценка на 

изпълнението на ОПР е използването на индикаторите, с които е 

възможно да се оцени напредъка в изпълнението на плана с 

количествени параметри; 

 Важен извод, съдържащ се Отчетните доклади и в самата МО е за 

обективната необходимост от актуализация на ОПР, което се 
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обосновава с корекциите в териториалния ѝ обхват  и в променената  

ѝ характеристика;   

Обобщено заключение: МО за изпълнение на ОПР на община Велинград за 

оценявания тригодишен период констатира наличие на напредък в мерки на 

плана по отделните стратегически цели и приоритети насочени към подобряване 

качествата на базисната и на социалната инфраструктура не само в общинския 

център, а и в някои от съставните села. С констатираното от МО изпълнение на 

ОПР се създава добра основа за по-нататъшното изпълнение на целите, 

приоритетите и мерките  и през следващите години до края на програмния 

период – 2020 г. 

 

2.3.3. Оценки на годишните доклади и на годишните отчети 

Както бе посочено, в отчетения период са изработени два годишни доклада, 

които отразяват изпълнението на актуализирания ОПР на община Велинград от 

2017 г. Докладите са за 2018 и 2019 г. Същевременно са изработени и 5 годишни 

отчета, които представят изпълнението на конкретните проекти през съответните 

години, по които бенефициент е община Велинград. 

 Годишните доклади включват подробна информация за извършените 

дейности по реализацията на ОПР. Включват данни за изпълнението на мерките 

по формулираните 9 приоритета на ОПР. Отчита се степента на изпълнение на 

всяка мярка. 

 Като пропуск на докладите е липсата на коментар по мерките, по които 

няма никакво движение и липса на дейност. 

 Годишните отчети акцентират върху движението на проектите, по които 

бенефициент е община  Велинград. Те са придружени с таблични приложения,  в 

които се съдържа информация за движението на всеки отделен проект с неговия 

статус („в процес на оценяване“, „в процес на изпълнение“, „завършен“), както и 

информация за стойността на проекта и степента на усвояване на финансовия 

ресурс. В отчетите има информация за размера на безвъзмездната финансова 

помощ и размера на собствено финансово участие. Годишните доклади и отчети 

са представени за разглеждане в Общинския съвет. 

 Констатация. Двата типа документи, изготвени от общинска 

администрация Велинград съдържат важна  и подробна фактическа 

информация, която е ползвана и за настоящата ПО за изпълнение на ОПР.    



Д О К Л А Д  

ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА О П Р НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020  

 
15 

 Оценката за годишните доклади и отчети е много добра. Тя се основава 

на факта, че в тях се съдържа обективна информация за степента на 

изпълнение на ОПР.  

 

2.3.4. Обвързаност на ОПР с ИПГВР на гр. Велинград и ОУП на 
община Велинград 

В началото на програмния период стартира и изработването на 

Интегрирания план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр. 

Велинград. През 2014 г. стартира и изпълнението на Общинския план за 

развитие на община Велинград.  

Прегледът на съдържанието на ИПГВР на гр. Велинград показва, че в него 

са отразени приоритетите и специфичните цели, заложени в ОПР на община 

Велинград. Редица от мерките и дейностите, съдържащи се в ОПР и 

териториално насочени към гр. Велинград са конкретизирани и са включени в 

ИПГВР.  В това отношение може да бъде направен обоснования извод, че  в 

ИПГВР на гр. Велинград се съдържат редица дейности (проекти и проектни 

идеи), заложени в ОПР на общината. На практика ИПГВР на гр. Велинград 

конкретизира редица аспекти от стратегията и Програмата за реализация на 

ОПР на общината.  

Вторият основен план на общината, разработен през отчетния период е 

Общият устройствен план на община Велинград, както и Общият 

устройствения план на гр. Велинград и с. Драгиново. В тях се съдържат 

решения,  свързани с  устройствените аспекти в развитието на социално-

икономическия и инфраструктурния  комплекс на общината, опазване на 

околната среда в общината.  Съдържат се още устройствените предпоставки за  

развитие на основните функционални системи, свързани с човешкия жизнен 

цикъл   - „Труд“,  „Обитаване“, „Обслужване“ , „Отдих“ , както и на системите на 

техническата инфраструктура. В този смисъл в ОУП на община Велинград са 

заложени устройствените  предпоставки, т.е.  териториално-пространствените 

условия за реализиране на стратегическите насоки  на развитието, съдържащи 

се в Общинския план за развитие на община Велинград в периода 2014-2020.   

Общият устройствен план на общината е с по-дългосрочен хоризонт от 7 

годишния времеви период на ОПР,  което дава възможност  устройствените  

решения да бъдат отчитани и при разработване на Плана за интегрирано 

развитие на община  Велинград в програмния период 2021—2027 г. 

  Оценка на координацията на ОПР с основните планове на община 

Велинград. Между трите основни плана на община Велинград (ОПР, ИПГВР на 
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гр. Велинград, ОУП на община Велинград и ОУП на гр. Велинград и с. 

Драгиново) съществува определена обвързаност. Тя, както бе отбелязано, се 

изразява в отчитане в ИПГВР и в двата ОУП на визията, стратегическите цели и 

приоритетите (и включените в тях мерки) заложени в ОПР на община Велинград. 

Тази обвързаност е силно подчертана между ОПР и ИПГВР на гр. Велинград. 

 Оценката за координация между основните планове е много добра. 

Аргумент в полза на тази оценка е и обстоятелството, че отговорностите за 

тяхното изпълнение е общинската администрация.   
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3. ОЦЕНКИ НА ПОСТИГНАТИЯ НАПРЕДЪК В 

ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРИОРИТЕТИТЕ И 

МЕРКИТЕ НА ОПР 

 

3.1. Оценка на степента на постигане целите и 
устойчивостта на резултатите 

Оценката на степента на постигане на целите и устойчивостта на 

резултатите е с покомпонентен характер – по отделните приоритети и 

включените в тях мерки. Оценката е по възприетата четиристепенна бална 

система, отразена в т. 1.3. 

 

Приоритет 1: „Община Велинград конкурентноспособна община с 

динамичен сектор туризъм“   

По приоритет 1  със съдействието на Консултативния съвет по туризма 

при община Велинград са разработени и приети от Общинския съвет следните 

документи със секторен характер: 

 Стратегия за устойчиво развитие на туризма в община 

Велинград и дестинация Велинград 2016-2020 г.; 

 Годишни програми за изпълнение на „Стратегията за устойчиво 

развитие на туризма в община Велинград и дестинация Велинград 

2016-2020 г “ 

И двата типа документи (Стратегията и Годишните планове) които са 

съответно със средносрочен и краткосрочен характер, допринасят за 

реализацията на Приоритет 1 на ОПР на община Велинград 2014-2020 г. 

Туристическата функция на община Велинград е водеща в социално-

икономическия ѝ комплекс. Общината разполага с качествени природни ресурси, 

които се използват ефективно за развитие на балнеоложкия (вкл. СПА) туризъм, 

допълнени с редица други форми на туризъм – познавателен, еко, спортен, 

ловен и др. Общинският център е утвърдена дестинация на балнеологията и 

СПА процедури. Общината е търсена дестинация и за провеждане на бизнес 

срещи, бизнес семинари и тиймбилдинг. Повишава се и значимостта и 
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използваемостта на наличните ресурси с антропогенен характер – материалното 

културно-историческо наследство, традициите и обичаите и др.  

За повишеното търсене на туристически услуги се разширява и 

туристическата инфраструктура. В нея важно място заемат средствата за 

подслон. Легловата база във всички места за настаняване и в средствата за 

подслон  на територията на община Велинград към м. декември 2020 г. включва 

общо 6097 легла.  Една немалка част от тях са в малки обекти – къщи за гости, 

самостоятелни стаи и др. и са с малък капацитет – под 10 легла. Те са от по-

ниска категория – 1 и 2 звезди. Визуална представа за разпределението на 

местата за настаняване от различните категории и броят на леглата в тях дава 

фиг 1. 

 

 

Фиг. 1. 

 

В същото време с представителен характер са големи хотели с капацитет 

над 100 легла.  Ръста на  капацитета на средствата за подслон (с над 10 легла) 

се илюстрира с фиг. 2   
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Фиг. 2. 

 

Мярка 1.1. Прилагане на агресивен туристически маркетинг и реклама 

на Велинградския туристически район 

Изпълнението на заложените в тази мярка дейности е свързано с 

утвърждаването на община Велинград и гр. Велинград като туристическа 

дестинация от висок клас в националния и международния туристически пазар. 

Мярката включва дейности с рекламен характер и е с подчертан маркетингов 

характер.  

 В отчетния период са извършени редица дейности. По-важни от тях са: 

 Участие със собствени щандове в  международни туристически 

борси. През 2019 г. община Велинград участва в три туристически 

борси с международно участие (36-тата Международната 

туристическа борса „Ваканция СПА и ЕКСПО” „Ваканция СПА и 

ЕКСПО” в гр. София, -    XV Международна туристическа борса 

„Културен туризъм“  в  гр. Велико Търново, Международна    

туристическа    борса    „Планините    на    България    – 

гостоприемство в четири сезона“ в гр. Смолян).  

 Участие в туристически изложения. Община Велинград участва в 

туристическо изложение на Молдовскиа туристически пазар. За 2020 

г. е планирано участието на общината в 7 международни изложения 

(в т.ч. в Истамбул – Турция  и Белград – Сърбия. Ограниченията 
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свързани с пандемията КОВИД -19 създават определени затруднения 

при реализацията на част от планираните прояви през 2020 г.  

 Перманентна рекламна дейност.  Периодично се преиздава 

рекламен каталог на туристическа дестинация Велинград Публикуват 

се и статии, свързани с туризма в специализирани печатни издания. 

  Оценка на изпълнението на Мярка 1.1.  Налице е значителен  напредък в 

реализирането на „меки“ дейности по посочената мярка. Резултатът е 

значително повишаване на интереса към туристическа дестинация Велинград и 

община Велинград.  

 

Мярка 1.2. „Създаване на специализирана  устройствена схема за 

развитието  на  туризма  в общината“ 

 Към Общия устройствен план на община Велинград е разработена 

специализирана схема за инфраструктурата на туризма. 

 

Мярка 1.3. „Подобряване на спортно-туристическата инфраструктура и 

туристическата информация – развитие и разширяване на туристическия 

продукт“ 

С участието на неправителствения сектор (туристическо дружество 

„Юндола“ и Сдружение Байкария“) и на туристическия бранш е подновена 

маркировката на туристическите пътеки и туристическите маршрути. 

Оценката по изпълнение на мярката е добра. 

 

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. 

Заложените в мярката дейности са частично изпълнени. Не е реализиран 

един от основните проекти – „Създаване на етнографски комплекс“, предвиден 

не само в ОПР, а и в ИПГВР на гр. Велинград. Не е реализирана изцяло и 

дейността по изграждане на нови обществени чешми (в т.ч. и с минерална вода с 
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добри питейни показатели). Определен напредък има по отношение на 

информационно-рекламната система с поставяне на табели с химическия 

състав и лековитостта на минералната вода при всички чешми с минерална води 

в гр. Велинград.   

 Оценката за напредъка и за реализацията на дейностите по тази мярка е 

незадоволителна (в частта за етнографския комплекс) и добра - за останалите 

дейности 

 

Мярка 1.5. Археологическо проучване, консервация, адаптация и 

експониране на обекти от недвижимото културно наследство в общината  

 По тази мярка в отчетния 7 годишен период са осъществени дейности по 

археологическите проучвания на  две тракийски светилища – на вр. „Острец“ и в 

местността „Свети Пророк Илия“ (над ез. „Клептуза“). Не са реализирани 

дейности по адаптацията и експониране на жилищни сгради с архитектурно-

строителни качества на културното наследство в кв. „Чепино“, които биха 

предизвикали туристически интерес. Задържащ фактор за това е частната  

собственост на тези жилищни сгради. 

 Оценката за изпълнението на посочената мярка е добра. 

 

Мярка 1.6. „Интерпретация и социализация на историческите обекти 

при обвързването им с културния живот“ 

Реализираните дейности по тази мярка са насочени основно с  

информационно обезпечаване на туристическите маршрути в общината, които 

включват важни исторически обекти, някои от които – в съседните общини 

(Ракитово, Батак) 

Оценката за изпълнението на посочената мярка е добра. 

 

Мярка 1.7. „Информиране на населението за възможните инициативи и 

достъпни финансови източници за изграждане на туристическа 

инфраструктура и предлагане на туристически услуги“ 

 Община Велинград, подпомагана от Консултативния съвет по туризъм,  

осъществява информационна кампания с помощта на общинските средства за 

масова информация за предизвикване на инвестиционен интерес към 

потенциалните инвеститори в туристическата сфера.  Отделно,  община 

Велинград  бе  една  от  петте  пилотни  общини,  избрани  от  Министерството  
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на туризма, за внедряване на ЕСТИ. Системата вече е в експлоатация и дава 

положителни резултати. 

 Мярката е реализирана и продължава да се надгражда, като може да бъде 

оценена като много добра. 

 

Мярка 1.8. „Подобряване и поддържане на елементи на зелената 

система, включително паркове, градини и улично озеленяване 

 По мярката са реализирани няколко важни проекта, насочени към 

подобряване на зелената система на гр. Велинград и в някои от населените 

места на общината (с. Света Петка, с. Бутрева). Проектите са финансирани с 

безвъзмездна финансова подкрепа по Оперативни програми на ЕС (ОПОС, 

ОПРР) и по линия на ПУДООС към МОСВ. 

 Постигнатите резултати се изразяват в доставка и монтаж на паркови и 

спортни съоръжения, обновяване и облагородяване на паркове и градини, 

зелени площи, частично изграждане на капкови поливни системи, подобряване 

качествата на зелените площи - прилежащи на основни улици, подобрено улично 

осветление и др. 

 Постигнат е определен напредък в подобрени качества на зелените 

площи в представителни части на гр. Велинград и някои от по-големите села. 

Необхванати от мярката са изцяло зелените площи в периферните части на 

Велинград. Оценка за реализацията на мярката –добра. 

 

Мярка 1.9. Развитие на конкурентоспособен 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. 

 Мярката е с много широк функционален обхват. Включва дейности с 

диверсификация на видовете туризъм, както и на производствени дейности, 

обслужващи туристическата дейност (производства на консумативи за местата 

за настаняване и заведенията за хранене и развлечения, козметика, 

принадлежности и аксесоари, битови услуги (химическо чистете и перални 

услуги) и др.  

 Реализацията на мярката е частична –  налице е напредък в 

разнообразяване на формите на туризъм и липса на такъв в развитие на 

производствен тил на туризма.   
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Мярка 10. „Изграждане на модерна инфраструктура и опазване на 

чистотота на околната среда“ 

 Тази мярка е неправилно позиционирана в Приоритет 1. До голяма степен 

тя дублира мерките по Приоритет 7 

 

Мярка 1.11: Развитие на човешкия фактор и повишаване на качеството 

на живота в общината“ 

И тази мярка е неправилно позиционирана в Приоритет 1. Дублира напълно 

мерки 2.6 и 4.3. 

 

 Обобщена оценка на мерките по Приоритет 1. 

 В програмния период 2014 -2020 г. са реализирани определен брой 

дейности (инвестиционни проекти и „меки мерки“ свързани с развитието на 

туризма в общината и на дейности извън туристическия сектор, но подпомагащи 

неговото развитие. 

Постигнат е значителен напредък по някои от включените в Приоритет 1 

мерки (1.1,.1.2, 1.3, 1.7), а по някои - частичен напредък (1,4, 1,5, 1,6, 1.8, 1.9).   

Обобщената оценка за изпълнението на Приоритет 1 е добра. Основанията 

за това е броят на реализираните проекти, които допринасят за устойчивото 

развитие на туризма и утвърждаването на община/град Велинград, като 

утвърдена дестинация в националния и международния туристически пазар. 

Обобщената оценка на мерките по Приоритет 1, свързани с туризма следва 

да бъдат оценявани  и от аспекта за неговия принос в данъчните постъпления в 

общинския бюджет. Същите са видни от фиг. 3. 
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Фиг. 3. 

Отчетените постъпления от туристически данък в общинските бюджети 

заемат относителен дял от  20 до 24% от общите данъчни приходи в общинските 

бюджети. По размер на постъпленията в приходната част  на общинските 

бюджети туристическия данък е съизмерим с данъка от недвижима  собственост. 

По размер на данъчните приходи туризмът заема второ място след данъчните 

приходи от данък за превозните средства (Виж фиг. 4 и фиг. 5) 

 

Фиг. 4      фиг.5 

Извод: Наред с другите приноси за реализацията на Приоритет 1, туризмът 

в общината е и основен данъчен приходоизточник, което дава отражение и за 

осигуряване на важни финансови постъпления в общинските бюджети. Това е 

представено и с усреднените данни за относителния дял на туристическия данък 

в структурата на планираните и на отчетените данни за общинските бюджети за 

2018,2019 и 2020 г. 



Д О К Л А Д  

ЗА ПОСЛЕДВАЩА ОЦЕНКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА О П Р НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2014-2020  

 
25 

Приоритет 2. „Създаване на по-благоприятна среда за развитие на 

индустрията, високотехнологичното производство и иновациите“ 

 

Така формулиран, приоритет 2 е насочен към подобряване на бизнес 

средата за развитие на малкия и среден бизнес, привличане на инвестиции в 

иновативни производства. Не на последно място реализацията на мерките по 

приоритета е свързано с подобряване на трудовата заетост и доходите на 

населението. 

За оценявания период (2014 -2020 г.) са осъществени определени промени, 

които водят до постигане на напредък  в някои направления (нарастване на броя 

на предприятията, увеличаване на размера на дълготрайните материални 

активи и др.) При други от мерките няма съществен напредък (трудовата 

заетост), а при трети – няма осезаемо положително развитие (иновациите).  

За периода е налице ръст в броя на предприятията – от 1549 на 1613. Тази 

динамика е показана на  фиг 6. 

 

 

Фиг. 6. 

В структурата на предприятията преобладават „микропредприятията“ с 

брой на заетите до 9 д. Малките предприятия (с брой на заетите от 10 до 49 д.) 

бележат малък ръст. 

По приоритета са реализирани само няколко проекта, основно по Мерки 

2.1.; 2.4; и 2.6. Бенефициент е частния сектор, а финансирането е осъществено 

чрез ОП „Иновации и конкурентоспособност“, ПРСР и ОПРЧР. 
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По данни от информационна система ИСУН за периода 2014-2020 г. са 

финансирани общо 6 проекта, които имат отношение към Приоритет 2 на ОПР. 

Такива са : 

- Развитие на предприемаческа идея в областта на механичното 

обработване на метал; 

- Преустройство и ново строителство на съществуващ мебелен 

цех и закупуване на ново оборудване за нуждите на "Попов - 83" 

ЕООД; 

- Подобряване на производствения капацитет в „Премиера-257“ 

ООД”; 

- Дигитализация на традиционното производство в ХЕМУС ООД и 

др. 

Ефектът от реализираните проекти е в постигане на по-висока 

производителност, подобряване на енергийната ефективност и др. предимства с 

цел по-висока конкурентоспособност на фирмите. 

По някои от предвидените мерки не е постигнат никакъв напредък (2.2. 

Създаване на регионални клъстъри и мрежи).  

По мярка 2.8. – „Инвестиране в човешки капитал“ - пряко отношение има  

един проект „Социално предприятие “Фабрика за отдих и възстановяване“. По 

проекта е предвидено да бъдат наети 20 лица от уязвими групи, които да бъдат 

обучени и да получат трудова заетост 12 месеца. 

Резултатите от реализацията на дейностите по отделните мерки по 

Приоритет 2 имат като цел увеличаване броя на заетите лица в общината. 

Статистическата информация показва, че тази цел е частично постигната. 

Нарастването на броя на заетите лица не е голямо.  

Заетостта на населението е със стагниращо състояние. Броят на заетите 

лица е в границите на около 6700 д., като в отделните години  варира в не много 

широки граници. Това личи и от следната графика (фиг. 7): 
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Фиг. 7. 

 

 Обобщена оценка за изпълнението на мерките по приоритет 2 

Реализацията на предвидените дейности по отделните мерки на 

приоритет 2  зависи от активността на бизнес сектора. Инициатори за 

подготвяне на съответните проекти са частния сектор и управляващите органи 

на съответните частни фирми. Данните показват, че одобрените проекти по този 

приоритет са само 6. Например по програмата „Инициативи за малките и средни 

предприятия“ няма нито един финансиран проект.  

Напредъкът по реализацията на Приоритет  2 е незначителен, което е 

основание за незадоволителна оценка, като отговорността за това е изцяло на 

частния сектор.   

 

Приоритет 3. „Развитие на конкурентоспособен аграрен сектор, 

балансирано и многофункционално използване на ресурсите от горите и 

горския фонд“ 

Заложените по този приоритет 15 мерки са без, или със символична 

реализация.  Причините за това са подобни на констатациите, свързани с 

реализацията на повечето мерки по Приоритет 2, а именно – ниска активност на 

регистрираните земеделски стопани за подготовка на проекти.  

Информацията от системата ИСУН показва, че през отчетния период са 

финансирани само два проекта, които са свързани с преработката на 

селскостопански суровини („Предприятие за преработка на замразени малини“ и  
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проект „Подобряване на условията на яз. „Малка Мътница“ за извършване на 

ефективна рибопроизводствена дейност“).  

В сектора на горското стопанство са осъществени дейности по 

сертифициране на горските ресурси.  

Напредъкът по реализацията на мерките и дейностите по Приоритет  3 е 

незначителен, което също е основание за незадоволителна оценка, като 

отговорността за това е изцяло на частния сектор и частично на горските 

стопанства.  

 

Приоритет 4. „Подобряване достъпа до пазара на труда, 

повишаване на заетостта и доходите на населението“ 

 

Този приоритет на ОПР е не само с икономическа, а и със социална 

значимост. Не само в ОПР на община Велинград 2014-2020, а и в някои от 

секторните стратегически и планови документи на общината е подчертана 

значимостта на посочения приоритет за подобряване на заетостта, повишаване 

доходите на населението и намаляване на високото равнище на безработица.  

 

Мярка 4.1. „Развитие на индустриалната политика на общината и 

подобряване на бизнес средата за привличане на конкурентоспособни 

инвестиции в производствения сектор“ 

Данните за реализирани дейности по посочената мярка показват много 

ниска активност. Някои от проектите по тази мярка се покриват с подобни  мерки 

от Приоритет 2. Размерът на привлечените инвестиции не е висок.  

Не се констатира съществен напредък по очакваните резултати, поради 

което и оценката е незадоволителна. 

 

Мярка 4.2. „Адаптиране към  промените и модернизирани на трудовия 

пазар на територията на общината“  

И по тази мярка са заложени дейности, които са насочени към решаване  не 

само на  социални, а и на икономически проблеми. Подобряване на заетостта на 

населението и дейности за подобряване на  професионалното обучение и 

квалификацията на кадрите има за цел и намаляване на високото равнище на 

безработица в общината.  
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По данни от системата ИСУН за периода 2014 – 2020 г. по Мярка 4.2. на 

Приоритет 4 са реализирани общо 17 проекта, всички финансирани по ОПРЧР. 

От тях по 3  проекта  бенефициент е община Велинград, а по останалите – 13  

проекта бенефициенти са предприятия от частния сектор. Бенефициент по 1 

проект е НПО.  

Подготовката на квалифицирани кадри на трудовия пазар се извършва в 3-

те професионални гимназии (ПГ) в гр. Велинград. Те подготвят квалифицирани 

изпълнителски кадри във водещи икономически дейности в местната икономика 

– туризма (ПГ по туризъм „Алеко Константинов“), в горското стопанство (ПГ по 

горско стопанство „Христо Ботев“) и дървопреработващата и мебелната 

промишленост (ПГ „Иван Вазов“). 

Наличието на професионално подготвени кадри не е решаващ фактор за 

осигуряване на трудова заетост в индустриалните производства.  Броят на 

заетите съпоставен с броя на активните лица в общината показва, че 

коефициентът на заетост е с ниски параметри. Това е и причината за високата 

безработица в общината.  

Безработицата, която е трайно високо равнище през целия оценяван 

период  води до обезкуражаване на лицата, които не могат да се реализират на 

пазара на труда. Това води и до трудова миграция на част от активното 

население , което намира препитание  извън  границите на общината. 

Равнището на безработица през целия оценяван период е високо и е над 

средното за страната и за област Пазарджик. Тази констатация е видна и от 

следната фиг. 8. 

 

 

Фиг. 8. 
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За отчетния период има несъществен напредък в намаляване на 

равнището на безработица в общината.  Макар и да е очертана тенденция на 

намаляване на равнището на безработица в общината за последните четири 

години, то е все още доста по-високо от средното за област Пазарджик и за 

страната. Сериозен, не само икономически, а и социален проблем е младежката 

безработица. През последните години се запазва високия брой на безработните 

лица до 29 годишна възраст. Към 2020 г. броят им възлиза на 366 д., което е  

най-висок за общините в област Пазарджик.   

Констатация.Независимо от организираните периодични обучителни 

курсове за подготовка на млади хора да стартират собствен бизнес и за 

придобиване на професионални умения на пазара на труда, резултатите не са 

оптимистични. Оценката за изпълнение на мерките за намаляване равнището 

на безработица е незадоволителна. Оценката за подготовката за 

професионално подготвени кадри от ПГ и от провежданите от Дирекция „Бюро 

по труда“ курсове и обучения е много добра.  

 

Мярка 4.3. „Подобряване на образователното равнище сред групите на 

етническите малцинства, рисковите групи и хора в неравностойно 

положение“ 

По тази мярка в община Велинград е създадена система 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. 

За обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна  възраст  в  Община  Велинград  са  

създадени  6  екипа  по  райони  за  обхват. Осъществени са  дейности по 

идентифициране на деца и ученици в задължителна училищна и предучилищна 

възраст, които не са обхванати в образователната система и са отпаднали от 

училище. Предприети са мерки за обхващането им, реинтеграцията им в 

образователната система, идентифициране на деца и ученици в риск от 

отпадане. 

Постигнатият напредък в първото направление  - „Инвестиции в 

образованието“ е значителен. Същият се изразява  както в подобряване на 

материалната база на образователните институции, така и в прилагането на 

иновативни форми на образователния процес.  Важен аргумент в тази насока е 

избора през 2020 г.  на две  училища в общината (от общо 59 училища в 
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страната ) за въвеждане на STEM  среда. Това са  СУ „Васил Левски“ – 

Велинград   и СУ „Св. С. Кирил и Методий“ – Велинград.  Създадени са  условия 

за  осигурен достъп до образование на подлежащите на образование лица в 

общината. Добре са организирани ученическите пътувания за ученици и от най-

малките населени места  в общината, в които няма действащи училища. 

Оценката за постигнатия напредък в образователната система е висока.  

 Общата оценка по изпълнението на Мярка 4.3. е добра. 

 

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

образователни, социални и културни услуги“ 

 

Отговорности по реализацията на мерките и дейностите по Приоритет 5 на 

ОПР на община Велинград 2014-2020 имат държавата и местните власти. 

 

Мярка 5.1: Поддържане на оптимална мрежа от образователни 

структури, отговарящи на съвременните социални, икономически и 

педагогически потребности 

По разглежданата мярка са осъществени организационни и материални 

дейности по създаване на условия за улеснен достъп на подлежащите на 

задължително обучение до образователните институции. За учениците от 

населените места без действащи училища е организиран безплатен ученически 

превоз до най-близкото училище. Осигурена е издръжката на детските градини и 

на училищата по линия на делегираните бюджети.  

Оценката по изпълнението на Мярка 5.1. е много добра. 

Мярка 5.2. „Модернизация и технологично обновление на базата и 

педагогическата практика“ 

Тази мярка е насочена към подобряване на качествата на действащите 

детски градини и училища, подобряване на прилежащите пространства 

(училищните дворове и прилежащите пространства на детските градини). 

Съобразно договорения финансов ресурс са реализирани няколко проекта по 

тази мярка: 

- „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на 

Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" – 

Велинград“; 
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- „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град 

Велинград”; 

- „Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ 

„Христо Смирненски с прилежащото дворна пространство в с. Св. 

Петка“; 

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

гр.Велинград“ 

Напредъкът по тази мярка  е очевиден – подобрени са условията за 

провеждане на учебния процес в големи училища в общината. Оценката за 

изпълнение на мярката е много добра. 

  

Мярка 5.3. „Повишаване на управленския и технологичния капацитет на 

здравеопазването на територията на общината“ 

Реализирането на мярката има повече организационен характер. С двете 

МБАЛ и няколкото специализирани болници, с добре развитата мрежа от 

лечебни заведения за извънболнична помощ, с мрежа от дентални кабинети са 

задоволени потребностите на населението от здравни грижи. Добре развитата 

мрежа  от лечебни заведения не налага по-нататъшното ѝ разширяване.  

 

Мярка 5.4. „Развитие на социалните услуги“ 

Дейностите по тази мярка са насочени към задоволяване потребностите на 

нарастващия брой лица с увреждани, лица изискващи закрила и др. Друго 

направление е свързано с въвеждане на нов модел на социална работа чрез 

прилагане на методики за превенция на рисковете от социално изключване. 

 По мярката са реализирани няколко проекта, по-важни от които са: 

- „За по-добър живот“; 

- „Център за социално включване „Развитие“; 

- „Осигуряване на топъл обяд“ и няколко други по-малки проекта. 

 

Мярка 5.5. „Интеграция на уязвимите групи“ 

Всички реализирани дейности по тази мярка са от типа „организационни 

мероприятия“. Няма реализирани инвестиционни проекти.Организационните 
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мерки са насочени към придобиване на необходимите знания и умения, с цел 

превенция от различни видове рискове. 

 Оценката за изпълнение на мярката и за достигнат напредък е добра. 

 

Мярка 5.6. „Развитие на културата“ 

 Мярката е насочена към 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. Има пряко отношение към развитието на 

културния туризъм и разнообразяване на утвърдените форми на туризъм в 

общината.   

Проведени са редица фестивали и мероприятия, свързани с туризма. Няма 

заложени и реализирани проекти с инвестиционен характер. 

Оценката също е добра.  

 

Приоритет 6. „Подобряване на техническата инфраструктура, 

териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични 

услуги“ 

 

Характерно за мерките по този приоритет е високата им ресурсоемкост. За 

реализацията на дейностите свързани с развитие на инженерните мрежи са 

планирани огромни финансови ресурси, които по редица причини не са 

договорени. Така много дейности не са реализирани. 

 

Мярка  6.1.: „ Рехабилитация на уличната мрежа в населените места“ 

По тази мярка има договорен 1  инвестиционен проект „Рехабилитация и 

реконструкция на улици в Община Велинград“ - село Драгиново, село  Грашево,  

село  Пашови,  село  Света  Петка  и  село  Кръстава“. Същият е финансиран 

по ПРСР.  

Мярка е частично реализирана, като извън нея остава уличната мрежа в 

останалите населени места. Проблемът се решава етапно с дейности, залагани 

в годишните Капиталови програми на общината. 

 Оценката за постигнат напредък е незадоволителна.  
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Мярка 6.2. „Създаване на условия за развитие на транспортната 

система“ 

 По тази мярка няма реализирани дейности. Липсва напредък по създаване 

на интегриран, устойчив градски транспорт. 

 

Мярка 6.3. „Развитие и модернизация на транспортната 

инфраструктура“ 

От няколкото планирани в ОПР проекти по тази мярка са реализирани 3 

проекта, които са насочени към подобряване на уличната мрежа и на площадни 

пространства  в гр. Велинград и рехабилитация на участъци от общинската 

пътна мрежа. Основен проект, включен и в Инвестиционната програма за 

изпълнение на ИПГВР на гр. Велинград е „Нова визия на централна градска 

част, местата за отдих, ремонт и реконструкция на улична мрежа в град 

Велинград“ 

Оценката за постигнат напредък е съобразена не с планирания, а с 

договорения финансов ресурс по тази мярка. От тази гледна точка е постигнат 

добър ефект  с новата визия на централната градска част на гр. Велинград. 

Част от дейностите по тази мярка намират място в новия План за интегрирано 

развитие на община (ПИРО) -  Велинград – 2021-2027 г. 

 

Мярка 6.4. „Подобряване на водоснабдителната и канализационната 

мрежи“ 

По мярката са реализирани редица малки проекти по подобряване (чрез 

ремонти) качествата на съществуващи водопроводи в гр. Велинград  и 

довеждащи външни водопроводи до някои от селата (Юндола, Света Петка и 

др.). Извършени са и дейности по нови водохващания. 

Не са реализирани важни за общината дейности по подобряване на 

водоснабдяването. Такива са проектите за изграждане на ПСОВ, обслужваща гр. 

Велинград и с. Драгиново, проекта за Интегриран воден цикъл на гр. Велинград и 

др. 

 Оценката за постигнат напредък е незадоволителна, като причината за 

това не е от организационен характер (от страна на Общинската администрация) 

а от ограничените възможности за осигуряване на необходимия финансов 

ресурс. 
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Мярка 6.5.  „Приложение на мерки за енергийна ефективност в 

обществени и жилищни сгради“ 

По тази мярка на Приоритет 6 е постигнат значителен напредък. По нея 

за реализирани 3 проекта, за които е осигурен значителен финансов ресурс и то 

като безвъзмездна финансова помощ с незначително собствено финансово  

участие.  

Оценката за постигнат напредък е много добра.  

 

Мярка 6.6. и Мярка 6.7. са насочени към стимулиране на използването на 

екологична енергия (природен газ, ВЕИ) и на информационно-комуникационните 

технологии). Основен двигател на инициативите в тези важни направления е 

частния сектор. Има частична информация за изградена газопреносна мрежа в 

гр. Велинград ( без конкретна информация за брой абонати), както и за 

изградена Wi-Fi мрежа на ОУ „Неофит Рилски“, ОУ „Христо Ботев“, ОУ „Д-р 

Петър Берон“, ОУ „Георги Бенковски“. 

Липсата на конкретна информация за реализирани дейности по тези две 

мерки не дава възможност да се оцени  наличието или липсата на напредък. 

 

Приоритет 7. „Щадящо  използване на териториалните ресурси и 

опазване на  околната среда  в общинската  територия“ 

 

Мярка 7.1. „Усъвършенстване на системата за управление на ТБО“ 

По тази мярка са реализирани, или в процес на реализация са важни за 

опазване на околната среда проекти: 

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово“; 

- Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в 

землището на гр. Велинград, местност "Реповица" 

Осъществяват се и рекламни кампании, свързани със системата за 

управление на ТБО. Ежегодно се провеждат и дейности по почистване на 
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образувани нерегламентирани замърсявания или сметища намиращи се на 

територията на община Велинград. 

Оценката за осъществения напредък по управлението на ТБО е добра. 

 

Мярка 7.2. „Построяване на инфраструктура за пречистване на 

отпадните води във Велинград и населените места на общината“  

Оценка на напредъка по тази мярка бе поставена при Мярка 6.4.  Тя е 

слаба, като основанието за това е забавеното изграждане на ПСОВ, за която 

има подготвен инвестиционен проект и площадка за изграждането ѝ, заложена в 

Общия устройствен план на гр. Велинград и с. Драгиново. Забавянето се дължи 

на ограниченията в ОПОС за финансиране на такива пречиствателни станции за 

населени места с еквивалент над 10 хил. жители.  

 

Мярка 7.3. „Предотвратяване на бедствия и аварии и осигуряване на 

безопасна среда. 

По тази мярка на ОПР няма реализирани дейности. Няма и напредък в 

направлението превенция на природните бедствия и други аварии. 

 

Приоритет 8. „Стимулиране развитието на град Велинград и 

повишаване значението му като урбанистичен център от четвърто 

йерархично равнище в Южния централен район“ 

В отчетния период е извършена огромна по обем и осигурен финансов 

ресурс дейност, свързана с реализацията на проекти, включени в 

„Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на гр. Велинград – 

2014-2020 г.“ По разглеждания приоритет е формулирана една мярка 

 

Мярка 8.1. „Укрепване на гр. Велинград. Интегрирано градско развитие 

За финансиране на част от проектите, включени в ИПГВР на гр. Велинград 

е приета Инвестиционна програма на община Велинград. Тя се финансира по 

Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

По данни от финалния доклад за „Последваща оценка за изпълнение на 

ИПГВР на гр. Велинград 2014-2020 г.“, приетата Инвестиционна програма за 

изпълнение на ИПГВР на град Велинград включва основни проекти за:  
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 Многофамилни жилищни сгради („Енергийна ефективност на 

многофамилни жилищни сгради в град Велинград“); 

 Общински административни сгради („Енергийна ефективност на 

общински административни сгради в град Велинград“ и „Енергийна 

ефективност на административни сгради на държавната 

администрация“ – сграда, която е общинска собственост); 

 Жилищна инфраструктура („Изграждане на нови социални 

жилища в град Велинград“); 

 Инфраструктура в областта на образованието и грижите в ранна 

детска възраст („Ремонт, реконструкция и обновяване на 

детска градина в град Велинград“); 

 Опазване и укрепване на биологичното разнообразие, опазване на 

природата и екологосъобразна инфраструктура (проект „Нова 

визия на централна градска част, местата за отдих, 

ремонт и реконструкция на улична мрежа в гр. 

Велинград“). 

В сферата на устройственото планиране  мярка 8.1 включва няколко 

дейности, по-важната от които е изработване на „Общ устройствен план на гр. 

Велинград и с. Драгиново“. Град Велинград има одобрена кадастрална карта. 

Оценката за наличие на напредък по реализацията на мярка 8.1. е много 

добра.   

 

Приоритет 9.  Повишаване на институционалния капацитет и 

ефективност на общинската администрация 

 

По формулираните три мерки (Мярка 9.1, Мярка 9.2. и Мярка 9.3) са 

реализирани голям брой дейности, които са основно от организационен 

характер. Това са т.нар. „меки мерки“, реализацията на които не изисква 

финансов ресурс с инвестиционен характер. 

За управление на реализацията на Инвестиционната програма на община 

Велинград, свързана с реализацията на ИПРГВ  е договорен проект „Бюджетна 

линия за община Велинград“ с финансов ресурс от 86 241 лв.  
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По мярка 9.1. „Повишаване капацитета на общинската администрация“ се 

провеждат редица обучителни мероприятия – курсове, семинари и други форми 

за повишаване на професионалните умения на служителите. 

 Оценката за напредъка по трите мерки е много добра.  

 

3.2.Оценка на общото въздействие 

Анализите за постигнатия напредък в изпълнението на мерките, включени в 

9-те приоритета на ОПР на община Велинград – 2014-2020 г. показват наличие 

на определена неравномерност. По някои от мерките е постигнат значителен 

напредък, а по други – минимален или пълна липса на напредък.  

Фактор за постигане на целите на приоритетите и а включените в тях мерки 

е активността на заинтересованите страни в реализацията на ОПР. В това 

отношение се налагат следните констатации:  

 Мерките, в които бенефициент са публични структури, основно в 

лицето на община Велинград (Общинска администрация) се 

характеризират с постигнат добър и значителен напредък. Основание 

за това са добре подготвените проекти, договорените (съобразно 

обективните условия) финансови ресурси. Изпълнението на 

договорените, одобрени проекти е в заложените срокове. То води до 

подобряване на качествата на селищната и околната среда, на 

човешкия ресурс, на оказваните публични, бюджетни услуги. Това са 

и основанията за добрата и много добрата оценки на извършените 

дейности  по реализацията на ОПР в частта за  публичния сектор; 

 В сферата на туризма, развитието на който е резултат от публично-

частното партньорство, се констатира постигнат добър или 

значителен напредък в реализацията на мерките по съответните 

приоритети на ОПР. Частният туристически бизнес е сериозен 

партньор на местните общински власти в по-нататъшното развитие 

на туристическите функции на община Велинград. Като резултат от 

това е налице и положителен ръст в данъчните приходи в общинския 

бюджет от „туристически данък“;     

 Изпълнението на мерките, по които основен бенефициент е частния 

сектор е с ниска степен на постигнат напредък. Единици са 

спечелените проекти в областта на преработващата промишленост, 

на аграрния сектор. Основен фактор за това е по-ниската активност 

на частния сектор. Малкото спечелени и финансирани проекти са 
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свързани с внедряване на нови технологии, на подобряване на 

условията на труд. По някои мерки, обаче, няма никаква активност, 

поради което и оценките за постигнатия напредък са ниски или 

незадоволителни. 
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4. ОЦЕНКА НА РЕАЛИЗИРАНИТЕ ПРОЕКТИ 

Оценката на постигане на напредък в изпълнението на заложените мерки 

по приоритетите на ОПР във висока степен се определя от реализираните 

проекти. Обект на оценка са не планираните, а реално договорените проекти в 

отчетния период. Тъй като от значение са проектите, които са с висока публична 

значимост се оценяват тези, по които бенефициент е община Велинград. С 

определен символен характер са проектите, посочени в следващата таблица. 

Динамика в броя на проектите към 2016 и 2020 г., по които бенефициент е 

община Велинград с източници за финансиране . 
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Състояние към 2016 г. 

1. Приключени проекти       

2. Проекти в процес на 

изпълнение 
      

3. Депозирани, в процес на 

оценка 
      

4. Планирани, в процес на 

подготовка 
      

Състояние към 2020  г. 

1.Приключени проекти       

2. Проекти в процес на 

изпълнение 



 
     

3. Депозирани, в процес на 

оценка 
      

4. Планирани, в процес на 

подготовка 
      

Източник: Общинска администрация. Годишни доклади до ОС -2016 и 2020г. 
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 Състояние 2016 г. 

През 2016 г., която е междинна за програмния период са приключени 6 

проекта, изпълнението на които е стартирало от 2014 г. От тях по-значим  е 

проект „Зелена и достъпна градска среда в град Велинград”, финансиран по 

ОПРР на стойност 5 061 196 лв. Останалите 5 проекта за от типа 

дребномащабни . Такива са 3 проекта за почистване и благоустрояване на 

детски площадки във Велинград и селата Горна Дъбева и Алендарова и др.   

Общият брой на проектите, подготвени и одобрени за финансиране през 

2014 и 2015 г. са в процес на изпълнение през 2016 и следващите години на 

програмния период. Това са 8 проекта, които са включени в Инвестиционната 

програма на община Велинград, финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПРР. 

Същите са заложени в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 

на гр. Велинград.  Освен по ОПРР, към 2016 г. се изпълняват и проекти по  

ОПРЧР, От тях с по-голяма значимост са следните: 

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

реконструкция на улична мрежа в град Велинград“ с финансов ресурс 

от 4 812 941 лв.; 

- „За по-добър живот” – финансиран по ОПРЧР с 499 572 лв.; 

- „Център за социално включване "Развитие", също финансиран по 

ОПРЧР с  587 498 лв. 

Останалите 5 проекта, които са в процес на реализация към 2016 г. са с 

по.малък финансов ресурс, но са важни за общината – осигуряване на топъл 

обяд, приемна грижа и др. 

Отчетът за 2016 г. показва, че това е годината в която се извършват 

дейности по депозиране  за оценка на основни проекти и подготовка на нови 

проекти, които да бъдат изпълнявани в периода 2016-2020 г. Такива са следните 

проекти: 

- "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на 

Общинска администрация - Велинград", финансиран по ОПРР с 

2 334 572 лв.; 

- "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в административна 

сграда с адрес: град Велинград, ул. "Хан Аспарух" № 16, също 

финансиран по ОПРР с 933 471 лв.; 
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- „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на 

Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" – 

Велинград“ – финансиран с 1300 000 лв. по ОПРР; 

По ПРСР са представени за оценка и финансиране два важни за 

инфраструктурното развитие на общината проекти: 

- "Реконструкция и рехабилитация на участъци от общински пътища в 

община Велинград" с искане за финансиране в размер на 3 479 040 лв.; 

- „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград“ - 

село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка и 

село Кръстава, община Велинград" с финансов ресурс от 1 955 000 лв. 

Към Националния доверителен екофонд е представен за оценка и 

финансиране  на проект „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в 

сградата на ДЦДМУ „Надежда“ и ЦДГ „Детски рай“ – гр. Велинград“ – с 

финансиране в размер на 1 105 765 лв. 

Основен извод, налагащ се от състоянието с проектното осигуряване през 

2016 г. Тази междинна година от програмния период може да бъде оценена като 

важна от гледна точка че в този момент са в процес на приключване  проекти, 

чиято реализация е стартирала в началото на програмния период -2014 – 2015 г. 

През тази година са разработени и депозирани за оценяване и финансиране 

основни проекти, предвидени за реализация в останалите 4 години от 

програмния период 2014-2020 г.  

  

 Състояние 2020 г. 

Това е последната година от отчетния период на ОПР на община 

Велинград 2021-2020 г. се прави и отчет за цялостното изпълнение на ОПР. 

Информацията от отчета за изпълнението на проектите, по които 

бенефициент е община Велинград, финансирани не само по ОП на ЕС, а и по 

редица Национални програми, дава обща представа за изпълнението на ОПР на 

общината,   без проектите по които бенефициент са фирми и НПО с частен 

капитал на собствеността. 

Към края на 2020 г. броят на проектите със статус „реализирани“ възлиза на 

12 бр., от които 10 – окончателно разплатени и 2 в процес на очаквано 

разплащане. С по-голяма значимост от тези приключени са следните проекти, 

финансирани по ОПРР: 
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- „Нова визия на централна градска част, местата за отдих, 

ремонт и реконструкция на улична мрежа в град Велинград“; 

- "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградите на 

Общинска администрация - Велинград"; 

- "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в 

административна сграда с адрес: град Велинград, ул. "Хан Аспарух" 

№ 16“; 

- „Обновяване и доизграждане на материално-техническата база на 

Професионална гимназия по горско стопанство "Христо Ботев" - 

Велинград“ 

- "Внедряване на мерки за енергийна ефективност в многофамилни 

жилищни сгради в град Велинград"; 

- "Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в град 

Велинград" 

Със статус „Проверка на окончателното искане за  запращане“ от ПРСР към 

2020 г.  е проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община Велинград“ 

- село Драгиново, село Грашево, село Пашови, село Света Петка и село 

Кръстава, община Велинград". 

По ОПРЧР със статут „Приключен“  е 1 проект „За по-добър живот”. 

Към края на 2020 г. са приключени още 3 проекта, финансирани по други 

програми, а именно: 

- „Осигуряване на топъл обяд“ (ОП „Храни“); 

- Закупуване и доставка на технически средства за нуждите на деца 

и младежи, които учат и са настанени в социални услуги, 

делегирана от държавна дейност от резидентен тип и ЦНСТДБУ в 

град Велинград (Фонд „Социална защита“); 

- Закупуване и доставка на кухненско оборудване за нуждите на 

Общинска служба за социални услуги град Велинград (Фонд 

„Социална защита“) 

 

Тъй като по правилата за финансиране от ОП на ЕС се дава възможност 

стартирали но незавършени окончателно до 2020 г. проекти, същите да бъдат 

финализирани до 2022-2023 г. В процес на реализация в първите 2 години на 

програмния период 2021-2027 г. са няколко проекта, финансирани по: 
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o По ОПРР 

- "Изграждане на нови социални жилища в град Велинград"; 

- „Бюджетна линия за община Велинград“; 

- „Облагородяване на парк при площад „Възраждане“  

o По ОПРЧР 

„Център за социално включване "Развитие"; 

„Патронажна грижа в община Велинград“ 

o По ОПОС 

- Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в 

землището на гр. Велинград, местност "Реповица"; 

- Изграждане на инсталация за предварително третиране на 

смесени битови отпадъци и инсталация за компостиране на 

зелени отпадъци от общини Велинград и Ракитово 

o По ПРСР 

- „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,  

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

гр. Велинград“ 

o По други програми 

- „Изграждане на ново детско учреждение, находящо се в УПИ I, кв. 

409 по плана на град Велинград“ (МОН) 

- "Достоен живот" (МИГ Белово, Ракитово, Велинград); 

- Целево подпомагане с топъл обяд в община Велинград 

През 2020 г. са подготвени и 3 проекта, които са в процес на оценяване и 

сключване на договор за финансиране. Тези проекти при одобряване ще бъдат 

изпълнявани в програмния период 2021-2027 г. 

Визуална представа за структурата на финансовия ресурс (в %) по 

проектите, финансирани  по отделни програми окончателно изпълнени  през 

2016 и  2020 г. дават фиг. 9 и фиг. 10. 
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Фиг. 9.                                                                         Фиг. 10. 

 

Констатация: Периодът на реализация на актуализирания ОПР на община 

Велинград е характерен с изпълнение на проектите, които са стартирали в 

началните 3 години на програмния период 2014-2020. С важно значение са 

проектите, финансирани по ОПРР. Финансовият ресурс изпълнените  проекти, по 

които бенефициент е община Велинград по ОПРР възлиза на 13,391,770 лв. , 

което е 71,0% от размера на средствата за финансиране по всички програми. 

Другата важна програма, по които са финансирани проекти с бенефициент 

община Велинград е ПРСР. С по-малък размер на финансовия ресурс са 

проектите финансирани от ОПРЧР. 
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5. ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА  

ИЗПОЛЗВАНИТЕ РЕСУРСИ 

 

Важен критерий за ефекта и за ефективността на използваните финансови 

ресурси  е степента на постигане на приоритетите и мерките на ОПР.  Ефектът 

се измерва с  получените резултати, чрез числовите стойности на индикаторите 

за резултат, които са предварително заложени в  ОПР. В ОПР индикаторите са 

привързани към приоритетите на плана. Последните, както  бе посочено са 

насочени в няколко основни направления: 

- модернизация на икономическите дейности в промишлените 

производства, в туризма като основен сектор на местната  икономика; 

- подобряване качествата на селищната среда; 

- предоставяне на качествени публични услуги на населението; 

- съхраняване на човешкия ресурс и на качествата му като работна 

сила; 

- опазване на ценните природни ресурси и на околната среда и др.  

 

5.1.Оценка на планирания и на договорения  финансов 
ресурс 

 Планиран финансов ресурс 

 

В специален раздел (Програмата за реализация) на ОПР на община 

Велинград са включени предварителни разчети за необходимия финансов 

ресурс, необходим за изпълнението на многобройните дейности по отделните 

мерки и приоритети на плана. Тъй като преобладаващата част от тези дейности 

имат характер на проектни идеи, а не на конкретни проекти, размерът на 

необходимия финансов ресурс има индикативен характер. Реалните 

потребности от финансиране на конкретните проекти се определят при 

подготовката на самите проекти. Не са много често случаите на пълно 

съвпадение на определените индикативни размери на финансовите ресурси с 

реално определените в отделните проекти. 
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Планираният в Индикативната финансова таблица на ОПР на община 

Велинград 2014-2020  финансов ресурс е в размер на  331 910  хил. лв. 

Значителна част от така планирания немалък финансов ресурс е предвидено да 

бъде привлечен от външни публични източници (ОП на ЕС, Целеви субсидии от 

Републиканския бюджет, Национални програми и др. фондове) – 300 500 хил. лв.  

Не е малък и планирания частен финансов ресурс – 31 410 хил. лв. 

Структурата на планираните финансови средства, включени в 

Индикативната финансова таблица на ОПР, изчислена като относителни дялове 

е представена графично на фиг. 11. 

 

 

Фиг. 11. 

Планираният, значителен по размер финансов ресурс, разпределен по 9-те 

приоритета на ОПР показва, че преобладаващата част от него (192 504 хил. лв.) 

е отнесена към приоритет 6 „Подобряване на техническата инфраструктура, 

териториалната свързаност и достъпността до обектите за публични 

услуги“. Основанията за това са, че в този приоритет са включени мерки и 

дейности свързани с подобряване на водоснабдителната и канализационната  

мрежа в гр. Велинград и останалите населени места. Друга от мерките в този 

приоритет е свързана с подобряване качествата на общинската и на 

републиканската пътна мрежа в общината. Обективността изисква да се 

отбележи, че това са висококапиталоемки дейности, изискващи огромни 

финансови ресурси. Тяхното осигуряване не е реалистично за един 7 годишен 

период. Като друг пример за нереалистично планиране е мярката свързана с 
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изграждане на социални жилища. По нея са планирани 15,2 млн. лв. Реалните 

възможности за осигуряване на финансов ресурс и възможностите за неговото 

усвояване са няколко пъти по-малки.  

Визуална представа за разпределението на планираните ресурси по 9 –те 

приоритета дава   фиг. 12 

                Фиг. 12 

Оценката на планирания в ОПР финансов ресурс за реализиране на 

мерките и приоритетите на плана е свързана е незадоволителна.  Това е 

резултат от твърде амбициозните предложения за включване в Програмата за 

реализация на твърде голям брой мерки и дейности (проектни идеи и проекти), 

за които няма обективни основания да бъдат реализирани в предложения 

обхват. Проблемът не е само в осигуряване на необходимия финансов ресурс, а 

и в обективните възможности този ресурс да бъде усвоен чрез реализиране на 

предлаганите проекти. 

 

 Договорен финансов ресурс 

Информацията, съдържаща се в изготвените от общинската администрация 

документи – годишни доклади и годишни отчети за финансираните проекти 

показва, че договорените финансови ресурси са многократно по-ниски от 

планираните.  

Тъй като в документите на община Велинград се съдържа информация 

само за финансовото осигуряване на проекти, по които бенефициент е 

общината, пълна информация за финансирането на проекти по ОП на ЕС се 

съдържат в системата ИСУН. Към данните от ИСУН (включващи и проекти с 
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бенефициенти частни лица (физически и юридически) се ползват данните  по 

които бенефициент са община Велинград и НПО.  

Във връзка с пандемията от КОВИД 19 в система ИСУН от 2020 г. са 

включени и средства за преодоляване на последиците от пандемията, като 

финансовият ресурс е осигурен от ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Тези 

средства не са с голям размер на фона на средствата осигурени от всички други 

оперативни програми на ЕС. 

По данни на системата ИСУН към края на 2020 г. общият размер та 

договорения финансов ресурс по всички оперативни програми на ЕС, по които 

бенефициенти са община Велинград и отделни фирми основно от частния 

сектор, възлиза на 49 501 840 лв.   С този ресурс са финансирани общо 177 

проекта. От тях 126 проекта са финансирани от ОП „Иновации и 

конкурентоспособност“ за преодоляване на недостига на средства и липса на 

ликвидност поради КОВИД 19. По тази Оперативна програма са подпомогнати 

финансово само 8 проекта за подобряване на технологичното оборудване и на 

условията на труд.  

Констатация: Договорените средства по ОП на ЕС – 49,5 млн. лв. са около 

5,5 пъти по-малко от планираните от ОП на ЕС в ОПР на община Велинград. С 

тази съпоставка се подкрепя направения вече извод, че планирането на 

необходимия финансов ресурс във финансовата индикативна таблица на ОПР 

не е съобразено с реалните, обективни възможности. 

Структурата на финансовия ресурс, осигурен  от Оперативните програми на 

ЕС  се илюстрира със следните данни към края на 2020 г.: 

- ОПРР - 17 932 921 лв., с които са финансирани 9 проекта; 

- ОПОС - 13 520 073 лв. – 2 проекта; 

- ПРСР -  7 054 221 лв., договорени за финансиране на 10 проекта; 

- ОПРЧР - 4 553 154 лв. за финансиране на 18 проекта; 

- ОПИК  -  5 919 732 лв. -134 проекта, от които 126 по линия на КОВИД 19 

- ОП „Храни“ - 141 337 – 2 проекта. 

По останалите ОП на ЕС няма заявени и финансирани проекти от община 

Велинград. 

От посочените данни за договорения и предоставен финансов ресурс  от 

действащите в програмния период ОП на ЕС е видно, че по три от тях ( ОПРР, 

ОПОС и ПРСР) са осигурени около 76,8% от всички европейски средства. 
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5.2. Структура на осигурения  привлечен и собствен  
финансов ресурс с бенефициент община Велинград 

От информационната система ИСУН  е видно, че немалка част от 

привлечения външен финансовия ресурс с публичен характер е свързан с 

финансово подпомагане на проекти по които бенефициент и община Велинград. 

Това са средства по следните програми на ЕС: ОПРР; ОПОС; ПРЧР и ПРСР. 

По-детайлна информация за договореното финансиране на проектите, 

подготвени от  Общинска администрация се съдържа в Годишните доклади и в 

Годишните отчети. Детайлната информация включва и данни за движението на 

одобрените проекти – кога е подготвен самия проект, кога е представен за 

оценка от Управляващите органи на ОП, кога стартира изпълнението му и кога 

проектът е завършен.  

За периода 2014-2020 г. са договорено финансиране в размер на 43 887 

хил. лв. Общият размер на проектите, които се изпълняват с европейско 

финансиране и други външни източници на финансиране към края на 2020 г. 

възлиза на  23 544 ,1 хил. лв. Стойността на проектите, които са със статус 

“приключен“ е 18 781,4 хил. лв. Същевременно има и няколко проекта, които са в  

процес на изпълнение (с осигурено финансиране), които ще приключат пред 

2022 г. Изработени и подадени за одобрение са и нови проекти от финансиращи 

програми в размер на 1 561,6 хил. лв.  

Основната част от проектите, финансирани по Приоритетна ос 1 на ОПРР 

са във връзка с реализацията на Интегрирания план за градско възстановяване 

и развитие (ИПГВР) на гр. Велинград. По ПРСР са финансирани редица проекти 

териториално насочени към населените места в общината. С реализираните 

проекти се осигурява значим напредък и в областта на опазването на околната 

среда и рехабилитацията и използването на териториите. 

Договореното финансиране по отделните програми на ЕС, по които 

бенефициент е община Велинград графично е представено на фиг. 13: 
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Фиг.13 

По-голямата част от проектите, финансирани от ОП на ЕС, по които 

бенефициент е община Велинград са по линия на безвъзмездна финансова 

помощ, а другата част – с минимално съфинансиране със средства на общината. 

От договореното финансиране с привлечен външен ресурс участието на 

общината със собствен финансов ресурс към 2020 г.  е както следва: 

 Приключени проекти с общ финансов ресурс - 18,781,385.90 лв. в 

т.ч. 

- Безвъзмездна финансова помощ - 18,720,068.90 лв.; 

- Собствен принос - 18,720,068.90 лв. 

 Проекти в процес на изпълнение -  общ финансов ресурс - 

23,544,118.29 лв. в т.ч.  

- Безвъзмездна финансова помощ - 21,022,936.85 лв.; 

- Собствен принос - 2,523,081.64 лв. 

 

5.3. Оценка на ефекта от договорения финансов ресурс 

Ефектът от осигуреното финансиране на проекти, заложени в Програмата 

за реализация на ОПР на община Велинград се изразява в две основни 

направления. 

Първото направление, е осигуряване на финансов ресурс от привлечени 

външни публични донори – основно от програми на ЕС и частично от национални 
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програми и фондове. Преобладаващата част от финансовия ресурс е 

безвъзмездна финансова помощ. Съотношението безвъзмездна финансова 

помощ/собствен принос е 94,1 : 5,9.  Очевиден  факт е, че само със собствени 

средства не може да се реализира изпълнението на мащабни проекти. 

Второто направление на ефекта от привличането и използването на 

значителен външен финансов ресурс е свързано с реализацията на част от 

мерките по отделните приоритети, водещи до: 

- Подобряване качествата на градската/ селищната среда – 

благоустроени публични части на населените места – паркове, 

площадни пространства, улични платна и тротоари, подобрено 

осветление и др.; 

- Подобрена енергийна ефективност на част от административните 

сгради на общината, на многофамилни жилищни сгради; 

- Подобрена образователна и спортна инфраструктура; 

- Подобрени условия за достъп до образование, подобрени социални 

услуги и др. 

Договореният финансов ресурс за периода 2014 – 2020 г. осигурява 

подкрепа за запазване на нивата в основните приоритети, без да  ги реализира в 

пълна степен.  Очевидни са допълнителни усилия за осигуряване на  

допълнителни ресурси за постигане целите на развитието на община Велинград. 

Израз на тази потребност е подготовката на 3 нови проекта, които са подадени 

за оценяване и които ще се реализират в първите години на новия програмен 

период. Осъществените мерки допринасят за запазване качеството на живот в 

общината, но са необходими допълнителни усилия за постигане на визията за 

развитие на общината. 

Общата оценка на планирания и договорения финансов ресурс е 

нееднозначна. По отношение на планираните потребности за изпълнение на 

Програмата за реализация оценката е незадоволителна. Дължи се на слабо 

прилагане на обективни измерители на финансовия ресурс за изпълнение на 

заложените потребности. 

Оценката за договореното финансиране на проекти, които са подадени 

за оценяване, одобряване и финансиране е много добра. Договорено е 

финансиране на проекти, важни за  развитие на общината, които са реализирани 

или в процес на скорошна реализация. 
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6. ОЦЕНКА НА ДОСТИГАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ 

СТОЙНОСТИ НА ИНДИКАТОРИТЕ 

Оценката за постигнатия напредък се базира на степента на достигане на 

заложените в ОПР индикатори. В плана са включени два типа индикатори – 

базови (заложени в националните документи в сферата на регионалното 

развитие) и специфични (съобразени със спецификата на община Велинград) 

Оценката е направена на основата на целевите стойности на отделните 

индикатори. Тя е с обобщаващ характер и е със следните заключения: 

 С добра и висока степен на достигане (от 60 до 80%) са целевите 

стойности на следните индикатори: 

- Увеличаване броя на реализираните нощувки с 30% за 7 

годишен период; 

- Създадени и подобрени туристически атракции – 3 броя; 

- Брой лица, включени в образование и обучение за придобиване 

на компетентности в съответствие с пазара на труда /в  % 

от населението в трудовоактивна възраст с 10%; 

- Създадени и популяризирани туристически дестинации на 

база културно-историческо наследство (бр.) – 2 бр. 

- Брой нови фирми, започнали дейност – 20 бр. 

- Създадени/обновени градски зелени площи /% от зелените 

площи/ - 20%;  

- Население, облагодетелствано от подобрена социална, 

образователна и здравна инфраструктура в % от общото 

население – 20%. 

- Брой изградени и реконструирани обекти и инфраструктура 

за професионален спорт и спорт в свободното време (бр.) – 2 

бр. 

 Със степен на достигане от 40 до 60% от целевите стойности са 

следните индикатори: 

- Разширяване на газоснабдителната мрежа в битовия сектор 

с /в %/ - 20%; 
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- Обновен жилищен фонд (%) – 30%; 

- Брой проекти, насърчаващи правно-нормативното и 

административното сътрудничество и сътрудничеството 

между гражданите и институциите. 

 С по-ниска степен на достигане – под 40% от целевите стойности са 

следните индикатори: 

- увеличаване на разходи за придобиване на ДМА за 

професионални дейности и научни изследвания в % /Базова 

година 2011 г. с 347 хил.лв./ - 100%; 

- Увеличаване площта на обработваемите земеделски земи в % 

/Базова година 2011 г. с 64.0 % обработваема земя / - 85%; 

- Брой курсове за професионална квалификация и 

преквалификация на безработни – 20 бр. 

 Индикатори, без напредък по заложените целеви стойности: 

- Изграждане на земеделско тържище и борса; 

- Брой реализирани проекти за възстановяването на 

съществуващи, и направата на нови напоителни съоръжения и 

системи – 2 бр. 

 

Общата оценка на степента на достигане на целевите стойности на 

заложените индикатори за изпълнение на ПО на ОПР на община Велинград – 

2014-2020 г. е положителна.  
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7. ПРЕПОРЪКИ КЪМ СЛЕДВАЩИТЕ 

СТРАТЕГИЧЕСКИ И ПЛАНОВИ ДОКУМЕНТИ  

Една от задачите на ПО на ОПР е на основата на извършените анализи и 

оценки и на констатираните слабости, да се изготвят препоръки към следващите 

документи. Те касаят изготвянето на основния планов документ, който ще се 

реализира през посочения програмен период, а именно „Интегрирания план за 

развитие на община Велинград“ (ПИРО – Велинград 2021-2027).  

 Опитът с изготвяне на Междинната оценка, на годишните доклади и 

годишните отчети за изпълнение на ОПР на гр. Велинград да бъде 

прилаган (със съответните модификации) при изготвяне на 

Годишните доклади и на междинната и на последяващата оценка за 

изпълнение на ПИРО – Велинград 2021-2027;  

 При разработване на бъдещи стратегически, планови и програмни 

документи със секторен характер в сферата на  регионалното 

развитие, за които се изисква наличието на индикатори за 

наблюдение, анализ и оценки да се отчита изискването същите да 

бъдат по възможност обезпечени с достоверна и лесно осигурена 

информация за постигане на базовите и на целевите им стойности; 

 При разработване на ПИРО на община Велинград в Програмата за 

реализация (Индикативния списък с мерки и дейности, както и в 

Индикативната финансова таблица) да се планиран сравнително 

обективни финансови ресурси, които да не се различават в пъти от 

тези, които ще бъдат  договаряни със съответните проекти; 

 При възможност да бъдат определяни проекти, които са с приоритет 

за решаване на констатирани проблеми в развитието на общината; 

 За по-доброто „вписване“ на община Велинград в регионалните 

структури на Южен Централен район, да се дава тежест и на проекти 

с надобшинско значение, които са в общ интерес със съседните 

общини; 

 С оглед по-висока обективност и реалистичност при определяне на 

Индикативната финансова стойност на проектите, включени в 

Индикативния списък на ПИРО да се съпоставят  със финансовите 

параметри на реални проекти със сходен характер, които са 

реализирани или са в процес на реализация. 


