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Настоящият отчет включва реализираните дейности през 2021г., свързани с осъществяване на 

младежката политика на Община Велинград. 

     Годишния отчет следва индикаторите заложени в Националната стратегия за младежта (2010-

2020). 

      Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) са както следва: 

 

ПРИОРИТЕТ I 

Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на младите хора 

 

     1. Млади хора, отпадащи от училище 

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

групи на задължително обучение. На територията на Община Велинград функционират общо: 

 

 Четири   Средни училища   

- СУ „Васил Левски“ 

- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

- СУ „Методий Драгинов“ 

- СУ „Христо Смирненски“ 

 

 Три  Професионални гимназии 

- ПГИТ „Алеко Константинов“ 

- ПГГС „Христо Ботев“ 

- ПГД „Иван Вазов“ 

 

 Шест   Основни училища 

- ОУ „Неофит Рилски“ 

- ОУ „Христо Ботев“ 

- ОУ „Г.Бенковски“ 

- ОУ „Христо Ботев“ /Абланица/ 

- ОУ „Д-р Петър Берон“ 

 Две  Обединени училища 

- ОбУ „Васил Левски“ 

- ОбУ „Иван Вазов“ 

 

 ЦПЛР-ОДК 

 

 Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ 

 

 Завършващите основно образование ученици, продължават средното си предимно в учебните 

заведения, намиращи се на територията на областта. 

     2. Младежи, завършващи висше образование 

 По степен на образование регистрираните безработни младежи в Дирекция „Бюро по   труда“- 

Велинград се разпределят както следва: 

    - с висше образование - 13 лица от регистрираните младежи;     

    - със средно образование – 125 лица от регистрираните младежи;     

    - с основно образование - 76 лица от регистрираните младежи;     

    - начално и по - ниско образование - 142 лица от регистрираните младежи;  
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Данни - Дирекция „Бюро по труда“Велинград 

 

   3. Заетост при младите хора 

   През 2021г. младежите включени по програми и мерк и по схеми на ОП „РЧР“ са 84 

   4. Безработица сред младите хора 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” броят на регистрираните младежи през 2021г.  в 

Община Велинград е 356 лица.  

     По възрастова структура регистрираните младежи  се разпределят както следва: 

 до 24г. вкл. - 128 лица от регистрираните младежи; 

 от 25 до 29г. вкл. - 228 лица от регистрираните младежи  

 

 
 
Данни -  Дирекция „Бюро по труда“Велинград 

 

5. Самонаемане и предприемачество- няма данни за този индикатор 

6. Професионално ориентиране и реализация 

  През 2021г.  консултирани за професионално ориентиране и развитие са получили 135 младежи, 

като 23 са включени в обучение по програми и мерки за заетост, от тях включени в заетост 7 младежа. 
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Приоритет II. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ 

  7. Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в 

подкрепа на развитието на младите хора 

     През 2021г. младежкият медиатор към Община Велинград проведе индивидуални и  групови 

срещи с младежи от Община Велинград. По време на всяка от индивидуалните срещи е предложено 

консултиране, псохологическо подпомагане и информиране на младежите за възможностите, които 

предлага ДБТ Велинград и възможните начини за реализаци и намиране на желаната работа за 

младежа. Предоставят се анкетни карти, които се попълват от младежите по време на срещата за да се 

изготви профил на всеки един от тях , както и какви умения и образование притежава младежа , за да 

се намери подходящата за него работа. 

      Приоритет III. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

      8. Млади хора, практикуващи спортни дейности 

     На територията на Община Велинград функционират следните спортни клубове: 

 

 

 

№ 

 

ВИД СПОРТ 

                  

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

1. Футболeн клуб ФК „Чепинец“ Велинград 

2.  Ски клуб  

 

СК „Атлас“ 

3. Плувен клуб 

 

 

Плувен клуб 

 

Плувен клуб 

 

ПК „Белмекен“ 

4.  

ПК „Чепинец“ 

5.   

ПК „Делфин“ 

6. Волейболен клуб  

ВК „Велинград волей“ 

7. Клуб по бойни изкуства  

СК „ Бойни изкуства“ Велинград 

8. Клуб по спортни танци 

 

 

Клуб по спортни танци 

„Импулс“ 

 

9.  

„Импулс – Велинград 2002“  

10.  

Офроуд клуб 

 

„Офроуд клуб 4х4 Велинград“ 

 

 

     9. Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот 

     С цел  насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между младежките работници, 

здравните специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на здравословен начин 

на живот сред младите хора, през 2021г. в Община Велинград са проведени следните мероприятия: 

- Ски състезание за деца с нарушено зрение 

За осигуряване на ефективно прилагане на физическа дейност сред младежите с увреждания 

през 2021г. се проведе Ски състезание за деца с нарушено зрение в м. Юндола. 

- Държавен турнир по спортни танци за купа "Велинград dance & spa" 

  За пета поредна година Велинград бе домакин на Държавен турнир по спортни танци.  
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      -Ученически спортни игри 2019/2020 не се проведоха поради Ковид пандемията. 

 

      Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

 

10. Целенасочени мерки за социално подпомагане и социално включване на младите хора  

     Социалното включване на младежите благоприятства процеса на интеграция в обществото, 

подпомага младежите чрез осигуряване на заетост,  подобряване на техния жизнен стандарт, 

предоставяне на услуги и други форми на подкрепа.  

    През 2021г. съгласно ЗНЗ  84 /осемдесет  и четири / младежа са включени по програмии мерки 

по ОП „РЧР“ 

 

11. Социални услуги, подходящи за млади хора  

  На територията на Община Велинград функционират следните социални услуги насочени  към 

деца и младежи: 

 

 

 

 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

    Дневен център за деца и младежи с увреждания е комплекст от социални услуги за цялостно 

обгрижване на децата и младежите през деня, свързани с задоволяване на ежедневните им здравни, 

обучителни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти. 

Осигурява професионарна подкрепа и помощ в следните направления: психологична интервенция; 

обучително- възпитателна дейност; двигателна рехабилитация; логопедична терапия; здравни грижи; 

организация на свободното време и социалните контакти. За всеки младеж се изготвя Индивидуален 

план на потребностите от подкрепа, който е съобразен с индивидуалните потребности и 

психофизиологичните му дадености и особености. 

   Дейностите в които участват младежите са: 

 Обучение според възможностите  за придобиване на знания и умения  и трудови навици в 

различните сфери; 

 Рехабилитация, кинезитерапия и ерготерапия; 

 Музикотерапия; 

 Аромотерапия; 

 Индивидуални и групови дейности; 

 Работа с рехабилитатор, логопед и психолог; 

 Работа в различни ателиета;  

 Работа със семейството; 

 Трудотерапия – занимателна, функционална, теренно лечение; 

 Социализация и спортно - оздравителна дейност. 

 Младежите участват във всички мероприятия, организирани от ДЦ – тържества, отбелязване 

на рождени дни, спортни игри и кулинарни състезания, екскурзии, излети до различни 

местности, закалителни процедури и всички други мероприятия заложени в Годишния план 

за съответната година.  

 
В  ДЦДМУ  към момента има 9 младежи.  С тях се работи за : 

1. Задоволяване на ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности, профилактика и 

медицинско обслужване, 

2.  Осигуряване на достъп до информация и съдействие при необходимост. 

3. Обгрижване, помощ и съдействие за поддържане на лична хигиена и хигиена на околната среда. 

4. Трудотерапевтични дейности за придобиване на различни  трудовио –битови умения, 

съобразени с индивидуалните им възможности. 

5. Спортни дейности 

6. Социализация 

7. Психологически занятия 
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8. Организиране на свободното време и лични контакти. 

9. Транспортни услуги 

10. Участие в различни клубове  

11. Участие в организирани културни мероприятия, посещение на природни обекти, излети, 

разходки, тържества и др.  в изпълнение на годишния план за дейността на ДЦДМУ. 

 

      Основните цели при работата с младежите са: 

Развиване на потенциала и заложбите  на младежите 

Формиране на трудови навици и развиване на умения  за постигане на самостоятелност  и улесняване 

на участието в обществения живот 

Формиране и развиване на основните личностни и социални умения; 

Формиране на умения за самостоятелен живот; 

Създаване на подходящи условия  за включване и приобщаване в общността. Преодоляване на 

социалната изолация. 

Подготовка за самостоятелен и пълноценен живот. 

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА   

    Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с 

цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, 

превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, 

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и 

осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

 

 

През 2021г.  ЦОП    реализира  информационни срещи, по актуални  и значими за младите хора теми: 

  „Безопасно сърфиране в интернет”, с цел формиране на дигитална култура. 

 „Заедно срещу насилието” , с цел разпознаване на насилието в различните му форми, начини за 

предпазване, към кого да се обърнем за помощ и др. 

       Реализирана бе групова програма за деца  и младежи в „Конфликт със закона” .               

Програмата е насочена към млади хора, които имат ресурс да променят поведението си в желаната 

посока, да формират приемлив поведенчески модел, да развият своята самооценка и да формират 

положителен „Аз” – образ. 

      В процеса на подпомагане на децата и младежите с отклоняващо се поведение,  

е необходимо да се разбере какво ги тревожи, какви са мечтите им. Именно, чрез игрови ситуации, 

дискусии и споделяне в група се създаде  т. нар. „защитено пространство за споделяне”, което помага 

на младия човек да развие умения за общуване, за самоконтрол, за формиране на социална и 

емоционална компетентност. 

     В разработването на занятията бяха използвани иновативни техники- мозъчна атака, ролеви игри, 

работа в група, работа по казуси и др., чрез които младите хора бяха активни участници в процеса. 

Отворено бе пространство за споделяне, за изразяване на мнения.          

       Психолозите в ЦОП осъществяваха психологическа подкрепа на деца/младежи, жертва на 

насилие, с цел преработване на травмата от преживяното.  

      Оказана бе подкрепа на деца/младежи в семейства, при които съществува риск, или е налице 

синдром на родителско отчуждение.  

     Подкрепен бе и процеса на реинтеграция на деца/младежи в биологичните семейства. 

 

      През 2022г. предстои да бъдат реализирани дискусии по темите: 

Равнопоставени в любовта”- придобиване на умения за създаване на равнопоставени и здравословни 

връзки между момичета  и момчета и подобряване на общуването между тях. 

„Успешни на пазара на труда”- предназначена е за млади хора, на които им предстои да търсят 

работа. 
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 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 

УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2 

         Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  е социална услуга за  

резидентна грижа, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на децата и 

младежите, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани 

възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, 

осиновяване или приемно семейство.  

         Младежите, които представляват по-голяма част от настанените потребители работата с тях е 

специфична и изисква по - голямо внимание, търпение и подход. Отговорността е голяма и те 

получават индивидуална грижа и подкрепа, както  и задължителен минимум услуги и дейности за 

качествена грижа в среда близка до семейната. По-голяма част от тях ползват  социална услуга в 

ДЦДМУ“Надежда.  

        Организацията на свободното време  е съобразена с индивидуалното и здравословно състояние на 

всеки един потребител. Изразява се в следните дейности: 

 трудотерапия- рисуване, моделиране, изготвяне на табла с рисунки и снимки из живота в 

центъра. Занимания по готварство и кулинарство. 

 разходки из града, закаляване, чрез игри на открито около двата центъра 

 придобиване и усъвършенстване на умения и навици за добра хигиена и хранене, според 

индивидуалните потребности на потребителите. 

 социализация на потребителите: Провеждане и участие на потребителите  в различни 

мероприятия, походи, екскурзии, летни лагери и други в околностите на града. 

          Организиране на мероприятия извън центъра през лятото - посещение на  плажове и околности 

около града.  

         Под ръководството  на социалния работник и  трудотерапевт се организират мероприятия  

свързани с изграждането на умения и навици за общуване, както и взаимодействие на потребителите с 

представители на  други институции и свързаните с тях обществени мероприятия. Празнуване на 

рожденни и именни дни. 

        Тази година  от 01.04.21г до 01.04.22г. след проведен конкурс двама младежи от  двата центъра, 

работят като дезинфектатори по проект „Патронажна грижа“ към Община Велинград. 

        Ежеседмично при изготвен план от трудотерапевта се провеждат   разговори и беседи на различни 

теми-групово и поотделно с всеки младеж. Темите засягат   здравословния начин на живот, закаляване  

на организма чрез спорт и туризъм.  

 

 

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2  

 През 2021г. в центъра се реализираха поредица от информационни срещи, по актуални и значими за 

младежите теми съвместно с ЦОП Велинград. 

 „Купон без риск“ – с цел превенция на рисково поведение, формиране на отговорно поведение 

и полова култура. 

 „ Безопасно сърфиране в интернет“ – с цел формиране на дигитална култура 

 „Заедно срещу насилието“ – с цел разпознаване на насилието в различните му форми, начини за 

предпазване, към кого да се обърнем за помощ и др. 

В центъра се провеждат целогодишно ателиета на различни теми, но насочени към социализация на 

младежите и подготовката им за самостоятелен живот. 

 „Готварство“ , „Стил и красота“ , „Зимна програма“, „Български традиции и обичаи“ , „Арт 

ателие“, „Религия“, „Социални умения“ и др. 

В центъра се работи в насока стимулиране за завършване на средно образование и продължаване във 

Висше учебно заведение според възможностите на младежите. 
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Подготовка за самостоятелен живот след напускане на центъра - изготвят се планове за самостоятелен 

живот. 

„ Успешни на пазара на труда“ – предназначена е за млади хора, на които им предстои да търсят 

работа след напускане на институцията. 

 Главните насоки са към подобряване качеството на живот на младите хора. Основните цели на 

ЦНСТДБУ 1 и 2 са свързани с: 

-  насърчаване на  активността и кариерното развитие на младите хора 

-  подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

- насърчаване на здравословния начин на живот 

- превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;повишаване на 

гражданската активност 

 

12. Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните институции, насочени към 

подготовка за извеждането и интегрирането им в общността 

  В Община Велинград няма специализирани институции насочени към младежите. 

 

 

 

Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество 

 

  Представители от      „Офроуд клуб 4х4 Велинград“ на възраст от 22 до 52 години неведнъж през 

изминалата 2021г. се включиха в потушаването на горски пожари, пожара в с.Кръстава. Членовете на 

клуба с доброволен труд и лични средства отводниха парк "Вельова баня" за часове. Почистиха и 

отпушиха шахтите, възстановиха 6 диги, получени от наносите от придошлата река Луковица. 

 

13.Български младежи, участващи в международното младежко доброволчество- няма 

информация 

 

14. Увеличаване броя на доброволците в България- няма информация 

 

 

   ПРИОРИТЕТ VI. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 

15. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми 

Център за подкрепа на личностното развитие – Обединен  детски комплекс гр. Велинград е с 

утвърдена дейност - развитие на интересите, способностите, компетентностите и изявите в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и спорта. Към ЦПЛР-ОДК са сформирани 32  постоянни и 8 

временни групи с  476 ученика, разпределени по направления – „Наука и технологии“,  „Изкуства“, 

„Спорт“ и „Логопедична група“.  

Дейността на ЦПЛР-ОДК е ориентирана към партньорство с общински и други организации. В актива 

му от дейности са включени тренировки, репетиции, изследователска и информационна дейности, 

благотворителност, сценични и други изяви, които ангажират времето и вниманието им .  

Целта на ЦПЛР-ОДК Велинград е да насочва обществото към проблемите на децата и 

младежите, да защитава интересите на младите хора в съответствие с принципите на европейската 

демокрация и международни спогодби, да координира и обединява усилията на различни социални 

формирования, да бъде катализатор в процесите на приобщаване на българските деца и младежи към 

Европа и света, да работи съвместно с държавни институции на местно и национално ниво с цел да се 

изградят личности със съвременни социални умения и ясна гражданска позиция.  

Младежите в центъра са ангажирани с тренировки, репетиции, извънкласни прояви. Радваме се 

на техните инициативи и творческо развитие. 
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Някои от постиженията  през 2021 година, свързани с дейности за привличане и работа с 

младежите от града и обшината: 

 

 

 

 

 

№ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

 

ОПИСАНИЕ 

ПОСТИГНАТИ 

РЕЗУЛТАТИ 

/ЕФЕКТ 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ  

2. Турнир по спортни танци  

за купа “Велинград 

Традиционен  турнир, в 

който се включват младежи 

от България.  

 

 ЦПЛР - ОДК , съвместно 

с Община Велинград и 

КСТ “Импулс-Велинград 

2002“ 

3. Благотворителни 

инициативи за децата от 

центровете за деца и 

младежи, лишени от 

родителска грижа и 

специални образователни 

потребности 

Тази година преминава отново 

под знака на пандемията, като 

в школите на центъра се  

приема и работи  с ЦСОП 

 ЦПЛР – ОДК 

 

ЦСОП 

4. Творчески лагери 

Младежка музикална 

формация на Юндола 

През пролетта се проведе  

лагер на деца и младежи от 

Младежка музикална 

формация на Юндола, а през 

лятото взехме участие в 

организираната Творческа 

ваканция на Национален 

дворец на децата в Равда 

 ЦПЛР – ОДК 

 

5. Творчески лагери през 

пролетта 

„Вечер на талантите“, „Аз 

Обичам България“, „Вечер 

на приятелството“. 

 

 ЦПЛР – ОДК 

 

6. Младежка музикална 

формация  

 

 

‘‘Млади таланти „НДД, “ 

„Път към славата“-провел се 

в гр.София 

Завоюва Iви места.  

7. Младежка музикална 

формация 

 

„Karnolsky summer camp” в 

Слънчев бряг 

 

Завоюва Iви места. 

 

 

8. Младежката формация 

 

„Орфей в Италия“ Завоюва  I во място  

9. Театрални представления 

за деца и младежи - 

театралното  

студио“Smile” 

За любителите на театъра 

се представи  постановка 

през месец май. Театралите 

се включиха и в 

Международния фестивал 

“Във фестивала успешно се 

представиха и младите 

“Журналисти“.  

Млади таланти“, бяха 

отличени с дипломи и 

плакети. 

 

Младите 

“Журналисти“, които 

също бяха наградени 

с дипломи и плакети. 

В конкурсите от 

НКИИ нашите 

„Журналисти“ и 

тази година 

донесоха много 

награди. 
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10. „Път към славата“ Школа по пиано Спечелени медали 

и дипломи 

 

ЦПЛР – ОДК 

11. “Родолюбчета“   Младежите печелят 

награди от 

Национални 

конкурси. 

Получен бе плакет 

и диплом от 

посолството на 

Ирландия у нас за 

литературно 

творчество.  

 

 

ЦПЛР – ОДК 

12. Школа „Цвят, линия, 

форма“ 

Изобразително изкуство. 

Активно се включват в 

хуконкурсите от НКИИ, 

участват в пленери и 

организират изложби. 

 ЦПЛР – ОДК 

13. „Да запазим децата на 

пътя „ и „Защита при 

бедствия и аварии“ 

Отбори от училищата в 

града и Драгиново активно 

се включиха при спазване 

на мерките за сигурност. 

 

 ЦПЛР - ОДК бяха Пътна 

полиция при РПУ-

Велинград и Общинска 

администрация 

14. Конкурсите „Мартичка“ и 

„Великденски писани 

яйца от Чепинския 

край“/онлайн/, 

Литературни конкурси за 

есе, разказ, 

стихотворение, посветени 

на  Васил Левски и 

народните будители 

Ръчна изработка на най-

оргинална и красива 

мартеничка, гривна, колие, 

кукла и пано. 

Изработка на писани яйца. 

 ЦПЛР - ОДК 

15. 11тото издание на 

младежкия фестивал за 

хореография и популярна 

песен “Дъга над 

Клептуза“ 

Над 250 участници-танцови 

и певчески школи от цяла 

България се включиха, 

фестивалът се превърна в 

празник на талантливите 

млади хора, които 

ежегодно се радват на 

срещите си, обменят идеи и 

се забавляват. 

 

 ЦПЛР – ОДК 

съвместно с Община 

Велинград 

16. „Парад на приказни 

герои“ и пленер по 

изобразително изкуство 

Събитието съчета театър, 

танци, песни, музика и 

пленер по изобразително 

изкуство, под надслов 

„Не на наркотиците“. 

Приказните герои се 

представиха един по 

един, а накрая децата 

заедно танцуваха. 
В него се включиха и 

младежите от ЦСОП. 

 

 

  

ЦПЛР - ОДК 

МКБППМН 

 

17. „Багри и музика“ Концерти на открито ,  ЦПЛР – ОДК 
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участие на младежите от 

школите в Празниците на 

културата 

 

Община Велинград 

18. „Ден на 

предизвикателството” 
Насърчи и популяризира 

системните занимания с 

физически упражнения и 

спорт и тяхната роля за 

здравето, добрата форма, 

работоспособността и 

дълголетието на хората, 

независимо от тяхната 

възраст, пол, социален и 

здравен статус 

 Община Велинград 

 

 

 

16. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и европейски избори –ниска 

избирателна активност 

 

  Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

 

17. Професионална и социална реализация на младите хора в малките населени места и селските 

райони – Професионална и социална реализация младите хора могат да получат в областта на 

туризма, който е основен икономически отрасъл за общината. В малките населени места младежите 

могат да получат реализация в отраслите, като селско стопанство, дърводобив и дървопреработване, 

които не са атрактивни за младите хора.  

 

   Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния диалог 

18. Активност и участие на младите хора в международните образователни програми- няма 

информация 

 

19. Активност на младите хора по програма „Младежта в действие”- няма информация 

    Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпносттa 

   Към Община Велинград работи местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, която организира и координира социално- превантивната дейност на 

територията на общината.  Разработва програми за ограничаване действието на криминогенните 

фактори, работи съвместно с органите имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и 

непълнолетни.   

 

20. Правонарушения, извършени от млади хора 

   Опазването на живота и здравето на децата и младежите са основна цел и приоритет в дейността на 

полицейските служители.  С налагането на на карантините мерки, полицейските служители 

превантивно следяха за спазването им и рисковото поведение на млдите хора.  

 

От началото на 2021г.до момента са станали 75 пътно-транспортни произшествия, като от тях 

41 са на територията на Община Велинград, а останалите 34 са на територията на другите две общини 

и републикаската пътна мрежа. 

От тези 41 ПТП – 24 са с материални щети, а останалите 17 са с пострадали лица като има три 

лица, които са загинали. 
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От всчки 41 ПТП в 27 участват водачи на възраст до 29 годишна възраст, като не всички са 

извършили нарушения на Закона за движение по пътищата. Не може да се даде точна бройка за 

пасажерите на ПТП. 

За периода от 2021г. в РУ –Велинград са съставени около 1450 акта за установяване на 

административни нарушения. Не може да се даде точна брояка за нарушителите на възраст до 29г., но 

приблизително това са около 37% от съставените актове. 

Проведени са беседи само със завършващите от 11 и 12 клас в периода около абитуриентските 

балове. 

 

  

Oтчетa за младежта за 2021г. е изготвен  по информания предоставена от следните институции: 

1. Община Велинград 

2. Център за обществена подкрепа (ЦОП) 

3. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“ 

4. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания (ЦНСТДМУ) 1 и 2 

5. Дирекция „Бюро по труда“- Велинград 

6. РУП- Велинград 

7. МКБППМН 

8. ЦПЛР- ОДК 

 

 

 

 


