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ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА НАБЛЮДЕНИЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАН ЗА 

ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021 -2027 Г. 

 

Период на доклада 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

 

Приет с Решение на Общински съвет - Велинград № 71 от 31.03.2022 година 

 

 

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Годишният доклад за наблюдение на изпълнението на План за интегрирано развитие на 

община Велинград 2021-2027 г. е разработен в съответствие с изискванията на Закона за 

регионалното развитие и Методически указания за разработване и прилагане на ПИРО за 

периода 2021-2027 г., утвърдени със Заповед от 25.03.2020 г. на Министърът на регионалното 

развитие и благоустройството. 

Съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за Регионално развитие Кметът на общината представя 

годишен доклад за наблюдение на изпълнението на плана за интегрирано развитие на 

общината за одобряване от общинския съвет. 

 

Планът за интегрирано развитие на община Велинград за периода 2014-2020 година е 
основополагащ, стратегически, динамичен документ и важен инструмент при формирането и 

провеждането на устойчиво и балансирано местно развитие. Документът очертава 

средносрочната перспектива за икономическо, социално, инфраструктурно и екологично 

развитие на общината за период от седем години. 
 

Наблюдението и оценката на изпълнението на ПИРО се извършват за постигане на 

ефективност и ефикасност на стратегическото планиране, програмирането, управлението и 
ресурсното осигуряване на регионалното развитие. От своя страна, резултатите от 

наблюдението и оценката на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община 

Велинград 2021-2027 г.  служат като основа за наблюдение и оценка на Интегрираната 
териториална стратегия за развитие на Южния Централен район  2021-2027 г.  и на 

Национална концепция за регионално и пространствено развитие. 

 

Предмет на наблюдение са изпълнението на целите и приоритетите за регионално и местно 
развитие, организацията и методите на изпълнение, прилагани от органите за управление, 

както и мерките за осигуряване на информация и публичност за резултатите от изпълнението 

на документите за стратегическо планиране на регионалното и местното развитие. 
Орган за наблюдение на ПИРО е Общинският съвет. Кметът на общината организира 

наблюдението на изпълнението на Плана за интегрирано развитие на община Велинград, като 

за резултатите от наблюдението на изпълнението му се разработва годишен доклад. 

 

Настоящия доклад съдържа: 

1. Общите условия за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Велинград 

2021-2027 г. и в частност промените в социално-икономическите условия в общината; 

2. Постигнатия напредък по изпълнението на целите и приоритетите на Плана за интегрирано 

развитие на община Велинград 2021-2027 г. въз основа на индикаторите за наблюдение; 

3. Действията, предприети от компетентните органи с цел осигуряване на ефективност и 

ефикасност при изпълнението на ПИРО, в т. ч.: 

а) мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, обработване и анализ на 

данни; 
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б) преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Плана за интегрирано 

развитие на община Велинград през 2021 година, както и мерките за преодоляване на тези 

проблеми; 

в) мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по изпълнение на 

Плана за интегрирано развитие на община Велинград; 

г) мерките за постигане на необходимото съответствие на Плана за интегрирано развитие на 

община Велинград със секторните политики, планове и програми на територията на 

общината, включително мерките за ограничаване изменението на климата и за адаптацията 

към вече настъпилите промени; 

д) мерките за прилагане принципа на партньорство; 

е) резултатите от извършени оценки към края на съответната година; 

4. Изпълнението на проекти, допринасящи за постигане на целите и приоритетите на Плана 

за интегрирано развитие на община Велинград с размера на усвоените средства за отчетния 

период и източниците на тяхното финансиране; 

5. Заключения и предложения за подобряване на резултатите от наблюдението на плана за 

интегрирано развитие на общината. 

 

 

В процеса на разработване на доклада са използвани следните информационни източници: 

Информационната система за управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС 

в България (ИСУН); официални данни и статистическа информация от: ДБТ-гр. Велинград 

образователни институции на територията на общината; НСИ,  ГРАО; Единната система за 

туристическа информация /ЕСТИ/, общински регистри и информация, предоставена от 

дирекциите на Общинска администрация. 

 

 

I. ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021-2027 Г. И В ЧАСТНОСТ 

ПРОМЕНИТЕ В СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ УСЛОВИЯ В 

ОБЩИНАТА 

 

Отчетният период на документа е от 01.01.2021 г. до 31.12.2021 г.. При анализиране и 

проследяване на условията за изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 

Велинград 2021-2027 г. са отчетени и настъпилите промени в социално-икономическите 

условия, оказващи пряко въздействие върху общината.   

Към момента на разработване на годишния доклад за 2021 година не са налични данни на 

сайта на  Националния статистически институт за социалните и икономически показатели за 

2021 година. За анализиране на промените са използвани са данни от други източници – отдел 

„ГРАО“ към общинска администрация Велинград, Дирекция „Бюро по труда“ – Велинград и 

др. 

 

 

Демографска характеристика 

 

Населението на община Велинград към 15.12.2021 година по постоянен адрес е 38 787 лица. 
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Таблица на адресно регистрираните по постоянен адрес лица в община Велинград, област 

Пазарджик 

Населено място 

 

2020 2021 ръст 

Община Велинград 

 

39 972 38 757 -1 215 

гр. Велинград 
 

25 649 25 496 -153 

с.Абланица 
366 363 -3 

с. Алендарова 
263 259 -4 

с. Биркова 
386 387 -1 

с.Бозьова 
32 31 -1 

с.Бутрева 
167 160 -7 

с. Враненци 
168 165 -3 

с.Всемирци 
337 327 -10 

с.Горна Биркова 
185 180 -5 

с.Горна Дъбева 
216 217 1 

с. Грашево 
1 235 1 247 12 

с.Долна Дъбева 
270 270 0 

с.Драгиново 
5 031 5 028 -3 

с.Кандови 
200 196 -4 

с.Кръстава 
1 092 1 083 -9 

с.Пашови 
865 864 -1 

с.Рохлева 
427 421 -6 

с.Света Петка 
1 544 1 529 -15 

с.Цветино 
142 139 -3 

с.Чолакова 
186 185 -1 

с.Юндола 
211 210 -1 

Източник на информация: ГРАО 

 

Анализът на данните от таблицата затвърждава тенденция на намаляване на населението в 

общината. Това до голяма степен се дължи на ниската раждаемост, емиграционните и 

имиграционни процеси протичащи в общината, поради различни фактори. 
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Динамиката в броя на населението по населени места се запазва и показва относително 

стабилно демографско състояние. 

 

Общият брой на родените деца в община Велинград за 2021 година по постоянен адрес е 333. 

В сравнение с броя на регистрираните раждания за 2020 г. – 410 деца се забелязва тенденция 

на намаляване на раждаемостта, което се отразява негативно на един от индикаторите за 

увеличаване дела на младото поколение. От равнището на раждаемостта се влияят и някои 

специфични възрастови контингенти, които са определящи за оразмеряване на обектите на 

образователната инфраструктура – детски заведения, училища и др. 

 

 

Безработица 

 

Средно годишното равнище на безработица в община Велинград за 2021 година е 13,91 %. 

 

Справка за регистрираните безработни на територията на община Велинград към 31.12  

за 2020 г. и 2021 г. 

 

Показатели 2020 2021 

Регистрирани безработни /брой/ 2624 1982 

Регистрирани безработни до 29 г. вкл. /брой/ 346 265 

Регистрирани безработни с регистрация >1 година /брой/ 973 919 

Свободни раб. места, заявени в началото на година /брой/ 106 167 

Свободни раб. места, заявени в края на година /брой/ 54 93 

Брой безработни за едно работни място 21 7 

Равнище на безработица /%/ 18.42 13,91 

Източник на информация: Бюро по труда - Велинград 

 

От данните е видно, че процентът на безработните лица през 2021 г. на територията на община 

Велинград е намалял с 4,51% спрямо 2020 г. Независимо от това равнището на безработицата 

е значително по-високо от средното за страната (4,6% към 30.09.21 г. и 5,1 % към 31.12.2020 

г.), средното за Южен централен район (3,9% към 30.09.21 г. и 3.4 % към 30.12.2020 г.) и 

средното за област Пазарджик (5,8 % към 31.12.21 г.).  

Запазва се тенденцията за висок процент на безработните лица на територията на община 

Велинград. 

 

Образование 

 

Съществуващата структура на образователните институции в Община Велинград 

включва  4 Средни училища, 6  Основни училища, 2 Обединени училища, 3 

професионални гимназии, 8 детски градини, 1 Център за подкрепа на личностно 

развитие – Обединен детски комплекс и 1 Център за специална образователна 

подкрепа. 

С Решение № 523 на министерски съвет от 22.07.2021г. за приемане на списък с 

иновативни училища със статут на иновативни са 7 училища от нашата община, а 

именно: СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – Велинград, СУ „Васил Левски” – Велинград,  

СУ „Методий Драгинов” – с. Драгиново, ОУ „Неофит Рилски”- Велинград, ОУ 

„Христо Ботев” – Велинград, ОУ „Георги Бенковски” – Велинград, ПГИТ „Алеко 

Константинов” – Велинград.  
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В резултат на провежданата последователна политика за съхранение на училищата и 

детските градини в малките населени места и с Решения № 220 и  №221 от 29.07.2021г. 

на Общински съвет Велинград са включени в Списъка на защитените и средищни 

детски градини -  2 защитени детски градини в с. Света Петка и с. Грашево и  6 

училища. Това дава възможност за  използването  на дофинансирането им от МОН. 

 

 

 

 

Справка за учениците и паралелките по училища за учебната 2020/2021 и 2021/2022 

година 

 

№ Учебно заведение Учебна  

2020/2021 г. 

Учебна 

2021/2022 г. 

разлика 

Брой 

пар. 

Брой 

ученици 

Брой 

пар. 

Брой 

учениц

и 

Брой 

пар. 

Брой 

ученици 

1 

СУ "Св. св. К .и М." - 

Велинград 

33 732 31 705 -2 -27 

2 

СУ "В. Левски" -

Велинград 

25 580 25 572 0 -8 

3 

ОУ "Н. Рилски" -

Велинград 

19 478 20 458 1 -20 

4 

ОУ "Хр. Ботев" - 

Велинград 

13 243 13 249 0 6 

5 

ОУ "Г. Бенковски" -

Велинград 

7 150 7 160 0 10 

6 

СУ "М. Драгинов" -      

с. Драгиново 

29 542 29 593 0 51 

7 
СУ "Хр. Смирненски"- 
с. Св. Петка 

24 414 22 415 -2 1 

8 

ОУ "Хр. Ботев" - с. 

Абланица 

4 46 4 48 0 2 

9 
ОбУ "Иван Вазов" -      
с. Пашово 

10 173 10 163 0 -10 

10 

ОУ "В. Левски" - с. 

Грашево 

7 81 7 82 0 1 

11 
ОбУ "В. Левски" - с. 
Кръстава 

10 155 10 158 0 3 

12 

ОУ "Д-р П. Берон" - с. 

Бирково 

7 84 7 82 0 -2 

13 
НПГГС „Хр. Ботев“ – 
Велинград 

11 214 11 241 0 27 

14 

ПГ по 

дървообработване „Ив. 

Вазов“ - Велинград 

5 131 5 131 0 0 

15 

ПГИТ „Ал. 

Константинов“ - 

Велинград 

18 391 17 384 -1 -7 

 Общо 222 4414 218 4441 -4 27 
Източник на информация: РУО – Пазарджик и общинска администрация 

 



Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община 
Велинград  за 2021 г. 

7 
 

От обобщените данни в таблицата е видно, че няма значителна разлика между информацията 

за учебните заведения за учебна година 2020/2021 и учебна 2021/2022 година. Общият брой 

на паралелките в училищата е намалял с четири броя, но пък броя на учениците се е увеличил 

с 27 души. 

 

 

 

 

Справка за броя на групите и децата  в детските градини  за учебната 2020/2021 и 

2021/2022 година 

 

№ Учебно заведение Учебна  

2020/2021 г. 

Учебна 

2021/2022 г. 

разлика 

Брой 

групи 

Брой 

деца 

Брой 

групи 

Брой 

деца 

Брой 

групи 

Брой 

деца 

1 

ДГ "Фантазия" - 

Велинград 

6 151 6 134 0 -17 

2 
ДГ "Радост" - 
Велинград 

4 115 4 114 0 -1 

3 

ДГ "Слънчице"- 

Велинград 

7 193 7 179 0 -14 

4 
ДГ "Детски рай"- 
Велинград 

4 87 3 82 -1 -5 

5 

ДГ "Еделвайс"- 
Велинград 

4 101 4 117 0 16 

6 
ДГ "Пролет" –   
с. Драгиново 

5 132 5 139 0 7 

7 

ДГ "Юр.Гагарин" –  

с. Света Петка 

6 113 6 109 0 -4 

8 
ДГ "Кокиче" –  
с. Грашево 

3 44 3 44 0 0 

 Общо 39 936 38 918 -1 -18 

Източник на информация: Общинска администрация 

 

От данните в таблицата е видно, че макар и с малко общият брой на децата посещаващи детски 

заведения е намалял. Това потвърждава и трайната тенденция за по-ниската раждаемост както 

в общината, така и в региона. 

 

 

Туризъм и икономика 

 

И през 2021 година структуроопределящи отрасли на икономиката на територията на община 

Велинград остават непроменени. Това са  дървообработваща и мебелна промишленост, горско 

стопанство, хотелиерство и ресторантьорство. 

Балнеотуризмът и съпътстващите услуги са едни от традиционните структурни опори на 

икономиката, което се дължи на значимия туристически потенциал на община Велинград. 

Туристическата база на територията на община Велинград е добре изградена и е посещавана 

от хиляди туристи. По данни от Единната система за туристическа информация /ЕСТИ/ за 

периода май- август 2021 год., Велинград заема 5-то място в класацията за най- предпочитана 

дестинация в България, посетена от близо 116 000 души. 
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Справка за брой на местата за настаняване и легловата база на територията на община 

Велинград 

 

Места за настаняване/ 

категория * 

2020 г. 2021 г. 

брой/ 

МН 

леглова 

база 
брой/ 

МН 

леглова 

база 

ПЕТ /5/ звезди 7 1105 7 1111 

ЧЕТИРИ /4/ звездни 15 1807 15 1830 

ТРИ /3/ клас "А"  7 755 7 773 

ТРИ /3/ клас "Б"  49 286 15 200 

ДВУ /2/ звездни 21 749 27 792 

ЕДНО /1/ звездни+ клас В 130 1377 237 1646 

Два еделвайса -ТУЦ- МТ 1 18 0 0 

Общо 230 6097 308 6352 

Източник на информация: Общинска администрация и ЕСТИ 

 

 

 

През 2021 година туристическият учебен център бе преобразуван в хотел. Общият брой на 

местата за настаняване се е увеличил със 78 броя спрямо предходната година. 

Особено важна през 2021-ва година бе подкрепата в условията на извънредна епидемична 

обстановка от страна на местната власт за туристическия сектор. Обектите, преустановили 

своята дейност поради пандемията, бяха освободени от заплащането на наеми за общински 

терени и имоти. Само суми за осветяването на съоръженията дължат фирмите с договори за 

ползване на билбордове. Фирмите, преустановили дейност по заповедта на здравния 

министър, частично бяха освободени от заплащане на такса битови отпадъци. 

 

Приходи от нощувки на територията на община Велинград за 2020 г. и 2021 г. 

 

година  
Общо 

 /в лева/ 
От българи 

/в лева/ 
От чужденци 

/в лева/ 

2020 15612089,14 15088059,68 524029,46 

2021 34753737,46 34057053,70 696683,76 
Източник на информация: ЕСТИ 

 

 

 

 

Справка за деклариран туристически данък за 2020 г. и 2021 г. 

 

Година 

Деклариран 

туристически данък 

/лева/ 

2020 637 413  

2021 1 050 644  

 

Източник на информация: Общинска администрация 
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Справка за реализирани нощувки и пренощували лица през 2020 г. и 2021 г. 

 
 2020 2021 

Брой нощувки 558 019 732 387 

Брой туристи, в т.ч. 230 359 298 969 

българи 223 756 290 655 

чужденци 6 603 8 317 

Източник на информация: Общинска администрация и ЕСТИ 

 

От данните в предходните таблици е видно, че Велинград  успява да се наложи като елитен 

курорт. По данни на ЕСТИ, Велинград запазва челните позиции по посещаемост  /сред 

първите 10/ за цялата 2021-ва година, независимо от сезоните, което е доказателство за 

качествен туристически продукт, добро предлагане и голямо търсене. 

 

 Въпреки ковид-кризата, постъпленията от експлоатацията на рекламна площ върху 

съоръжения на територията на община Велинград за 2021 г. са се увеличили с 8 %  спрямо 

2020 г. (60 646,89 лв.). 

 

 

В условията на COVID пандемията, голяма част от предприятията намалиха приходите от 

дейността. През 2021 година 27 микро, малки и средни предприятия на територията на община 

Велинград са депозирали общо 28 проектни предложения по обявените схеми от УО на ОПИК 

за преодоляване недостига на средства в резултат от епидемичния взрив от COVID-19. 

Общата стойност на реализираните проектите е в размер на 2 253 837,48 лева.  

 

 

II. ПОСТИГНАТИЯТ НАПРЕДЪК ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ И 

ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 2021-2027 Г. ВЪЗ ОСНОВА НА ИНДИКАТОРИТЕ 

ЗА НАБЛЮДЕНИЕ 

 

ПРИОРИТЕТ 1: БАЛАНСИРАН, УСТОЙЧИВ  РАСТЕЖ ЧРЕЗ ПРИВЛИЧАНЕ НА 

СВЕЖИ ИНВЕСТИЦИИ ЗА  УТВЪРЖДАВАНЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА 

ВОДЕЩИТЕ ФУНКЦИИ НА ТУРИЗМА, ГОРСКОТО СТОПАНСТВО  И 

ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ 

 

Специфична цел 1.1:  Подкрепа на инициативи на бизнеса за привличане на нови 

инвестиции (в т.ч. и  от външни източници) 

 

Мярка 1.1.1:Стимулиране на планинското биоземеделие и биоживотновъдство 

 

1.1.1.1. Административна подкрепа на проекти за развитие на  планинското биологично 

животновъдство 

 

1.1.1.2. Разширяване на площите за отглеждане на картофи 

 

 

1.1.1.3. Стимулиране на инициативи за отглеждане на трайни насаждения – арония, 

ягоди, култивирани малини и др. 
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Мярка 1.1.2. Инвестиции в иновативни производства 

 

1.1.2.1. Намалена административна тежест при проекти с иновативен характер 

 

Мярка 1.1.3. Разработване на инвестиционен профил на община Велинград 

 

1.1.3.1. Разработване на общинска инвестиционна стратегия 

 

1.1.3.2.Периодични  актуализации за Маркетингов профил на Община Велинград 

 

1.1.3.3.Рекламиране на възможностите  за развитие на бизнес в община Велинград 

 

Специфична цел 1.2. „Разнообразяване на предлагания туристически продукт за по-

пълно използване на разполагаемия туристически ресурс“ 

 

Мярка 1.2.1. Позициониране на Община Велинград като туристическа дестинация в по-

висок клас на вътрешния и международен туристически пазар; 

 

1.2.1.1. Разработване на  Стратегия  за устойчиво развитие на туризма в община 

Велинград -2021-2027 г. 

 

Стратегията е разработена в началото на 2021 година. Разгледана, допълнена и приета от 

членовете на КСВТ – Велинград на заседание, проведено на 9 март 2021 г. Същата е приета и 

от ОбС-Велинград с решение №92 от 25.03.2021 г. 

 

1.2.1.2. Създаване, поддържане и усъвършенстване  на виртуален туристически 

пътеводител на община Велинград. 

 

1.2.1.3. Рекламиране  на община Велинград като елитна дестинация на европейския 

пазар. 

 

1.2.1.4. Подкрепа на местния туристически бизнес за активно участие на национални и 

международни туристически събития (туристически изложения, туристически борси и 

др.) 

 

1.2.1.5.Създадане на туристическа марка „Велинград“ и налагането ѝ на туристическия 

пазар 

 

1.2.1.6.Сертифицинане на  Велинград като европейска екодестинация чрез въвеждане на 

международни стандарти, добри европейски практики и иновативни продукти за 

подобряване на туристическото търсене и предлагане. Създаване на система за обмяна 

на опит с водещи европейски СПА дестинации. 

 

Мярка 1.2.2. Стимулиране на специализираните видове туризъм, водещи до целогодишна 

и по-интензивна натовареност на туристическата инфраструктура 

 

1.2.2.1. Административна подкрепа на инвестиционни инициативи за развитие на 

алтернативен туризъм 
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1.2.2.2. Проучвания за туристическия интерес към сегмента туристи 60+ възраст  за 

медикъл туризъм с цел  целогодишно натоварване на специализираната туристическа 

инфраструктура в община Велинград; тук става въпрос за различни специализирани и 

туристически обекти – хотели, бази на НОИ и МЗ предлагащи здравни и 

рехабилитационни услуги 

 

Мярка 1.2.3.Разширяване обхвата на туристическите атракции 

 

1.2.3.1. Създаване на съвременни  туристически атракции, разнообразяващи престоя на 

туристите, с използване на модерни форми на визуализация (вкл. и 3D   формати, 

аниматорски   програми за деца и възрастни и др.) в открити пространства на гр. 

Велинград; Активно използване на формите на културен туризъм (фестивален, местни 

традиции и др.) като част от цялостния туристически продукт. 

 

1.2.3.2. Разработване на еднодневни туристически пакети за опознаване на 

забележителности и атракции – пътуване до теснолинейната ж.п. линия в границите на 

общини Ракитово –Велинград- Якоруда;  краткотрайни турове в чиста природна среда, 

турове до природни и исторически забележителности в съседните общини и др. турове с 

конна езда 

 

Мярка 1.2.4.Съхраняване и щадящо използване на местните туристически ресурси 

 

1.2.4.1. Проучване, проектиране и изграждане на модерен  водопитеен павилион в 

централната част на Велинград с минерални води с различен минерален и химичен 

състав 

 

1.2.4.2. Административна подкрепа на инвестиционни инициативи, насочени към 

опазване на туристическите ресурси с природен и антропогенен характер 

 

Специфична цел:  1.3. „Развитие на конкурентни сектори, базирани на местни ресурси“ 

 

Мярка 1.3.1: Административна и логистична подкрепа на местния микро и малък бизнес 

 

1.3.1.1. Изграждане на малко предприятие за изкупуване и дълбочинна преработка на 

картофи 

 

1.3.1.2. Подкрепа за фермери кандидатстващи с проекти за развитие на планинско 

биологично животновъдство 

 

1.3.1.3. Стимулиране на инициативи за отглеждане на трайни насаждения – арония, 

ягоди, култивирани малини и др. 

 

Мярка 1.3.2. Ефективно използване на  водните и горски ресурси на общината 

 

1.3.2.1. Разработване на общинска програма за ефективно използване на водния ресурс  

в общината 

 

1.3.2.2. Засилване на контролната дейност на горските стопанства срещу незаконния 

дърводобив 

 

1.3.2.3. Актуализация на интерактивна карта на минералните води 
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Картата е разработена по проект през 2015г. Предстои актуализиране на данните, нанасяне на 

нови хотели и превод на английски език. 

 

 

ПРИОРИТЕТ 2: СЪХРАНЯВАНЕ НА ЧОВЕШКИЯ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДОБРЯВАНЕ 

НА ПУБЛИЧНИТЕ УСЛУГИ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО 

 

Специфична цел 2.1: Осигуряване на условия за равен достъп до качествено 

образование и обучение 

 

Мярка  2.1.1. Прилагане на форми за максимален обхват на подлежащите на образование 

лица 

 

2.1.1.1. Образователна интеграция на рискови групи от ромската етническа група и 

други групи в неравностойно положение 

 

С Постановление № 100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на  постоянно 

действащ Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст  в Община Велинград бяха създадени  екипи  по райони за обхват и към настоящия 

момент.  

На територията на общината функционират 6 екипа по Механизма, от тях 3 в гр. Велинград, 

1 в с. Драгиново, 1 в района на Света Петка, Кръстава, Пашови, Биркова и 1 в района на 

Грашево Абланица. Екипите задължително включват представители на РУО-Пазарджик, 

Общинска администрация, институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, ДСП и Отдел закрила на детето, РУ на МВР, МКБППМН, ДБТ. 

Към настоящия момент и в условията на извънредна епидемична обстановка няма отпаднали 

деца и ученици. 

Образователни медиатори назначени по проект „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование“ и проект „Подкрепа за успех” по един в следните училища и 

ДГ: 

 ОУ „Неофит Рилски” – Велинград, 

 ОУ „Г. Бенковски” – Велинград, 

 ДГ „Фантазия” - Велинград,  

 ДГ „ Еделвайс” – Велинград.   

Към общината има назначени и двама здравни медиатори, които съдействат за работата с 

децата и учениците от уязвимите групи. 

И през учебната 2021/2022г. продължава да функционира платформата на МОН „ Посещаемо 

и безопасно училище“ която филтрира базата данни на централно ГРАО и данни от 

НЕИСПУО на образователните институции. До платформата, чрез сайтовете на двете 

институции,  имат достъп само оторизирани лица. 

За осъществяване на равен достъп до образование в малките и труднодостъпни населени 

места, МОН със съдействието на общинска администрация осигури през мандат 2015-2020г. 

12 собствени училищни автобуси, които обслужват всички 6 средищни училища на 

територията на общината. Националната ПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград получи от 

Министерството на образованието и науката чисто нов 32-местен автобус марка „ISUZU“. 

Ценната придобивка  се използва за превоза на ученици от населените места, разположени в 

съседство с Велинград. Новият автобус на НПГГС „Христо Ботев“ ще подпомогне също така 

и за транспортирането на ученици при провеждането на учебни и производствени практики, 
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участие в спортни състезания, екскурзии и други мероприятия, пряко свързани с учебния 

процес. 

През 2019 г. стартира и проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ на МОН. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и 

образование за интелигентен растеж“  2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез 

Европейските структурни и инвестиционни фондове. Срокът за изпълнение на проекта е 

официално удължен от 30 на 42 месеца и трябва да приключи до 16.11.2022г. Към него работят 

ДГ „Еделвайс”, ДГ ”Фантазия”, ДГ „Пролет” – с. Драгиново и Подготвителна група при ОУ 

”Георги Бенковски” - Велинград. Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане 

и образователното приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, 

подкрепа на достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и 

сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална, 

социална и личностна реализация. По дейност 2 от проекта „Обезпечаване на средствата за 

такси на детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи“ са включени 

всички ДГ според Електронната система за управление и отчитане на проекта съгласно 

информация за присъствието на децата. 

 

2.1.1.2. Намаляване на относителния дял на преждевременно напускащи училище 

 

През учебната 2020/2021г. ЦСОП успешно приключи Проект „Направи повече, бъди повече, 

създавай приятелство“, финансиран от ЦОИДУЕМ  и кандидатства с ново проектно 

предложение за продължение на дейностите през 2021/2022 учебна година. Основната цел на 

проектното предложение: Интеграция и реинтеграция на отпаднали ученици и в риск, за 

преодоляване на обучителните трудности и създаване на устойчив интерес към учебната 

дейност чрез предлагане на творчески занимания и терапии, използване на иновации. 

В процес на изпълнение е Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи 

и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ 

Проектът е интегриран и се финансира от ОП „Развитие на човешките ресурси“  и от ОП 

„Наука и образование за интелигентен растеж“. В проекта са предвидени дейности свързани 

с допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите 

малцинства; Подобряване на образователната среда в детски градини и училища, извън 

ромските махали в градовете, в които се обучават интегрирано деца и ученици от етническите 

малцинства; Насърчаване участието на родителите в образователния процес; Работа с 

родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от образователната 

интеграция и приемането на различието; Преодоляване на негативни обществени нагласи, 

основани на етнически произход и културна идентичност. 

 

2.1.1.3. Подкрепа и финансово стимулиране на ученици с изявени способности 

 

За първа година беше организиран конкурс „Най – добрият клас”, реализиран на територията 

на общината. Конкурсът се проведе под мотото „Бъди отговорен – бъди в час” и е по 

инициатива на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. Най-изявените класове бяха наградени с плакети и финансови 

средства. 

 

Мярка: 2.1.2. Подкрепа на инициативи за съвременни форми на образователния процес 

 

През юни 2021 г. стартираха дейностите във връзка с обект: „Инженеринг за преустройство, 

реконструкция и основен ремонт на административна, делова сграда в Общежитие за нуждите 

на НПГГС „Христо Ботев“ – гр. Велинград“. Имотът включва два самостоятелни обекта в 

сграда. Единият е със застроена площ от 800 кв. м, а вторият е с големина 303 кв. м. Те ще се 
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ползват за създаването на общежитие и стол за хранене на учениците от професионалното 

учебно заведение. Сградата ще бъде модернизирана и по отношение на топлоснабдяване, 

отопление, вентилация и климатизация. 

 

2.1.2.1.  Въвеждане на алтернативни, иновативни форми и методи в обучението 

 

2.1.2.2. Подготовка на преподавателите в общото и професионалното образование за 

прилагане на иновативни форми и методи в обучението 

 

През месец ноември 2021г. отдел „ХСД” предостави информация относно необходимостта от 

кадри по специалности от професии съобразени с водещите отрасли в нашата община- 

Превръщането на Велинградския туристически район в туристическа дестинация в спа-

туризма и балнеолечението. Община Велинград е надарена с безценен горски ресурс. 

Промишлеността се развива чрез дърводобив, дървопреработване, производство на мебели, 

шивашко производство. Професионалното образование и обучение отговаря на високите 

изисквания за нуждите на икономиката на нашата община, за развитието на 

предприемаческото мислене, умения и прилагане на модели за сътрудничество между 

средните и висшите училища. 

Всяка образователна институция на територията на община Велинград осъществява външна 

и вътрешна квалификация на педагогическите специалисти, за усъвършенстване на 

компетентности и образователни иновации. 

 

 

2.1.2.3. Оборудване на учебните заведения със средства за иновативни форми на 

обучение – интерактивни дъски, мултимедия и др.   

 

Общинските училища на територията на община Велинград кандидатстват и получават 

средства по следните национални програми на МОН: 

• НП „Участвай и променяй – родителят активен партньор в училищния живот” – 

ОУ ”Хр. Ботев” – Велинград;  

• НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“- СУ „Васил Левски”- В-д; 

СУ”М. Драгинов” – с. Драгиново;   ОУ ”Хр. Ботев” – Велинград;  

• НП „Заедно в грижата за всеки ученик“- СУ”М. Драгинов” – с. Драгиново 

• НП „Отново  заедно“ - СУ „Васил Левски”- Велинград;  СУ ”М. Драгинов” – с. 

Драгиново 

• НП „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на 

предучилищното и училищното образование“ „Средства за електронен дневник” – 

ОУ „Н. Рилски” – В-д,; ОУ ”Хр. Ботев” – В-д; ОбУ „Иван Вазов” – с. Пашови 

• НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ – всички училища 

• НП „Създаване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище“ 

• НП „Без свободен час в училище“ – СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- В-д ; ОУ „Н. 

Рилски” - В-д; ОУ ”Хр. Ботев” – Велинград; СУ”М. Драгинов”-с. Драгиново 

• НП „Иновации в действие“ - СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- В-д, 

Общинските училища участват и получават средства в проектите: 

• „Образование за утрешния ден” 

• „Подкрепа за успех” 

• „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи” 

• „Еразъм” + 2бр. СУ „Св. Св. Кирил и Методий”- В-д, 

• „Подкрепа за приобщаващо образование” ОУ „Н. Рилски” - В-д, СУ”М. 

Драгинов”-с. Драгиново 

• „Социално икономическа интеграция на уязвими групи” ОУ „Н. Рилски” - В-д 
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• „Еразъм”+ СУ”М. Драгинов”-с. Драгиново 

• Еразъм + „Да задържим децата в училище” – ОУ ”Хр. Ботев” – В-д; 

• Европейски проект „Com to my city, see my culture” ОУ ”Хр. Ботев” – В-д; 

• АПСПО 

• „Квалификация за професионално развитие  на педагогическите специалисти” 

 

СУ „Васил Левски” – Велинград  изпълнява следните проекти: 

• Проект " Useful methods to combat violence in schools" по "Еразъм+" 

• Проект "HERCULES" по "Еразъм+" 

• Проект "Следваща стъпка..." по "Еразъм+" 

• Проект "Y.E.S. G.R.E.E.N." по "Еразъм+" 

• Проект " ABC" по "Еразъм+" 

• Проект "JOYFUL" по "Еразъм+" 

 

През 2021 година , в рамките на Националната кампания „Чиста околна среда“ на ПУДООС 

бяха спечелени и реализирани проекти от СУ „Св.св. Кирил и Методий” – Велинград и ЦПЛР-

ОДК-Велинград – Сцена на открито 

 

Детските градини участват в следните програми и проекти : 

• НП „Успяваме заедно“ 

• НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ 

• Проект АПСПО 

• Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическо възпитание и 

спорта” 

 

ДГ „Еделвайс” – Велинград  участват и получават средства по програма „Еразъм”. 

 

2.1.2.4. Включване на нови училища с изградена STEM среда 

 

СУ „Васил Левски“-Велинград и СУ „Св. св. Кирил и Методий“-Велинград  спечелиха 

проекти по Националната програма „Изграждане на училищна STEM среда“. (От Science – 

Technology – Engineering – Mathematics - обучение чрез методите на науката, технологиите, 

инженерството и математиката). Проектът на СУ “Васил Левски” е одобрен за финансиране 

със сумата от 333 333 лева, а проектът на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ е на стойност 300 000 

лева.  Иновативно СУ “Васил Левски” извърши строително-ремонтните дейности, които 

включват модерен учебен STEM център „3-К”,  със зала за роботика и програмиране, зала за 

арт-терапия, зала за презентиране и дебати и телевизионно студио. До края на 2021г. в СУ 

„Св.св. Кирил и Методий”  приключи изграждането и обособяване на пространства-зони за 

взаимодействие, проучвания, презентиране, създаване и преобразуване на съществуващите 

учебни пространства за природни науки, изследвания и иновации,  обособяват се кабинети и 

фоайета. 

 

Специфична цел 2.2: Придобиване на образователни и професионални умения за пазара 

на труда  

 

Мярка  2.2.1. Обучение през целия живот 

 

2.2.1.1.  Участие в програми за обучение и заетост на безработни лица 
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Извършени са всички действия по кандидатстване, стартиране и обработка на документи по 

Регионална Програма за заетост на област Пазарджик 2021 год. Осигурени бяха 19 работни 

места на пълен работен ден за период от 6 месеца на лица с трайна безработица. 

Извършени са всички действия по кандидатстване, стартиране и обработка на документи по 

Национална програма „Старт на кариера” за лица без трудов стаж по специалността. 

Назначено е едно лице за период от 1 година. 

Извършени са всички действия по кандидатстване, стартиране и обработка на документи по 

Национална програма „Активиране на неактивни хора”. Назначено е едно лице-попадащо в 

критериите на програмата - „неактивно лице, обезкуражено на възраст до 29 години”, със срок 
на изпълнение до приключване на същата програма. 

 През 2021г. по Програма „Старт на кариерата“ към Дирекция бюро по труда“ Велинград, бе 

сключен договор с едно безработно лице за срок от една година с място на работа Общинска 
администрация – Велинград. 

Община Велинград изпълнява Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи и интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование в община Велинград“ 

В проекта са предвидени дейности за информиране и консултиране във връзка с подобряване 
достъпа до заетост на представители от целевите групи; Мотивиране за активно поведение на 

пазара на труда; Предоставяне на обучение за придобиване на професионална квалификация 

и по ключова компетентност. 
 

2.2.1.2.  Обучение на младежи по предприемачество. 

 

2.2.1.3. Оказване на съдействие на малкия и среден бизнес за организиране на дуално 

обучение извън територията на общината с цел осигуряване на изпълнителски кадри. 

 

2.2.1.4. Подготовка на лица с подходящо образование за здравни, образователни и 

социални медиатори в ромските квартали „Асфалтова база“, „Буков дол“ , „Анезица“ 

на гр.  Велинград и Ромската махала в с. Драгиново. 

 

Със Заповед № 1483/29.09.2021г. на кмета на Община Велинград е създадена Общинска 

работна група за реализиране на местната политика за интеграция на ромите.  През 2021г. 

многократно се проведоха срещи на представителите на работната група, като бе обсъдено и 

взето решение за увеличаване на броя на здравните медиатори в кв. „Анезица“ и 

кв.„Асфалтова база“, чрез кандидатстване по ОП. 

 

2.2.1.5. Организиране на периодични езикови курсове за  мениджъри и ръководни 

служители във фирми от туристическия бранш; 

 

Специфична цел  2.3. „Предоставяне качествени бюджетни услуги в сферата на  

образованието, здравеопазването,  социално подпомагане, културата и спорта 

 

Мярка .2.3.1. Подобряване качествата на образователната инфраструктура 

 

На 12 април 2021г. тържествено бе открита  новата сграда на ОУ „Д-р Петър Берон” – с. 

Биркова, финансирано със средства от МОН на стойност – 2 530 000лв., осигурени от МОН с 

Постановление на Министерски съвет на стойност 1 718 000 лева. Оборудвани са кабинети по 

техника и технологии, лаборатории по физика, химия и  биология. Изграден е кабинет по 

информационни технологии, по музика и хореография и по изобразително изкуство. 

Училището разполага с библиотека - читалня. В сградата има 10 класни стаи с техника, 

закупени са 40 лаптопа, 6 настолни компютъра и имат изградена Wi-fi мрежа. В училището 

има стол и бюфет, лекарски и зъболекарски кабинети. 
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Проектът по Оперативна програма “Региони в растеж” в сферата на образованието, който в 

момента се реализира в Професионална гимназия по икономика и туризъм “Алеко 

Константинов“, гр. Велинград е изграждане на нов физкултурен салон,  основен ремонт и 

саниране на училищната сграда, обновяване на отоплителната инсталация, ремонт на оградата 

и прилежащото дворно пространство, оборудване на кабинети с компютри, изграждане на 

лаборатории по физика, химия и обновяване на ученическата столова. 

С ПМС № 262 ОТ 29 ЮЛИ 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 

г. за ремонт на държавни и общински училища и закупуване на преносими компютри за 

провеждане на обучение в електронна среда се отпускат средства за неотложния  ремонт на 

покрив на ОУ ”Христо Ботев” – с. Абланица. 

Осигурени са средства чрез постановления на Министерски съвет за изграждане на детски 

градини в населените места в община Велинград като следва: Изграждане и обзавеждане на 

детска градина в с. Грашево; Изграждане и обзавеждане на детска градина в с. Кръстава;  

Изграждане и обзавеждане на детска градина в с. Света Петка. Предстои провеждане на 

процедури по ЗОП за избор на външни изпълнители по проекта.  

Приключени са строително монтажните работи и е  изградена  детска градина в с. Драгиново; 

Изпълнени са строително монтажни работи включващи основен ремонт на покрива на ОУ 

"Неофит Рилски", гр. Велинград и преустройство и ремонт на сутерен в ЦПЛР - ОДК в 

помещения за художествена самодейност, гр. Велинград.                              

Депозирани и в процес на оценка са следните проектни предложения на община Велинград: 

Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, 

община Велинград 

  Проектното предложение има за цел да се реализира инвестиция в областта на енергийната 

ефективност чрез генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-
конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане за детска градина „Еделвайс“, 

разположена в град Велинград, административен център на община Велинград. Основната 

цел на проекта е да увеличи енергийната ефективност в сградата и да намали вредните емисии, 
както и да намали разходите за електроенергия и да постигне максимален процент икономия 

на енергия чрез интегриране на геотермална термопомпа за отопление, охлаждане и битово 

горещо водоснабдяване. Инвестицията ще допринесе значително за енергийната ефективност 
и независимостта на сградата на детската градина. Стойността на проектното предложение е 

471 280 лева. 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детски рай“ и 

ДЦДМУ "Надежда", гр. Велинград 
Проектното предложение включва дейности по енергийна ефективност за подобряване на 

топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата чрез полагане на 

интегрирана топлоизолационна система на външни стени, покрив, под и подмяна на дървени, 
метални и ПВЦ прозорци, неотговарящи на изискванията за съответния енергиен клас. Също 

така се предвижда подмяна на отоплителна инсталация и монтиране на нова водно-помпена 

отоплителна система. Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрив за собствени 

нужди и без продажба на електроенергия и подмяна на осветителни тела. Внедряване на 
система за автоматизация и управление на енергията, в т.ч. мониторинг на потреблението на 

енергия. Стойността на проектното предложение е 1 134 807.23 лева.  

 

2.3.1.1. Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата на СУ „Христо 

Смирненски“ (с. Света Петка), ведно с прилежащо дворно пространство.  

 

В процес на изпълнение е проект: Реконструкция, оборудване и обзавеждане на сградата 

на СУ „Христо Смирненски“, в едно с прилежащо дворно пространство, находящо се в 

УПИ I, кв. № 2 по плана на с. Света Петка, Община Велинград“, финансиран по мярка 

BG06RDNP001-7.002 - Училище „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на 

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

основно или средно училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална 
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гимназия по § 10 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното 

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

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

услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските 

райони за периода 2014 - 2020 г. Процедурите за избор на външни изпълнители по проекта са 

приключили и са сключени договори. През месец април 2021 г. са стартирани строително-

монтажните работи по проекта. 

 

2.3.1.2. Изграждане училище в с. Биркова 

 

Чрез отпуснати целеви средства с постановление на Министерски съвет е изградено училище 

в с. Биркова. Построена е нова сграда с напълно оборудвани кабинети. Изградена е нова 

ограда на училището.  Внедрено е видео наблюдение и са закупени  телевизори в сградата на 

ОУ "д-р Петър Берон" с. Бирково. 

 

2.3.1.3. Изграждане филиал на ОУ "Неофит Рилски" в кв. "Анезица", гр. Велинград 

В процес на провеждане е обществена поръчка за избор на външен изпълнител за  изграждане 

на филиал на ОУ "Неофит Рилски". 

 

2.3.1.4. Изграждане на нова масивна сграда в ДГ „Радост“ – Велинград 

 

В процес на изпълнение е Проект „Изграждане на ново детско учреждение, находящо се в 

УПИ I, кв. 409 по плана на град Велинград“, финансиран по програма „Изграждане, 

пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020-

2022 на Министерство на образованието и науката. С предвиденото финансиране ще бъде 

изградена нова масивна сграда в ДГ „Радост” в гр. Велинград. Към момента в заведението се 

обучават 111 деца в 4 възрастови групи, при норматив 22 деца в група или общо 88 деца за 

детската градина, тоест с 23 деца над норматива. С всяка изминала година желаещите деца да 

посещават детската градина нараства. Групите са разположени в 2 сгради – по 2 във всяка от 

тях. Едната сграда, в която са позиционирани 2 детски групи, е временна постройка тип 

дървена барака. В процес на провеждане са процедури по ЗОП за избор на външни 

изпълнители на дейностите по проекта.  

 

2.3.1.5. Осигуряване на училищен транспорт за децата и учениците от кв. „Анезица“ 

 

Мярка 2.3.2. Подобряване достъпа до здравеопазване и социални услуги 

 

 През 2021 година приключи успешно изпълнението на Проект „Достоен живот“ – 

Финансиран от МИГ Белово, Септември, Велинград 

   Целта на проекта бе да се разширят възможностите за повишаване качеството на живот на 

групите в неравностойно положение и със специални потребности, като се насърчи 

социалното им включване и интегрирането им в обществото. 

Дейностите по проекта са: 

Дейност 1: Предоставяне на подкрепящи услуги, в т.ч. интегрирани междусекторни услуги в 

общността или в домашната среда; услуги за възрастни хора (включително самотноживеещи 

хора над 65 год. в невъзможност за самообслужване), за хора с увреждания и други уязвими 

групи от населението.  

Дейност 2: Местни социални дейности за социално включване  

В продължение на 18 месеца се предоставяха следните социални услуги на 24 потребителя, 

живеещи на територията на община Велинград: 
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- Осигуряване на грижа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65 

годишна възраст за задоволяване на ежедневните им потребности ; 

- Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65 

годишна възраст при поддържане на хигиена на обитаваното жилище, пазаруване и 

приготвяне на храна, пране и други комунално-битови дейности; 

- Осигуряване на подкрепа за хора с увреждания или самотноживеещи възрастни хора над 65 

годишна възраст, насочена към социална работа и консултиране във връзка със задоволяване 

на потребностите от организация на свободното време и осъществяване на контакти; 

- Дейности за осигуряване на достъп до социални услуги в общността, културни 

образователни и други услуги, подкрепа за извършване на социални консултации и други, 

според потребностите на лицето. 

В рамките на Дейност 2 се предоставяха помощни и консултантски услуги за социалното 

благосъстояние, здравеопазването, образованието и заетостта, според специфичните 

потребности на хората и въз основа на индивидуалната им нужда. 

Проект „3.1-Топъл обяд в условия на пандемията от COVID-19 в община Велинград“  
Проектът включва осигуряването на топъл обяд за 170 потребители от следните целеви групи: 

- Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност - хора в затруднение поради 

влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични 

увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията. 

- Лица, поставени под карантина - без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и 

нямат близки, които да им окажат подкрепа. 

- Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна 

подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да 

задоволят основните си жизнени потребности. 

„Проект „Патронажна грижа + в община Велинград" 

Финансиран по процедура BG05M9OP001-6.002“ ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +” на  ОП „РЧР“ 

2014-2020 г. Целта на проекта е да се осигури подкрепа чрез предоставяне на патронажни 

грижи за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна среда, както и подкрепа 

за адаптиране на социалните услуги, делегирани от държавата дейности във връзка с 

разпространението на COVID-19. Същият предстои да бъде удължен с шест месеца за всяко 

едно от направленията с допълнително финансиране в размер 182 627.32 лева – изцяло от 

ЕСФ. 

Дейностите по проекта са: 

Направление I – дейност „Патронажна грижа +“  

4.1.1. Целева група и предмет на интегрираната социално здравна услуга 

Патронажната грижа се предоставя на възрастни хора и лица с увреждания на територията на 

община Велинград и обхваща следните услуги: 
- предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги за нуждаещи се 

лица с увреждания и възрастни хора/медицински услуги, като: мерене на кръвно, поставяне 

на инжекции, смяна на превръзки, контрол върху приема на лекарства и др.; оказване на 
помощ в дома за дребни социално-битови услуги/; 

- предоставяне на психологическа подкрепа, консултиране; 

- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства 

(закупени със средства на потребителите), заплащане на битови сметки, заявяване и 
получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите).  

Дейностите  се предоставят от специализиран екип – медицински сестри, психолог, социални 

работници, снабдители и др.  
4.1.2. Осигурени работни места  

Създадени са нови 14 работни места на територията на община Велинград  

4.1.3. Брой потребители на проекта за конкретното направление   
С проекта се обезпечава работа за 81 брой потребители, като възползвалите се лица от него за 

периода са 91 жители на Общината. 
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4.2. Социални и здравни резултатите от изпълнението на проекта към 31.11.2021 г. в 

Направление II – дейност „Превенция на COVID-19 в социалните услуги, делегирани от 
държавата дейности“ 

4.2.1. Осигурени работни места  

Създадени са нови 11 броя работни места за лица на длъжност "Дезинфектатор" на осем часов 
работен ден, с общ брой назначавани лица за цитирания период - 14, които осъществяват 

регулярна дезинфекция на сградния фонд в описаните социални услуги, обезопасяване на 

помещенията,  обслужващи над 200 потребители . 

4.2.2. Брой потребители на проекта за конкретното направление 343 лица.  
4.3. В условия на епидемична обстановка с изпълнението на проекта са постигнати резултати: 

- Подобрено качество на живот на целевите групи, а именно за над 343 лица; 

- Осигурени условия за защита и превенция разпространението на COVID-19 в социалните 
услуги, държавно делегирана дейност; 

- Закупени и доставени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, 

предоставящи услугите; 
- Осигурен достъп до услуги за възрастни хора и лица с увреждания чрез услуги в домашна 

среда;  

- Подобрено качество на живот на повече от 91 жители на Общината, попадащи в целевите 

групи за направление I; 
- Закупени и доставени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати за лицата, 

предоставящи услугите; 

 - Разширена мрежа от услуги в общността в община Велинград.  
 

„Проект „Център за социално включване "Развитие" 

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

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

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

деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи родители.  

През  2021г. бе изготвен и публикуван на интернет страницата на Община Велинград Регистър 

на социалните услуги на територията на Община Велинград, в който са включени всички 

социални услуги – финансирани със средства от държавния бюджет, финансирани с общински 

средства и такива с проектно финансирани.  

Наред с това бе изцяло обновена информацията на страницата на Община Велинград по 

отношение на предоставяните социални услуги, която включва информация за това, кога е 

създадена услугата, описание на услугата, цели, дейности, материална база, капацитет, 

потребители, процедура по записване, такси, директор, контакти и снимков материал. 

 

2.3.2.1. Създаване на служебен регистър на лицата с физически, умствени и ментални 

увреждания,  нуждаещи се от социална подкрепа 

 

2.3.2.2. Организиране на приемни на мобилни екипи от лекари специалисти в опорните 

селищни центрове 

 

2.3.2.3. Подобряване материалната база на филиала на ЦСМП 

 

В процес на изпълнение с конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването е 

проект: BG16RFOP001-4.001-0001-C02 „Подкрепа за развитие на системата за спешна 

медицинска помощ“. Проектът се осъществява на територията на цялата страна, като обхваща 
237 обекта /включително ЦСМП – Велинград/ от системата на спешната медицинска 

помощ. Целта на проекта е да осигури качествен, равнопоставен и навременен достъп до 

услугите на СМП на гражданите на РБ и пребиваващи на нейната територия в изпълнение на 
стратегическите насоки и цели на Националната здравна стратегия 2020.  
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2.3.2.4. Подготовка и реализация на инвестиционни проекти за подобряване на 

материалната база на МБАЛ Велинград ООД 

 

С Решение № 293/14.10.2021 г. на ОбС - Велинград в качеството си на едноличен собственик 

на капитала на “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ВЕЛИНГРАД” 

ЕООД е дадено съгласие лечебното заведение да подаде необходимите документи за 

кандидатстване с проектно предложение на Министерство на здравеопазването по процедура 

BG16RFOP001-9.001-„Мерки за справяне с пандемията” по приоритетна ос 9-„Подкрепа на 

здравната система за справяне с кризи” на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-

2020 г., включващо изграждане на асансьорна шахта (клетка), със ЗП=8,30 м2, застроен 

обем=125м3, в  УПИ (парцел) І. “ЗА БОЛНИЦА”– 4425,7999, в кв. 65, ПИ с идентификатор 

10450.502.1144 по КККР на гр. Велинград, доставка и монтаж на асансьорна уредба, авторски 

и строителен надзор, както и обновяване (оптимизиране) на Медицинска газова система за 

централизирано подаване на кислород, вакуум и сгъстен въздух в лечебното заведение. 

Дадено е съгласие за сключване на Споразумение за партньорство между Министерство на 

здравеопазването и “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

ВЕЛИНГРАД” ЕООД, като партньор на Министерството на здравеопазването, което урежда 

правата и задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на проектно 

предложение по процедура BG16RFOP001-9.001 „Мерки за справяне с пандемията“, съгласно 

Насоките за кандидатстване.  

 

2.3.2.5.  Изграждане на  нови социални жилища в гр. Велинград 

 

Осъществен е проект „Изграждане на нови социални жилища в град Велинград“ - 

финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж“  2014 - 2020 г. В процеса на 

реализация на дейностите по проекта се изгради нова жилищна сграда с общо 90 броя 

социални жилища. Разположените в новопостроената сграда помещения са обособени, като 

самостоятелни обекти с жилищно предназначение тип апартаменти /едностайни, двустайни, 

тристайни и за хора с увреждания/. Благоустроено е дворното пространство и е изградена 

достъпна архитектурна среда за хора с увреждания. Строителството се осъществи в имот 

публична общинска собственост попадащ в обхвата на зоната с преобладаващ социален 

характер на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Велинград. В 

процеса на реализация на проекта се осъществиха дейности по инженеринг - проектиране, 

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

за новопостроените социални жилища оборудване и обзавеждане. В рамките на проекта е 

изготвена оценка за съответствие на инвестиционните проекти със съществените изисквания 

към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, 

информационно комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на 

финансиране. Извършен е независим финансов одит.  

 

2.3.2.6. 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 

 

Проектът е изпълнен през 2020 г. Със средства осигурени от републиканския бюджет чрез 

фонд „Социална закрила“ към МТСП са закупени и доставени следните технически средства:  

3 бр. лаптопи, 2 бр. мултифункционални устройства, 23 бр. таблети и 1 бр. рутер.  

 

2.3.2.7. Разкриване на Център за интегрирани услуги (социални, здравни) в кв. 

"Асфалтова база" 
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2.3.2.8. Деинституционализация (реформиране) на грижата за възрастни - Изграждане 

на ЦНСТ за възрастни хора. 

 

С оглед изискванията на Закона за социалните услуги, Правилника за прилагане на закона за 

социалните услуги, Наредбата за планиране на  социални услуги предстои картиране на 

социалните услуги на територията на цялата страна.  

В §35,ал.2  от ЗСУ е посочено „В срок до две години от влизането в сила на закона всяка 

община, която управлява дом за стари хора, приема план за реформиране на дома с цел 

съответствие на предоставяната от общината резидентна грижа за възрастни хора в 

надтрудоспособна възраст със стандартите за качество на тази услуга, определени в 

Наредбата за качеството на социалните услуги.“  

В предвид  изложеното по-горе още през месец февруари започна предварително картиране 

на социалните услуги на територията на Община Велинград, като в резултат на това бе 

изготвено и  изпратено предварително картиране, заедно с резултатите от него на МТСП. До 

31 април 2021г. бе изготвен и изпратен на АКСУ анализ относно състоянието и ефективността 

на социалните услуги финансирани със средства от държавния бюджет и общински средства. 

В посочените документи бе отбелязано, че Дом за стари хода “Ела“ ще се реформира  в   нова 

резидентна услуга / с капацитет  от 40 потребители/ както и адекватни, съответно 

интегрираните здравно-социални услуги , които да се предоставят на съответните лица – 40 

потребители.  С оглед предстоящата Наредба за качество на социалните услуги предстои и 

ремонт на Дом за стари хора „Ела“. 

 

2.3.2.9. Разкриване на социално предприятие за хора с увреждания 

 

2.3.2.10. Разширяване на социалните услуги на територията на община Велинград; 

Подобряване качеството на предоставяните към момента социални услуги, вкл. чрез 

подобряването на материално-техническата база, ремонт и въвеждане на мерки за ЕЕ 

на сграден фонд и умения и мотивация на служителите, разширяване на капацитета на 

част от предоставяните услуги. 

 

           През 2021г., както в предварителното картиране, така и в анализ относно състоянието 

и ефективността на социалните услуги финансирани със средства от държавния бюджет и 

общински средства бе залегнала възможността за увеличаване на капацитета на социалната 

услуга ЦОП от 40 на 50 потребители, разкриване на социално предприятие/работилница/ за 

хора с увреждания, подобряване на социалната инфраструктура на съществуващите социални 

услуги на територията на Община Велинград и достъпна архитектурна среда , изграждане на 

детска площадка за деца с увреждания. Наред с това се проведоха и преговори на областно 

ниво за разкриване на нова социална услуга – „Обществен център за ранно детско развитие“ , 

като Община Велинград потвърди съгласието си за разкриване на такава услуга на 

територията на Велинград. 

       Извършени бяха ремонти в ЦНСТДБУ 1 и 2, както със средства от държавния бюджет, 

така и благодарение на дарители.  

        Със служители от всички социални услуги на територията на Община Велинград бе 

проведена супервизия по проект на АСП, която продължава и през 2022г. 

        Наред с това Общински съвет – Велинград със свое  Решение № 300 от 28.10.2021г.  реши 

Община Велинград да кандидатства  за безвъзмездно финансиране по процедура „Енергийна 

ефективност в сгради“ по програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, 

енергийна сигурност“, с обект на интервенция сградата на ДГ „Детски рай“ и ДЦДМУ 

„Надежда“,Велинград. 

 

Мярка 2.3.3. Подобряване качествата на инфраструктурата на  културата и спорта 
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   В процес на изпълнение е Проект "Закупуване на оборудване за музикалните школи " 

Проектът се финансира по мярка 7.2 Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура на ПРСР чрез МИГ 

„Белово, Септември, Велинград.  

Осигурено е финансиране за реализацията на Проект „Проектиране и изграждане на нов 

физкултурен салон в СУ „Методи Драгинов“, с. Драгиново“, финансиран по годишната 

програма за поддържане, ремонт, реконструкция, цялостно обновяване или създаване на нови 
спортни обекти и/или спортни съоръжения в държавните и общинските училища на 

Министерство на образованието и науката.  

С предвиденото финансиране ще бъде изградена нова масивна сграда в нов физкултурен салон 
в СУ „Методи Драгинов“, с. Драгиново. 

Основните дейности, които се предвижда да бъдат изпълнени са следните: 

 Изработване на технически проект; 

 Изготвяне на Оценка за съответствие на технически проект; 

 Изпълнение на авторски надзор и дейности за консултант/строителен надзор; 

 Извършване на строително-монтажни дейности, инвеститорски контрол и 

съставяне на актове и протоколи по време на строителството 

 Доставка и монтаж на спортно оборудване. 
Изпълнени са дейности по направа на спортна площадка по програма "Спортувам и природата 

обичам" в двора на ОУ "Христо Ботев" гр. Велинград. 

Изпълнени са дейности  за внедряване на геотермално отопление на читалище „Васил 

Левски”, кв. Каменица, Велинград. 

 

2.3.3.1. Насърчаване на културното разнообразие и съхраняване на културното и 

историческо наследство 

 

Ежегодно се приема Културен календар на община Велинград и в него приоритетно  са    

финансирани   събития   с  фестивален  характер,      допринасящи и   утвърждаващи    

Велинград   като    фестивален   център   в   национален    и  международен    аспект,   и  за    

издигане на  имиджа   му  като  предпочитана  дестинация   за   СПА  –  туризъм . Събитията  

са    насочени   към    съхраняване     на   местни    фолклорни    и    културни     традиции,     

добри     практики    с     дългогодишна    традиция,      читалищни  инициативи,   което  дава   

възможност  за  нов,   важен  акцент  в   цялостната  комуникация  на  града   като    атрактивна 

туристическа дестинация. 

 Връчване на приз Акушер-гинеколог на България и на Велинград във връзка с 

традиционния за Велинград празник - ,,Бабинден- бит и традиция от Чепинския край”. 

 Празник – Богоявление – ритуал по хвърляне на богоявленския кръст. 

 Отбелязване на 173години от рождението на Христо Ботев. 

 Благодарствен молебен за напредък, просперитет и добруване  в храм „Света Троица” 

свързан с „Посрещане на руските войски в Каменица”, поклонение и тържествен 

ритуал по полагане на цветя и венци на чешма-паметник в парк „Освободител”. 

 „148 години безсмъртие” Възпоменателно поклонение и  тържествен ритуал по 

поднасяне на цветя и венци. Тематична изложба посветена на Васил Левски. Рецитал  

и радио предаване на ученици от СУ,,Васил Левски”, посветено на живота и делото на 

Васил Левски 

 Сирни Заговезни  / Гаганица / -празник на  всеобщото опрощение 

 ,,Възкресението на българския народ”-143 г. от Освобождението на България.  

 Отбелязване на 99 г.  от рождението на Вела Пеева, „Орлицата на Арапчал” 

 Отбелязване на ,,77 години безсмъртие  на  Вела Пеева – Орлицата на Арапчал” 

 Програма „Великден” – концерт и изписване на голямото яйце. 
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 Празничен концерт „Слънце весело блести в детските очи”-посветен на 1 юни и 

продукция по проект на детска театрална школа за куклен театър. 

 Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България и възпоменателната вечерна 

заря проверка 

 Почитане паметта на Николай Гяуров – 15 години от загубата на прочутия бас. 

 Награждаване на победителите от конкурса „Най-добрия клас” 

 Празничен концерт по случай 24 май и връчване на приз за „Доблест, солидарност и 

креативност” на всички образователни и културни институции. 

 Ден на таланта-детски регионален фестивал при НЧ „Методий Драгинов”-с. 

Драгиново 

 6 май – Ден на храбростта и празник на българската армия-Гергьовден 

 Осми национален фестивал на Стара градска песен „Красив роман е любовта” и 30 

годишен юбилей на група за стари градски песни „Вела” 

 49-ти Велинградски празници на културата – Програма ВПК-2021г. – 5 дни 

 11 ти Международен фестивал за млади изпълнители на популярна музика и танци 

„Дъга над Клептуза”. 

 10-ти юбилеен фестивал за любители на български хора „ Пролетно хоро” – 3 етапа. 

 Спектакъл на Магичен цирк финансиран от НФ „Култура” 

 Тържествено отбелязване на Ден на народните будители 

 Отбелязване на 92 години от рождението на Николай Гяуров. Концерт посветен на 

оперния бас с участието на Марена Балинова-Райхл - родена във Велинград и 

покорила международната сцена. В концерта ще участват Таека Хино - солистка на 

Японската и Виенската опера и Мауро Аугустини - солист на най-престижните оперни 

къщи в света. 

 Отбелязване на Ден на Съединението на България 

 109 години от Балканската война. На възпоменателната плоча, поставена през 2009 г. 

от Дружеството за защита на Родопите в памет на войводата Иван Ботушанов и 

неговата чета, бяха положени цветя. Своята почит и признателност изразиха 

представители на Общинска администрация, Общински съвет, Дружба „Родина”, 

Дружество за защита на Родопите. 

 Отбелязване на Деня на Независимостта на България 

 Тържествено отбелязване на Ден на народните будители – възпоменателна плоча на 

първото класно училище-кв. Каменица. 

 Популяризира се  визията  на   общинската   политика   в   сферата    на културата, чрез 

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

съвместна работа с медиите,  включително  на национално ниво. 

 Гостуващи изложби: 

- Изложба от икони на галерия „Арете” и „Българката” 

- Мъжки времена на „Етъра”-Габрово 

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

техните експонати 

 Театрални представления. Гостуващи театри.  

 Тържествено запалване светлините на коледната елха., 

 Коледен концерт „Коледа е радост” съвместно с ЦПЛР-ОДК 

 Юбилеен коледен концерт на ВГ „Караоке” и Янко Неделчев 

 

2.3.3.2. Социализиране  на тракийското светилище при връх Острец  с оглед 

включването му  в туристическите маршрути в общината 
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2.3.3.3. Изграждане на туристическа пътека до вр. Острец 

 

2.3.3.4. Проект – Консервация, рестравация и експониране на тракийското светилище  в  

м. "Свети Илия" (над "Клептуза") 

 

Извършиха се дейности по почистване на светилището и района около местността „Свети 

Илия” и се постави  информационна табела от доброволци-студенти по програма „Европейски 

корпус за солидарност”. 

 

2.3.3.5. Включване в Общинския културен календар на нови форми с използване на 

модерни технологии в открити публични пространства 

 

През 2021г. се оползотворяваха възможностите на мултимедиен Лед екран на пл. „Н. Гяуров”. 

Публичният дисплей излъчваше информация за предстоящи събития, рекламни филми и 

презентации, заснети концерти и други събития, организирани от Община Велинград, както и 

друга информация в полза на гражданите и гостите на града. Много от общинските конкурси 

се реализираха в он-лайн среда, чрез използване на технологиите, обусловени от COVID 

пандемията. Виртуален конкурс за най-хубаво писано яйце, организиран от ЦПЛР-ОДК. 

 

2.3.3.6. Ежегодно подпомагане на читалищната дейност и развиване на читалищата като 

съвременни културни, информационни и социални центрове 

 

В процес на разработване са актуални вътрешни правила за дейността на общинска комисия 

за разпределяне на средствата от държавния бюджет за читалищата. 

През 2021г. започна да се осъществява идеята за спасяване на сградата на Старото читалище 

в Чепино. ОНЧ ”Св. Св. Кирил и Методий” и всички, които ги подкрепят, ремонтираха 

сцената, осветлението, организираха благотворителен концерт, спечелиха награда за 

доброволческа инициатива. 

От бюджета на Община Велинград с решение №310 от 28.10.2021г.   Общински съвет – 

Велинград гласува сумата от 6852 лв. за гвардейски униформи на Представителен младежки 

духов оркестър с мажоретен състав „Димитър Мечев” при НЧ „Отец Паисий – 1893”. 

Община Велинград осигури транспорт за участие на самодейните състави от читалищата в 

национални фестивали на територията на страната. 

 

2.3.3.7. Осъществяване на дейности за опазване на културното и историческо наследство 

 

Община Велинград подкрепи кандидатстването на ОНЧ „Св. Св.Кирил и Методий-1905” с 

проект „Съхраняване и развитие на местното културно наследство и традиции чрез 

изработване на фолклорни носии за подготовка и представяне на фолклорна музикално-

танцова постановка „Бабинден във Велинград” в размер на 18201лв.от Европейски земеделски 

фонд за развитие на селските райони. 

НЧ „Отец Паисий – 1893” стартира с нов проект, който работи за съхраняване на традицията 

на духовата музика на Велинград на стойност 18 652 от НФ „Култура” С дейностите се цели 

изготвяне на развлекателна програма, лектории, заснемане на видео-уроци, флашмоб, 

концертна програма. 

Съдействие от Отдел „ХСД” за осъщественото дарение за ИМ – Велинград от маестро 

Александър Тодоров и ПроКредит-Банк България ЕАД – сребърен пръстен с антична гема, 

италиански тубос със сценичен грим-перуки за роли на великия бас Николай Гяуров, книга на 

Алфредо Коломбани „Ел Опера-Италиана” Милано 1900, снимки и грамофонни плочи. 

 

2.3.3.8. Ремонт на читалищни сгради в селата на общината 
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2.3.3.9. Проектиране и строителство на Многофункционална зала „Арена Велинград“ 

 

2.3.3.10. Изграждане на спортна площадка в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. 

Велинград 

 

В процес на изпълнение е Проект : „Изграждане на спортна площадка в СУ" Св.св. Кирил 

и Методий" , гр. Велинград“, финансиран по мярка  BG06RDNP001-7.002 – Училище 

„Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна 
инфраструктура с местно значение в селските райони, която включва основно или средно 

училище, финансирано чрез бюджета на общината или професионална гимназия по § 10 от 

Преходните и заключителните разпоредби на Закона за предучилищното и училищното 
образование“ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

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

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

периода 2014 - 2020 г. Проектът е в процес на изпълнение. Процедурите за избор на външни 
изпълнители по проекта са приключили и са сключени договори с избраните изпълнители. 

2021 г. бе даден старт на строително-монтажните работи открита с подписване на Акт обр. 2. 

 

ПРИОРИТЕТ 3: ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДНАТА И ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВАТА 

НА СЕЛИЩНАТА СРЕДА В СЪОТВЕТСТВИЕ СЪС СЪВРЕМЕННИТЕ 

УРБАНИСТИЧНИ И ЕКОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ И ОТЧИТАНЕ НА 

КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ 

 

Специфична цел  3.1. „Пестеливо използване на природните ресурси“ 

 

Мярка 3.1.1. Съхраняване на наличните земеделски земи 

 

3.1.1.1. Създаване на общински регистър на земеделските земи 

 

3.1.1.2. Ограничаване на смяната на предназначението на висококатегорийни 

земеделски земи 

 

Мярка 3.1.2. Сертифициране и опазване на качествените горски ресурси 

 

3.1.2.1. Изграждане на компостираща инсталации  за  зелени и/или биоразградими 

отпадъци на територията на горските стопанства в община Велинград 

 

3.1.2.2. Провеждане на лесокултурни мероприятия в ерозирали части на горските 

стопанства 

 

Мярка 3.1.3. Прилагане на екологичното законодателство при използване на природните 

ресурси 

 

 

3.1.3.1. Разработване на Общинска стратегия за опазване на околната среда за периода 

2021-2027 г. 

 

3.1.3.2. Разработване на Общинската програма за управление на отпадъците в Община 

Велинград 2021-2027г. 

 

3.1.3.3. Изграждане на приют за кучета 
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Специфична цел  3.2. „Подобряване качествата на селищната среда“ 

 

Мярка 3.2.1. Планово осигуряване на населените места с актуални устройствени 

планове 

 

3.2.1.1. Изработване на цялостни  или частични  подробни устройствени планове на 

населени места съгласно предвижданията на ОУПО и ОУП Велинград-Драгиново  или 

дигитализация на действащи ПУП (по преценка) 

 

През 2021 г. не са изготвяни цялостни подробни устройствени планове на населените места 

на територията на община Велинград. Причина за това е стартиралото изработване на 

кадастрални карти на урбанизираните територии на населените места. Потенциалната 

инвестиция в планове би била неефективна и нецелесъобразна. Разработвани са частични 

изменения на плановете свързани с конкретни инвестиционни намерения, с което 

инвестиционната инициатива на гражданите и ЮЛ е защитена. 

 

3.2.1.2. Проучване на необходимостта от изработване на ПУП на ромските махали на гр. 

Велинград 

 

3.2.1.3. Изработване на ПУП на зоните за целево въздействие 

 

С аргументите по т. 3.2.1.1. пояснявам, че планове не са разработвани. 

 

Мярка 3.2.2. Подобряване качествата на публични пространства в населените места; 

 

3.2.2.1. Асфалтиране на улици в гр. Велинград 

 

Извършени са дейности включващи: ремонт и асфалтиране на път към инсталация за 

предварително третиране на битови отпадъци и за компостиране на зелени отпадъци в гр. 

Велинград; асфалтиране на ул. „Печенег” гр. Велинград; ремонт на ул. „Цвятко Велев”, гр. 

Велинград; ремонт на ул. „Драва”, гр. Велинград; асфалтиране на ул. „Никола Вапцаров“ 

трети етап.   

 

3.2.2.2. Реконструкция и обновяване на общински пазар 

 

3.2.2.3. Ремонт на ул. „Вела Пеева“ – с. Пашови 

 

3.2.2.4. Асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Долна Дъбева 

 

Изпълнени са дейности по асфалтиране и благоустрояване на улици в с. Долна Дъбева. 

 

3.2.2.5. Ремонт на улица "Изгрев" в с. Света Петка 

 

3.3.3.6. Ремонт на улица "капитан Петко войвода" в с. Драгиново 

 

3.2.2.7. Облагородяване на парк при площад „Възраждане“ 

 

   В процес на изпълнение е проект: „Облагородяване на парк при площад „Възраждане“, 

приоритетна ос 1. Устойчиво и интегрирано градско развитие - процедура за предоставяне на 
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безвъзмездна финансова помощ BG16RFOPOO1-1.001-039 „Изпълнение на Интегрирани 

планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.   

Целта на проекта е осигуряване на устойчива и екологична градска среда и създаване на нови 
възможности за отдих и рекреация на населението чрез облагородяване на парк при площад 

"Възраждане". Предвижда се чрез инженеринг - проектиране, авторски надзор и изпълнение 

на строителството да бъдат осъществени интервенции, които в максимална степен да 
отговарят на конкретните специфики и пространствени характеристики на обекта. Ще се 

реализират строително монтажни работи за цялостното облагородяване на парка по 

отношение на архитектура, паркоустройство и озеленяване. Ще се извърши обследване на 

състоянието на съществуващата дървесна растителност, като проектното решение ще бъде 
съобразено с него. Предвижда се изпълнение на мерки за осигуряване достъпна архитектурна 

среда за хора с увреждания. В рамките на проекта ще бъдат осъществени дейности по 

изготвяне на оценка за съответствие на инвестиционния проект със съществените изисквания 
към строежите и упражняване на строителен надзор по време на строителството, 

информационно комуникационна кампания за популяризиране на проекта и източниците на 

финансиране, както и извършване на независим финансов одит. 

   Процедурите за избор на външни изпълнители съгласно ЗОП за приключени. Изготвен е 

технически работен проект за обекта подлежащ на интервенция по проекта, който към 

момента е в НИНКН за съгласуване.  

 

3.2.2.8. "Реконструкция и рехабилитация на ул. „Братя Маврикови“ в град Велинград 

 

    В процес на изпълнение е проект: Реконструкция и рехабилитация на ул. „Братя 

Маврикови“ в град Велинград". Проектът се финансира по мярка 7.2 Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура на ПРСР чрез МИГ „Белово, Септември, Велинград“. Проектът е в процес на 

изпълнение. Процедурите за избор на изпълнител са приключили. Предстои стартиране на  

строително монтажните работи. 

 

3.2.2.9. Облагородяване на паркови пространства в централните части на  опорните 

населени места. 

 

3.2.2.10. Рехабилитация на основни улици в кв. "Асфалтова база" и кв. "Анезица" 

 

Изготвен е технически работен проект и са стартирани строително монтажните работи по 

реконструкция и рехабилитация на ул. „Корията” в участъка от ул. „Христо Смирненски” до 

ул. „Устето“. 

 

3.2.2.11. Реновиране и изграждане на обекти в зони за отдих и развлечения в района на 

парк „Клептуза“.  

 

Извършено е пред инвестиционно проучване с изготвяне на предложение за План концепция 

за реватилизация на парк "Клептуза" гр. Велинград. Изпълнени са дейности по разрушаване 

и премахване на незаконни постройки на територията на парка.  

 

3.2.2.12. Подобряване условията на селищната среда ( изграждане или реконструкция на 

мостове, паркинги и др.) 

 

Специфична цел 3.3 „Съхраняване на природния ресурс чрез подобряване на 

екологичната инфраструктура  в контекста на глобалните изменения на климата“ 

 

Мярка  3.3.1.  Подобряване състоянието на В и К инфраструктурата 
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Изпълнени са дейности касаещи: подмяна на водопроводната мрежа на ул. „Лермонтов” гр. 

Велинград; авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Климент Охридски” гр. 

Велинград; авариен ремонт на водопроводната мрежа на ул. „Ангел Кънчев” гр. Велинград; 

Подмяна на канализационна мрежа от кръстовището на ул. „Боянов дол“ с ул. „Луковица“ до 

кръстовището на ул. „Луковица“ с ул. „Бяла вода“ и заустване в РШ на колектор по ул. 

„Патриарх Евтимий“, от кръстовището на ул. „Боянов дол“ с ул. „Луковица“ до кръстовището 

на ул. „Луковица“ с ул.  „Бяла вода“ и заустване в РШ на колектор по ул. „Патриарх Евтимий“; 

Подмяна на аварирали съществуващи водопровод  и СВО по ул. ”Антон Попов”, Велинград; 

Рехабилитация и модернизация на водоем в кв. Лъджене, гр. Велинград; „Ремонт и 

реконструкция на надземна част на Сондаж №4 „Власа“, гр. Велинград; Подмяна на 

съществуващ компрометиран водопровод и сградни водопроводни отклонения в кв. Анезица 

в гр. Велинград; реконструкция и подмяна на отводняването по ул. "Бистрица",  гр. 

Велинград; захранване на стара съществуваща обществена чешма за обществени нужди в 

централен гробищен парк и отвеждането на отпадните води. 

 

3.3.1.1. Осигуряване на финансиране по проект "Воден цикъл на гр. Велинград" 

 

3.3.1.2. Осигуряване на финансиране за изграждане на ПСОВ  за гр. Велинград и с. 

Драгиново 

 

3.3.1.3. Реконструкция на водопроводната мрежа в населени места на общината 

 

Извършени са дейности по: доставка и полагане на тръби за улавяне на повърхностни води по 

улици в махала Боровинова, 

 

3.3.1.4. Проектиране и изграждане на малки ПСОВ и канализация в опорните населени 

места в общината 

 

3.3.1.5. Рехабилитация на В и К мрежата и на уличните платна на улици в с. Драгиново 

Изпълнени са дейности за подмяна водопровод за минерална вода в с. Драгиново. 

 

 3.3.1.6. Финализиране на процедура по учредяване на ВиК асоциация от родопските 

общини на област Пазарджик 

 

Мярка 3.3.2. Подобряване на енергийната инфраструктура 

 

3.3.2.1. Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - системи за 

външно изкуствено осветление на Велинград. 

 

    В процес на изпълнение е проект: „Рехабилитация и модернизация на общинската 

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на Велинград”. 
 Проектът включва дейности касаещи реконструкция и модернизация на общинската 

инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на град Велинград, чрез 

изпълнение на енергоспестяващи мерки (ЕСМ), препоръчани в обследване за енергийна 
ефективност с положително становище от АУЕР. Проектът цели оптимизиране на 

енергийната консумация на градската система за външно улично осветление във Велинград и 

подобряване условията на живот на населението. 

 

3.3.2.2. Насърчаване използването на екологични енергоносители  като геотермално 

отопление, газ, пелети,  както  и използване на коминни филтри за ФПЧ.  
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   Депозирани и в процес на оценка са следните проектни предложения на община Велинград: 

Възобновяема енергия в общинската образователна инфраструктура в гр. Велинград, 

община Велинград 

   Проектното предложение има за цел да се реализира инвестиция в областта на енергийната 

ефективност чрез генериране на енергия от възобновяеми енергийни източници и по-

конкретно от геотермална енергия за отопление и охлаждане за детска градина „Еделвайс“, 
разположена в град Велинград, административен център на община Велинград. Основната 

цел на проекта е да увеличи енергийната ефективност в сградата и да намали вредните емисии, 

както и да намали разходите за електроенергия и да постигне максимален процент икономия 
на енергия чрез интегриране на геотермална термопомпа за отопление, охлаждане и битово 

горещо водоснабдяване. Инвестицията ще допринесе значително за енергийната ефективност 

и независимостта на сградата на детската градина. Стойността на проектното предложение е 

471 280 лева. 

Внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Детски рай“ и 

ДЦДМУ "Надежда", гр. Велинград 

   Проектното предложение включва дейности по енергийна ефективност за подобряване на 

топлотехническите характеристики на ограждащите елементи на сградата чрез полагане на 

интегрирана топлоизолационна система на външни стени, покрив, под и подмяна на дървени, 

метални и ПВЦ прозорци, неотговарящи на изискванията за съответния енергиен клас. Също 

така се предвижда подмяна на отоплителна инсталация и монтиране на нова водно-помпена 

отоплителна система. Изграждане на фотоволтаична инсталация на покрив за собствени 

нужди и без продажба на електроенергия и подмяна на осветителни тела. Внедряване на 

система за автоматизация и управление на енергията, в т.ч. мониторинг на потреблението на 

енергия. Стойността на проектното предложение е 1 134 807.23 лева.  

 

Мярка 3.3.3. Внедряване на съвременни системи за отпадъците 

 

3.3.3.1. „Изграждане на инсталация за предварително третиране на смесени битови 

отпадъци и инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и 

Ракитово“ 

 

  Проектът е приключен. Реализиран е с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Околна среда" 2014 – 2020 г. Изградената инфраструктура на площадката включва: 

административно-битова зона, паркинг, трафопост, бариера, автомобилна везна, 

административен павилион, павилиони за контрол и охрана, вана за измиване на гуми, 

каломаслоуловител и резервоар за отпадни води. В производствената зона са изградени навес 

с компостираща инсталация, сграда с инсталацията за предварително третиране, навеси за 

входираните зелени отпадъци и за готовата продукция, зона за стабилизация, резервоар за 

инфилтрат, резервоар за противопожарни нужди и локална пречиствателна станция за 

отпадни води.    

 

3.3.3.2. Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на 

гр. Велинград, местност "Реповица" 

 

  Проектът е в процес на изпълнение. Целта му е да се осъществи закриване и рекултивация 

на депото, след което теренът ще може да се използва за други цели от Община Велинград. 
Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда"2014 

- 2020 г. 

 

3.3.3.3. Модулна система за разделно събиране и управление на битови отпадъците в 

община Велинград 
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Мярка  3.3.4. Превенция и защита от рискове и бедствия 

 

3.3.4.1. Укрепване на свлачище по ул.“Чепинска“ – гр. Велинград 

 

3.3.4.2. Изграждане на система за наблюдение и превенция на опасността от пожари на 

територията на горските стопанства в общината 

 

3.3.4.3. Ежегодна актуализация на плановете за преодоляване на рисковете от бедствия 

и аварии 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 4. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПО-ДОБРА СВЪРЗАНОСТ И  

НАМАЛЯВАНЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ ДИСПРОПОРЦИИ 

 

Специфична цел 4.1. „Подобряване на транспортната и цифрова свързаност, развитие 

на електронните услуги и достъпност“ 

 

Мярка 4.1.1. Подобряване качествата на общинската пътна мрежа 

 

4.1.1.1. Реконструкция на път PAZ 2063/ III-843, Велинград – п.к. Грашево / Абланица – 

Цветино – връзка с път PAZ 1062/BGL1350, п.к. II-84 – Аврамово / - Рохлева-Биркова – 

Кръстава - /III-843/  

 

Извършена е реконструкция на пътя с възложител Агенция пътна инфраструктура. 

 

4.1.1.2. Проектиране и изграждане на околовръстен път на гр. Велинград 

 

4.1.1.3. Рехабилитация на общински пътища без трайна настилка 

 

4.1.1.4. Рехабилитация на общински пътища с пътна настилка в  много лошо състояние 

 

4.1.1.5. Рехабилитация на малки участъци от  общински път Велинград – летовища 

„Начовото“ и „Бялата вода“ 

 

Мярка  4.1.2. Развитие на електронни услуги 

 

4.1.2.1. Разширяване на обхвата на електронните услуги, предоставяни от Общинска 

администрация 

 

4.1.2.2. Разширяване на публични пространства с безплатно  покритие на Интернет 

 

 

Специфична цел 4.2. „Подкрепа за балансирано пространствено развитие“ 

 

Мярка 4.2.1.  Създаване на условия за развитие на зоните за целево въздействие 

 

4.2.1.1. Насочване на проекти, свързани с развитието на зоните за въздействие 
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Специфична цел 4.3. Добро управление, насочено  за намаляване на териториалните 

диспропорции  

 

М.4.3.1. Осигуряване на публични инвестиции за развитие на селата  

 

4.3.1.1. Осигуряване на инвестиции за развитие на опорните селищни центрове 

 

4.3.1.2. Разработване на Програма за стимулирано развитие на селата 

 

Специфична цел  4.4  „Разширяване на междуобщинското сътрудничество“ 

 

Мярка .4.4.1. Сътрудничество със съседните общини в сферата на туризма 

 

4.4.1.1. Подготовка на интегрирани проекти за развитие на туризма съвместно с 

общини Ракитово и Сърница 

 

Мярка .4.4.2. Сътрудничество за решаване на проблеми от общ интерес 

 

4.4.2.1. Сключване на споразумения с общини Ракитово и Сърница в сферата на 

професионалното и болничното обслужване 

 

4.4.2.2. Сътрудничество с общини от страната и чужбина с развит СПА туризъм 

 

4.4.2.3. Сътрудничество с родопски общини за изпълнение на съвместни проекти за 

„Възраждане на Родопите“   

 

През 2017 г. бе създадена  ОУТР „Родопи”. Тя е първата регистрирана от 9 планирани в 
Концепцията за туристическо райониране на България. Организацията  обединява общини на 

територията на Родопите и  НПО , развиващи дейност в областта на туризма, както и 

образователни структури. Целта е общо представяне на международни изложения на 
разнообразната палитра от туристически продукти, предлагани от родопските общини, 

изготвяне на общи рекламни брошури, клипове и др. 

 

III. ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТ И 

ЕФИКАСНОСТ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА 

 

1. Мерките за наблюдение и създадените механизми за събиране, 

обработване и анализ на данни 

 

Наблюдението на  ПИРО е систематично и целенасочено събиране, анализ и използване на 

информация, необходима за управлението и вземането на решения в процеса на работата по 

изпълнение на плана.  

Предмет на наблюдението е изпълнението на целите и приоритетите за местно развитие 

съгласно физически и финансови индикатори, организацията и методите на изпълнение, 

прилагани от органите за управление и мерките за осигуряване на информация и публичност 

за резултатите от изпълнението на Плана. 

Годишният доклад е важен инструмент за осигуряване на информация и публичност на 

извършените действия, реалните ползи и постигнатите резултати.  

Наблюдението на изпълнението на ПИРО е задача на Общинския съвет и на Кмета на 

общината. 
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С цел събиране, обработване и анализ на данните в ПИРО е създадена работна група за 

изготвяне на плана, която участва и в изготвянето на настоящия годишен доклад. Съгласно 

действащия устройствен правилник отговорност за обработване и анализиране на 

информацията се извършва от служителите в дирекция „Регионално развитие и проекти“. 

За процеса по събиране, обработване и анализ на данни се използват различни източници на 

информация – Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България (ИСУН); официални данни и статистическа информация от: 

ДБТ-гр. Велинград образователни институции на територията на общината; НСИ,  ГРАО; 

общински регистри и информация, предоставена от дирекциите на Общинска администрация. 

 

 

2. Преглед на проблемите, възникнали в процеса на прилагане на Плана за 

интегрирано развитие на община Велинград през 2021 година, както и 

мерките за преодоляване на тези проблеми 

 

Проблем при изготвяне на годишния доклад за 2021 г. за наблюдение изпълнението на план 

за интегрирано развитие на община Велинград 2021 -2027 г. е набирането на актуална 

статистическа информация за всички области на социално-икономическия живот на 

територията на община Велинград. Обобщените данните на НСИ за предходната година  се 

публикуват на официалната им интернет страница към края на месец март следващата година. 

Поради тази причина екипът, изготвящ годишния доклад няма възможност да направи 

подробен и цялостен анализ на промените в социално икономическите условия в общината. 

За набиране на възможно повече информация са използвани данни от Бюро по труда, ГРАО и 

служители в общината. 

Предоставянето на данни от страна на бизнеса, НПО и изпълняващи организации и звена на 

територията на общината при прилагането на механизмите по наблюдение изпълнението на 

ПИРО също представлява проблем при събирането на данни за изпълнени проекти от частния 

бизнес и други организации, поради липса на общ комуникационен канал, актуализация на 

информация и постоянна връзка. Единственият публичен източник за реализираните проекти 

от всички ЮЛ е Информационната система за управление и наблюдение на структурните 

инструменти на ЕС в България. В настоящият доклад е предоставена информация за 

проектите изпълняване от частния сектор от ИСУН, която дава информация само за тези от 

тях, които се финансират от оперативните програми. 

През 2021 година продължи разпространението на вирусната инфекция COVID - 19 по света 

и страната. Този факт нямаше как да не повлияе и на голяма част от дейностите и проектите, 

заложени за изпълнение в ПИРО, като една част от тях бяха отложени, други осъществени в 

условията на епидемична обстановка. 

Затрудненото финансово положение на община Велинград е също една от причините, която 

попречи на стартирането на някои от предвидените дейности в плана. Основен източник за 

финансиране на инфраструктурни проекти  в общината са външни източници с европейско 

финансиране.  До края на 2021 г. все още не са стартирали оперативните програми за 

програмен период 2021 -2027 г. Не е одобрен от ЕК и очаквания от всички План за 

възстановяване и устойчивост. Всичко това комплицира процеса на привличане на външно 

финансиране в община Велинград. Дефицитът на финансови средства се отрази съществено 

и върху проектната готовност и възможностите за осъществяване на дейностите по 

изпълнението на съответните секторни политики. През 2021 г. община Велинград успя все 

пак да депозира проектни предложения по обявените схеми  по програми на МОН и 

Финансовия  механизъм на Европейско икономическо пространство. 
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3. Мерките за осигуряване на информация и публичност на действията по 

изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община Велинград 

 

Съгласно Закона за регионално развитие и ППЗРР, кметът на общината и Общинският съвет 

осигуряват информация и публичност на Плана за интегрирано развитие на общината в 

съответствие със своите компетенции. 

Целта на действията за прилагане на информация и публичност и на принципа за 

партньорство е да бъде осигурена прозрачност и да бъдат информирани заинтересованите 

страни и участниците в процеса на формирането и прилагането на местната политика за 

устойчиво развитие, относно очакваните резултати и ползите за местната общност като цяло, 

както и да се мотивират заинтересованите страни за активно участие в процеса на реализация 

на ПИРО. 

 

Мерките за популяризиране на Плана за интегрирано развитие на община Велинград и 

осигуряване на широка публичност относно изпълняваните политики /стратегии, програми, 

планове, проекти и дейности/ с обществено значение включват: 

 постоянно обновяване на официалния интернет сайт на община Велинград 

https://velingrad.bg/main/  и Фейсбук страницата на общината -  и актуализиране на 

информацията за всички приети и действащи стратегически документи – стратегии, 

планове, програми, както и всички решения на Общински съвет – Велинград, касаещи 

инвестиционните намерения на общината, както и мерките, които се извършват; 

 активно сътрудничеството с местните и регионални медии. 

 

Към ефективните методи за популяризиране на изпълняваните дейности се причисляват 

проектите, заложени в Програмата за реализация на ПИРО на община Велинград, които се 

осъществяват със средства от фондове на Европейския съюз. За всички тях е валидно 

изискването за задължително наличие на дейности, свързани с информация и публичност, 

съгласно Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и 

комуникация 2014-2020 г. По този начин изпълнението на проектите също допринася за 

публичността на процеса на изпълнение на Плана за интегрирано развитие на община 

Велинград. 

 

4. Мерките за постигане на необходимото съответствие на Плана за 

интегрирано развитие на община Велинград със секторните политики, 

планове и програми на територията на общината, включително мерките за 

ограничаване изменението на климата и за адаптацията към вече 

настъпилите промени 

 

За постигане съответствие на Плана за интегрирано развитие на община Велинград със 

секторните политики, планове и програми на територията на общината, мерките, които се 

предприемат са: разглеждане на предложения от заинтересованите страни в постоянните 

комисии на Общинския съвет и внасяне на предложения за решения от ОбС; актуализиране 

на приетите от Общинския съвет – наредби, стратегии, концепции, програми, планове и др. в 

съответствие с целите и мерките предвидени в Плана за интегрирано развитие на община 

Велинград 2021-2027 г.. 

Необходимо е по отношение на секторните политики да се прилага механизъм на мониторинг, 

контрол и отчитане на резултатите от изпълнението им, като тези резултати намират 

отражение и при годишното отчитане на изпълнението на ПИРО. 

С цел осигуряване на информация и постигане на съответствие между Плана за интегрирано 

развитие на община Велинград и секторните политики на общината, разработването на 

https://velingrad.bg/main/
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секторни стратегически документи се извършва в контекста на приоритетите на ПИРО 2021-

2027 г. В допълнение, програмирането и изготвянето на проектни предложения в различните 

сектори се синхронизира и обосновава, както със съответната секторна политика, така и със 

заложените приоритети в Плана за интегрирано развитие на община Велинград за периода 

2021-2027 г.. Всяка една секторна политика, план или програма се разработва в съответствие 

с визията на Община Велинград формулирани в ПИРО 2021-2027 г.. 

 

 

 

5. Мерките за прилагане принципа на партньорство 

 

Партньорския модел на управление е необходим за бъдещото развитие на общината. 

Благодарение на неговото приложение Общината ще може да реализира процеса съвместно, 

комуникирано с партньорите, при вземане на решения и координиране на техните 

изпълнения. В процеса на управление на политиките за регионално развитие са въвлечени 

разнородни по своите интереси и функции заинтересовани страни – институции, организации, 

административни звена, общности (групи) от различни юридически и физически лица, които 

имат конкретен интерес във връзка с реализацията на публичната политика/план и са нейни 

поддръжници или противници. С помощта на партньорството може да се осъществи 

целенасочено взаимодействие между тях, което ще гарантира успешното развитие на 

дейността. 

Работата в партньорство преди всичко означава вземане на решения и съвместни действия за 

изпълнение на тези решения. Практиката показва, че решенията, които първоначално са общо 

приети от мнозинството партньори, намират висока обществена подкрепа в процеса на 

реализация. 

Община Велинград изпълнява партньорски проект „Рехабилитация и модернизация на 

общинската инфраструктура - системи за външно изкуствено осветление на Велинград”  по 

Финансов механизъм на Европейски икономическо пространство.  Партниращата 

организация има специфичен експертен опит в Норвегия, свързан с осъществяване на мерки 

за енергийна ефективност на улично осветление, включително системи за автоматизирано 

управление и контрол.  

 

6. Резултатите от извършени оценки към края на съответната година 

 

От извършеното наблюдение за изпълнението на План за интегрирано развитие на община 

Велинград 2021-2027 г., може да се обобщи, че през 2021 година са постигнати сравнително 

добри резултати. Принципите на информираност, публичност и партньорство са прилагани 

успешно при разработването, изпълнението, наблюдението и оценката на ПИРО. 

Визията, стратегическите цели и приоритети на План за интегрирано развитие на община 

Велинград 2021-2027 г., както и силните страни на общината не са загубили своята значимост 

и са актуални и към днешна дата. Те са съгласувани помежду си и продължават да бъдат 

напълно уместни по отношение на основните нужди и проблеми на общината и промените в 

социално-икономически контекст. Продължават да са валидни основните тенденции и 

фактори в развитието на община Велинград, като: 

- Намаляване броя на населението в общината; 

- Намаляване на раждаемостта; 

- Висок процент на безработните лица спрямо средния за област Пазарджик и за Южен 

централен район; 
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- Запазване на структурно определящите отрасли на икономиката на територията на 

община Велинград - дървообработваща и мебелна промишленост, горско стопанство, 

хотелиерство и ресторантьорство; 

- Утвърждаване на туризма като основен фактор за повишаване на икономическия 

растеж в общината. 

Добри резултати са постигнати в изпълнението на мерки и инициативи за подобряване на 

публичните услуги – достъп да образование, социални услуги, културни и спортни дейности. 

Със средства на ЕС, републиканския бюджет и със собствени средства са извършени дейности 

за изграждане или подобряване на образователна, социална, пътна, ВиК и др. инфраструктура 

на територията на общината. 

 

 

IV. ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ И ПРИОРИТЕТИТЕ НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ 

НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С РАЗМЕРА НА УСВОЕНИТЕ СРЕДСТВА ЗА 

ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД И ИЗТОЧНИЦИТЕ НА ТЯХНОТО ФИНАНСИРАНЕ 

 

Изпълнени проекти до 31.12.2021 г., финансирани от СКФ и национални програми 

 

№ 
Наименование на 

проекта Източник на 

финансиране 

Обща 

стойност на 

проекта БФП 

Собствен 

принос 

1 

"Ремонт, 
реконструкция и 

обновяване на 

детска градина в 
град Велинград" 

ОПРР 802 156,88 802 156,88 0,00 

2 
„Бюджетна линия за 

община Велинград“ 
ОПРР 86 241,94 86 241,94 0,00 

3 

„Целево 

подпомагане с 
топъл обяд в 

община Велинград“ 

АСП 41 412,00 41 412,00 0,00 

4 
„Патронажна грижа 
в община 

Велинград“ 

ОПРЧР 217 455,00 217 455,00 0,00 

5 

„Изграждане на 

инсталация за 

предварително 
третиране на 

смесени битови 

отпадъци и 
инсталация за 

компостиране на 

зелени отпадъци от 

общини Велинград 
и Ракитово“ 

ОПОС 9 673 936,00 7 152 754,56 2 521 181,44 
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6 

"Изграждане на 

нови социални 
жилища в град 

Велинград" 

ОПРР 4 010 784,40 4 010 784,40 0,00 

7 "Достоен живот" 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград  

340 200,00 340 200,00  0,00 

 ОБЩО  
  15 172186,22 12 651004,78 2 521181,44 

 

 

 

 

 

 

Проекти в процес на изпълнение към 31.12.2021 г., финансирани от СКФ 

 

 

№ Наименование на проекта 

Източник на 
финансиране 

Обща 

стойност на 
проекта БФП 

Собствен 
принос 

1 
„Център за социално 

включване "Развитие" 
ОПРЧР 1 226 263,61 1 226 263,61 0,00 

2 

„Реконструкция, 

оборудване и обзавеждане 

на сградата на СУ 
„Христо Смирненски“, в 

едно с прилежащо дворно 

пространство, находящо 

се в УПИ I, кв. № 2 по 
плана на с. Света Петка, 

Община Велинград“ 

ПРСР 809 407,38 809 407,38 0,00 

3 

„Изграждане на спортна 
площадка в СУ" Св.св. 

Кирил и Методий" , гр. 

Велинград“ 

ПРСР 77 231,31 77 231,31 0,00 

4 
„Облагородяване на парк 
при площад „Възраждане“  

ОПРР 444 125,00 444125,00 0,00 

5 

„Закриване и 

рекултивация на 

общинско депо за битови 

отпадъци в землището на 
гр. Велинград, местност 

"Реповица", община 

Велинград“ 

ОПОС 3 846 137,88 3 846 137,88 0,00 
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6 

„Изграждане на ново 

детско учреждение, 
находящо се в УПИ I, кв. 

409 по плана на град 

Велинград“ 

МОН 2 959 224,00 2 959 224,00 0,00 

7 

„Рехабилитация и 
модернизация на 

общинската 

инфраструктура - системи 
за външно изкуствено 

осветление на Велинград“ 

ЕИП 782 505,60 782 505,60 0,00 

8 

„Реконструкция и 
рехабилитация на ул. 

"Братя Маврикови" в град 

Велинград“ 

МИГ Белово, 

Септември, 
Велинград  

388 068,05 388 068,05 0,00 

9 
„Патронажна грижа + в 

община Велинград“ 
ОПРЧР 365 254,64 365 254,64 0,00 

10 
„Топъл обяд в условия на 
пандемията от COVID-19 

в община Велинград“ 

ОП храни 117 840,69 117 840,69 0,00 

11 

„Закупуване на 

оборудване за 

музикалните школи „ 

МИГ Белово, 

Септември, 

Велинград  

20 000,01 20 000,01 0,00 

12 

„Социално-икономическа 

интеграция на уязвими групи 

и интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до 

образование в община 

Велинград“ 

ОПРЧР 1 169 020,81 1 169 020,81 0,00 

ОПНОИР 389 826,62 389 826,62 0,00 

ОБЩО  12 594 905,60 12594905,60  0,00 
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Депозирани проектни предложения, които към 31.12.2021 г. са в процес на оценка 

 

№ 
Наименование 

на проекта Източник на 

финансиране 

Обща 
стойност на 

проекта БФП 

Собствен 

принос Статус 

1 

 „Възобновяема 

енергия в 
общинската 

образователна 

инфраструктура 
в гр. Велинград, 

община 

Велинград“ 

Финансов 

механизъм на 
Европейски 

икономическо 

пространство 

471 280,00 471 280,00 0,00 
в процес на 

оценяване 

2 

„Внедряване на 
мерки за 

енергийна 

ефективност в 
сградата на ДГ 

„Детски рай“ и 

ДЦДМУ 

"Надежда", гр. 
Велинград“ 

Финансов 

механизъм на 
Европейски 

икономическо 

пространство 

1 134 807,23 1 134 807,23 0,00 
в процес на 

оценяване 

3 

„Проектиране и 
изграждане на 

нов 

физкултурен 
салон в СУ 

„Методи 

Драгинов“, с. 

Драгиново“ 

МОН 1 593 142,00 1 151 998,00 441 144,00 

одобрен, 

предстои 
подписване 

на договор 

ОБЩО  3 199 229,23 2 758 085,23 441 144,00   
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Проекти и дейности, финансирани от републикански бюджет и от местни приходи, 

които са изпълнени към 31.12.2021 г. 

 

 

№ Проект/дейност 
Обща стойност на 

проекта/дейността 

Източник на финансиране 

Републикански 

бюджет 

Местни 

приходи 

1 

Преустройство и ремонт на сутерен в 
ЦПЛР - ОДК в помещения за 

художествена самодейност, гр. 

Велинград 

59532 59532   

2 
Основен ремонт на покрива на ОУ 

"Неофит Рилски", гр. Велинград, 
162067 162067   

3 
Ремонт и реконструкция на 
канализационна мрежа в кв. „Асфалтова 

база” по ул. „Устето” в гр. Велинград. 

20017   20017 

4 
Асфалтиране и благоустрояване на 

улици в с. Долна Дъбева 
93621 93621   

5 
Подмяна на съоръжения в детски 
площадки в четири парка на гр. 

Велинград 

35998   35998 

6 
Извършване на авариен ремонт на 
водопроводната мрежа на ул. 

„Маяковска” гр. Велинград 

10000   10000 

7 

Захранване на стара съществуваща 
обществена чешма за обществени 

нужди в централен гробищен парк и 

отвеждането на отпадните води 

22000   22000 

8 

Ремонт и реконструкция на надземна 

част на Сондаж №4 „Власа“, гр. 

Велинград 

42500   42500 

9 

Подмяна на съществуващ 
компрометиран водопровод и сградни 

водопроводни отклонения в кв. Анезица 

в гр. Велинград 

27881   27881 
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10 

Реконструкция и подмяна на 

отводняването по ул. "Бистрица",  гр. 

Велинград 

10940   10940 

11 

Ремонт и асфалтиране на път към 

инсталация за предварително третиране 

на битови отпадъци и за компостиране 
на зелени отпадъци в гр. Велинград 

59999 59999   

12 
Подмяна на аварирали съществуващи 
водопроводи  и СВО по ул. ”Антон 

Попов”, Велинград,  

23650   23650 

13 
Рехабилитация и модернизация на 

водоем в кв. Лъджене, гр. Велинград, 
42017   42017 

14 

Подмяна на канализационна мрежа от 

кръстовището на ул. „Боянов дол“ с ул. 

„Луковица“ до кръстовището на ул. 
„Луковица“ с ул. „Бяла вода“ и 

заустване в РШ на колектор по ул. 

„Патриарх Евтимий“ 

14480   14480 

15 

Извършване на авариен ремонт на 

водопроводната мрежа на ул. „Ангел 

Кънчев” гр. Велинград 

15545   15545 

16 
Асфалтиране на ул. „Печенег” гр. 

Велинград 
14287   14287 

17 
Ремонт на ул. „Цвятко Велев”, гр. 
Велинград 

59992   59992 

18 

Извършване на авариен ремонт на 

водопроводната мрежа на ул. „Климент 

Охридски” гр. Велинград 

62950   62950 

19 Ремонт на ул. „Драва”, гр. Велинград 
59993 

  
59993 

20 Асфалтиране на ул. „Никола Вапцаров“ 
161896 

  
161896 

21 
Доставка и полагане тръби за улавяне 
на повърхностни води по улици в 

махала Боровинова 45872 

  

45872 

22 

Пред инвестиционно проучване с 

изготвяне на предложение за План 
концепция за реватилизация на парк 

"Клептуза" гр. Велинград 30960 30960   

23 

Ремонт и подмяна на водопроводната 

мрежа на ул. „Лермонтов” гр. 
Велинград 24205 

  

24205 



Годишен доклад за наблюдение изпълнението на План за интегрирано развитие на община 
Велинград  за 2021 г. 

42 
 

24 
Изграждане училище в с. Биркова 2653731 2653731 

  

ОБЩО  3 059 910 694 223 

 

 

 

 

 

V. ЗАКЛЮЧЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА 

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ НАБЛЮДЕНИЕТО НА ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО 

РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНАТА 

 

Предоставената информация очертава постигнатите резултати от изпълнението на Плана за 

интегрирано развитие на община Велинград 2021-2027 г. през изминалата година, която 

премина в условията на епидемична обстановка. В община Велинград е създадена добра 

организация за прилагане и изпълнение на ПИРО от гледна точка на съпоставимост между 

планирани и реализирани проекти, вътрешен мониторинг и контрол. 

 

Резултатите от изпълнението на ПИРО през 2021 г. са постигнати с финансови средства от 

общинския бюджет, републиканския бюджет и проекти, финансирани от оперативните 

програми с европейско съфинансиране. 

 

Изпълнените проекти и дейности през 2021 г., както и тези, които са в процес на реализация 

са в съответствие с цялостната стратегия за развитие на община Велинград.  

Добри резултати са постигнати в изпълнението на мерки и инициативи за подобряване на 

публичните услуги – достъп да образование, социални услуги, културни и спортни дейности. 

Със средства на ЕС, републиканския бюджет и със собствени средства са извършени дейности 

за изграждане или подобряване на образователна, социална, пътна, ВиК и др. инфраструктура 

на територията на общината. 

През 2021 година Общинска администрация – Велинград се възползва от всички, приложими 

за нуждите на общината възможности за кандидатстване с проект с цел привличане на 

средства от европейски фондове, национални програми и други външни източници.  До края 

на 2021 г. все още не са стартирали оперативните програми за програмен период 2021 -2027 

г. Не е одобрен от ЕК и очаквания от всички План за възстановяване и устойчивост. Всичко 

това комплицира процеса на привличане на външно финансиране в община Велинград. През 

2021 г. община Велинград успя все пак да депозира проектни предложения по обявените 

схеми  по програми на МОН и Финансовия  механизъм на Европейско икономическо 

пространство. Затрудненото финансово положение на община Велинград  и липсата на 

достатъчно възможности за осигуряване на външно финансиране се отрази съществено и 

върху проектната готовност и възможностите за осъществяване на дейностите по 

изпълнението на съответните приоритети и дейности заложени в програмата за реализация на 

Плана за интегрирано развитие на община Велинград 2021-2027 г. 

 

В условията на COVID пандемията, голяма част от предприятията намалиха приходите от 

дейността си. През 2021 година 27 микро, малки и средни предприятия на територията на 

община Велинград са депозирали общо 28 проектни предложения по обявените схеми от УО 

на ОПИК за преодоляване недостига на средства в резултат от епидемичния взрив от COVID-

19. Общата стойност на реализираните проектите е в размер на 2 253 837,48 лева.  
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Липсва ефективна система за наблюдение и вътрешна оценка, която да отчита напредъка  и 

приноса на бизнеса и други организации и институции на територията на общината, чиято 

дейност допринася за постигането на набелязаните цели и приоритети в ПИРО. Единственият 

публичен източник за реализираните проекти от всички ЮЛ е Информационната система за 

управление и наблюдение на структурните инструменти на ЕС в България. 

 

Основен източник за финансиране на инфраструктурни и други проекти  в общината са 

външни източници с европейско финансиране и други донори. Предвид очакваното 

одобрение от страна на ЕК на оперативните програми за периода 2021-2027 г. и Плана за 

възстановяване и устойчивост е необходимо през следващата година да бъде създадена 

организация за проектна готовност и база данни с проектни предложения, с които да се 

кандидатства за финансиране. Основният източник за финансиране на инфраструктурни 

проекти за община Велинград през настоящия програмен период се очаква да е Оперативна 

програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“. Според последния разработен вариант на 

програмата общината ще е допустим бенефициент в партньорство с други общини и/или 

организации и институции. В тази връзка е необходимо община Велинград да предприеме 

съответните действия за изграждане на партньорства и подготовка на концепции за 

интегрирано териториално развитие. 

И през 2022 година община Велинград ще продължи последователната политика, която да 

отговаря на обективните социално-икономически и обществени условия за постигане на 

визията на общината: 

Община Велинград ще се развива като утвърден курорт от национално и международно 

значение, СПА столица на Балканите, жизнеспособна териториална единица, с подобрен 

жизнен стандарт, привлекателно място за живот, бизнес, инвестиции и туризъм, 

съхранена природна среда, традиции и култура. 
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