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Мисия:  
 
ИПГВР  
• работи в полза на градското развитие 
• набелязва задълбочаващите се проблеми 

и приоритетни области за развитие 
• организира и разпределя целеви 

инвестиции в обновяване на територии в 
неудовлетворително състояние и с 
потенциал за растеж  

• се осъществява в партньорство с местното 
население 

  

Стратегия за развитие на град Велинград  
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Визия  
Град Велинград – национален лидер в туризма и балнеолечението, с висок стандарт 
на градското обитаване, съхранена природа и привлекателен бизнес климат. 
  
 

Приоритети 

• Приоритет 1. Развитие на иновации за опазване и стимулиране на местните 
ресурси 

• Приоритет 2. Модернизация на техническата инфраструктура и градската среда 

• Приоритет 3. Подобряване качеството и стандарта на живот 

• Приоритет 4. Възстановяване и опазване на природни и културни ценности и 
развитие на екологична инфраструктура, водеща до устойчиво и балансирано 
развитие  
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• свободно застрояване, представено от 
еднофамилни и многофамилни жилищни сгради 

• наличие на значими обекти  
• римски каптаж на стара баня 
• добра транспортна връзка с центъра на града  
• наличие на обекти на туристическата 

инфраструктура 

Силни страни 
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• отрицателен естествен и механичен прираст  
• недостатъчно места за паркиране 
• замърсена околна среда (въздух и шум) 
• ниско качество на обществените зелени площи 
• липса на осигурен достъп на хора с увреждания 
• концентрация на ниско образовани лица  
• висок процент на продължително безработно 

население  
• висок % на престъпност и ПТП 
• амортизиран жилищен фонд  
• ниски цени на недвижима собственост 
• амортизирана ВИК мрежа 
• липса на велоалеи 
• липсват здравни заведения 
• за част от зоната не е осигурено сметосъбиране 
• стар регулационен план 

Слаби страни 
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• ревитализация на жилищен фонд и междублокови 
пространства 

• разрастване на алтернативите за инфраструктурата 
за свободното време и развлечения със съвременни 
елементи 

• подобряване на параметрите и условията за 
обществен транспорт 

• повишаване на заетостта 
• повишаване образователното равнище на 

населението 

Възможности 
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• нарастване на индивидуалния транспорт за сметка 
на обществения транспорт 

• обезлюдяване на зоната  
• разрушаване на жилищния фонд 
• нарастване на продължителната безработица 
• влошаване екологичното състояние на средата 

Заплахи 
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Концентрираща стратегия,  
насочена към използване на съществуващите 

благоприятни условия за развитие чрез 
намаляване на слабите страни.  
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Специфична цел: 

Подобряване качеството на живот - 
подобряване на екологичните и 
естетическите параметри на 
градската среда, социална 
интеграция и развитие на човешките 
ресурси. 

Приоритети: 
1. Обновяване на физическата 

среда 
2. Социална интеграция, развитие 

и повишаване на 
образованието и заетостта на 
населението 

3. Обновяване на техническата 
инфраструктура и подобряване 
на транспортния достъп 
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• Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих 
• Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари 
• Рехабилитация на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги 
• Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление  
• Реконструкция и обновяване на културни и образователни и социални институции 
• Внедряване на мерки за енергийна ефективност в жилищните сгради 

Зона с преобладаващ социален характер 
Идентифициране на проектни идеи 
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Стадион „Чепинец“ 
Сярна баня 

Спортна зала 
  

Зона с преобладаващ социален характер 
Идентифициране на проектни идеи 
 

Благоустройство 
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Зона с преобладаващ  
социален характер 
 
Идентифициране на проектни идеи 
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Зона на публични функции  
с висока обществена  
значимост 
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Силни страни 
 • функциониращ МОПТ 

• функционираща специализирана институция и 
училище  

• добра транспортна връзка с останалите части на 
града 

• концентрация на туристически атракции  
• високи цени на недвижима собственост  
• концентрация на обекти на културното 

наследство  
• концентрация на административни и обществени 

сгради  
• богатство на зелени площи 
• наличие на туристическа инфраструктура 
• концентрация на обслужващи обекти 
• наличие на МСП 

Зона на публични функции  
с висока обществена значимост 
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Слаби страни 
 • високи нива на безработица  
• липса на научноизследователска и развойна 

дейност и иновации  
• липса на инфраструктура за повишаване на 

сигурността (видеонаблюдение) 
• високи нива на уличен шум  
• ниски нива на енергийна ефективност  
• лошо състояние на публичните пространства и 

инфраструктурата за култура и отдих 
• липса на поддръжка и реклама на културните 

ценности 
• липса на меки форми на транспорт и екологичен и 

енергоспестяващ МОПТ  
• липса на платформи за хора с увреждания 
• недостатъчно места за паркиране 

Зона на публични функции  
с висока обществена значимост 
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Възможности 
 • обновяване на административни и обществени 

сгради 
• разрастване на предложенията за инфраструктурата 

за свободното време и развлечения със съвременни 
тенденции 

• развитие на екологичен и енергоспестяващ МОПТ 
• повишаване на заетостта 
• повишаване образователното равнище на 

населението 
• развитие на интегриран градски транспорт 
• експониране, консервация и социализиране на 

културните ценности 
• промоция и реклама на КИН 
• развитие на туризма 
• повишаване имиджа на зоната и града  

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 
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Заплахи 
 
• нарастване на индивидуалния транспорт за сметка 

на обществения транспорт 
• разрушаване на културни ценности в следствие на 

климатичните условия и липсата на поддръжка 
• нарастване на продължителната безработица 
• влошаване екологичното състояние на средата 
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Агресивна стратегия,  
насочена към използване на  

благоприятните възможности за  
развитие на силните страни /потенциалите/ 
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Специфична цел: 
Модернизация и усъвършенстване на 
представителната част от територията на 
града – ревитализиране на 
административни сгради, опазване на 
културното наследство и съживяване на 
публичните пространства. 

Приоритети: 
1. Обновяване на физическата среда и 

сградния фонд на обществените сгради 
2. Експониране и социализиране на 

културните и природните ценности 
3. Разширяване на транспортните услуги в 

зоната и прилагане на меки мерки на 
транспорт 

4. Социална интеграция, повишаване на 
образованието и заетостта на 
населението 
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Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Зона на публични функции с висока обществена значимост 
Идентифициране на проектни идеи 

 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

• Обновяване на общински културни, образователни и социални институции и 
инфраструктура за предоставяне на услуги в общността за възрастни хора 

• Мерки за енергийна ефективност в административни и обществени сгради 
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• Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих 
• Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 

велосипедни алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци и велосипедисти 
• Рехабилитация на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги 
• Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление  

Зона на публични функции с висока обществена значимост 
Идентифициране на проектни идеи 
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Парк Вельова баня Централен градски парк 

Парк Гяуров 
  

Зона на публични функции с висока обществена значимост 
Идентифициране на проектни идеи 
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Зона на публични функции с висока обществена значимост 
Идентифициране на проектни идеи 
 

• ЦДГ „Фантазия“ 
• Полудневна детска градина към СОУ 

„Св. Св. Кирил и Методий“ 
 

Образователни обекти 

 
 

Обекти за здравеопазване и социални услуги 
• МЦ „Асклепий“ 
• Дневен център за възрастни и хора с 

увреждания 
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Зона на публични функции с висока обществена значимост 
Идентифициране на проектни идеи 

• Община Велинград 
• Поща 
• Районен съд 
• Районна прокуратура 

 
 
 
 

 
 
 

Административни и обществени сгради Културни институции 

• Родна къща на Николай Гяуров 
• Художествена галерия „Къщата на цвета“ 
• Културен дом 
• Читалище „Отец Паисий“ 
• Православен храм „Успение Богородично“ 

 
 
 

• Районен съд 
• Бюро по труда 
• ЖП гара 
• Пожарна 
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Зона на публични функции  
с висока обществена  
значимост 
 
Идентифициране на проектни идеи 
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Зона на публични функции  
с висока обществена  
значимост  
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Силни страни 
 
• добра транспортна връзка с останалите части на 

града 
• концентрация на туристически атракции  
• наличие на минерална баня 
• високи цени на недвижима собственост  
• богатство на зелени площи 
• концентрация на обслужващи обекти 
• реконструирана алейна мрежа 
• нова детска площадка с тактилна настилка 
• подменено осветление 
• „тепавицата“ като атракционен елемент за 

имиджа на зоната 

Зона на публични функции  
с висока обществена значимост 
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Слаби страни 
 • липса на инфраструктура за повишаване на 

сигурността (видеонаблюдение) 
• лошо състояние на зелените площи и публичните 

пространства за култура и отдих 
• липса на поддръжка и реклама на туристическата 

инфраструктура 
• липса на меки форми на транспорт и екологичен и 

енергоспестяващ МОПТ  
• липса на платформи за хора с увреждания и 

информация за незрящи хора 
• недостатъчно места за паркиране 
• амортизирани улични и тротоарни настилки  
• лошо състояние на природни и културни ценности 
• липса на указателни и информационни табели 

Зона на публични функции  
с висока обществена значимост 
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Възможности 
 • обновяване на зелени площи 
• разрастване на предложенията за инфраструктурата 

за свободното време и развлечения със съвременни 
тенденции 

• развитие на меки форми на транспорт 
• социализиране на културни и природни ценности 
• изграждане на етнографски комплекс 
• промоция и реклама на туристическите атракции 
• реконструкция на минералната баня и активно 

използаване като атракция и за балнеолечение 
• развитие на туризма 
• повишаване имиджа на зоната и града 
• създаване на съвременни системи за информация и 

ориентация  

Зона на публични функции  
с висока обществена значимост 
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Заплахи 
 

• нарастване на индивидуалния транспорт за сметка 
на обществения транспорт 

• разрушаване на културни ценности в следствие на 
климатичните условия и липсата на поддръжка 

• влошаване екологичното състояние на средата 

Зона на публични функции  
с висока обществена значимост 
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Агресивна стратегия,  
насочена към използване на  

благоприятните възможности за  
развитие на силните страни /потенциалите/ 

Зона на публични функции  
с висока обществена значимост 
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Специфична цел: 
Превръщане символа на града в 
атракционен и рекреационен туристически 
и балнеолечебен център, гарантиращ 
опазване на зоните за отдих, съживяване 
на публичните пространства, достъпна, 
мултифункционална и естетически 
издържана среда. 

Приоритети: 
1. Ревитализация, равен достъп и 

безопасност на средата за отдих, спорт 
и рекреация  

2. Обновяване на представителните 
обекти, експониране и социализиране 
на културните и природните ценности 

3. Развитие на туризма и 
балнеолечението 

 

Зона на публични функции с висока обществена значимост 
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• Изграждане и възстановяване на зони за обществен отдих 
• Изграждане, реконструкция, рехабилитация на пешеходни алеи и тротоари, 

изграждане на велосипедни пътеки и алеи, пешеходни зони, подлези за пешеходци 
и велосипедисти 

Зона на публични функции с висока обществена значимост 
Идентифициране на проектни идеи 
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Парк Клептуза Езеро „Клептуза“ 

Минерална баня 
/Радонова женска баня Чепино/ 

  

Зона на публични функции с висока обществена значимост 
Идентифициране на проектни идеи 

• Рехабилитация на улични мрежи, изграждане на обществени паркинги 
• Въвеждане на енергоспестяващо улично осветление 
• Възстановяване и развитие на балнеолечебната база  
• Нови атракции в градската среда 
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Зона на публични функции  
с висока обществена  
значимост 
 
Идентифициране на проектни идеи 
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Безвъзмездна финансова помощ по структурните и кохезионни фондове 
Оперативни програми 
• Оперативна програма „Региони в растеж“ 
• Оперативна програма „Околна среда“,  
• Оперативна програма „Иновации и предприемачество“,  
• Оперативна програма „Наука и иновации чрез интелигентен растеж“ 
• Оперативна програма „Добро управление“  
• Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”  
• Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 
• Оперативна програма „Техническа помощ“ 
Общинско и/или държавно финансиране и съфинансиране 
Национални програми 
Частни инвеститори 
Публично-частни партньорства  
• JESSICA 
• JEREMIE  
• др. 

Източници на финансиране 
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Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 

Приоритетна ос 1.  “Устойчиво и интегрирано градско развитие"  
в т.ч. финансов инженеринг  

1.1 Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради 

1.2 Градска среда  

1.3 Зони с потенциал за икономическо развитие 

1.4 Спортна инфраструктура 

1.5 Културна инфраструктура 

1.6 Образователна инфраструктура 

1.7 Здравна и социална инфраструктура 

1.8 Интегриран градски транспорт 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Приоритетна ос 2 "Държавна образователна инфраструктура" 

2.1 Държавна образователна инфраструктура 

Приоритетна ос 3 "Държавна здравна и регионална социална инфраструктура" 

3.1 Държавна здравна инфраструктура 

3.2 Държавна социална инфраструктура 

Приоритетна ос 4 „Регионален туризъм”  

в т.ч. финансов инженеринг  

Приоритетна ос 5 „Регионална пътна инфраструктура” 

Приоритетна ос 6 „ Превенция на риска ” 

Приоритетна ос 7 „Техническа помощ” 

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 
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Подприоритет „Енергийна ефективност в административни и жилищни сгради“  

• Жилищни сгради и сгради на държавната и общинската администрация; 

• Обследвания за енергийна ефективност на посочените сгради; 

• Подобряване на достъпа на хора с увреждания до горепосочените сгради;   

Подприоритет „Градска среда“ 

• Зони за обществен отдих – паркове, зелени площи, детски площадки, зоопаркове 
междублокови пространства; 

• Пешеходни зони, алеи и тротоари, влосипедни алеи и подлези; 
• Улични мрежи и паркове 
• Достъпна архитектурна среда 

 
 

 

Оперативна програма “Региони в растеж”  2014 – 2020 г. 
Интервенции 
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Подприоритет „Зони с потенциал за икономическо развитие 

• Техническа инфраструктура 
• Бизнес и индустриални зони 
• Озеленяване, места за отдих, велоалеи 

Подприоритет „Спортна инфраструктура“  /с финансови инструменти/ 

• Спортни обекти и инфраструктура: зали, плувни басейни, футболни и комбинирани 
игрища, тенис кортове и други. 

Подприоритет „Културна инфраструктура“/с финансови инструменти/ 

• Обекти от културната инфраструктура: културни центрове, театри, читалища, 
библиотеки, музеи, изложбени зали и други обекти от културния живот на 
градовете   
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Подприоритет „Образователна инфраструктура“ 

• Общинска образователна инфраструктура 
– Детски ясли и градини; основни и средни училища 

• Държавна образователна инфраструктура – Приоритетна ос 2 на ОПРР 2014-2020 
– Държавни училища, висши учебни заведения на цялата градска територия. 

Подприоритет „Социална инфраструктура“ 

• Общинска социална инфраструктура 
• Съвременни социални жилища 
• Финансиране на социална инфраструктура - мин. 5%  от бюджета на ИПГВР 

Подприоритет „Интегриран градски транспорт“ 

• Инвестициите – на територията на целия град, но съобразени с нуждите в ИПГВР 
• Транспортна и прилежаща инфраструктура 
• Системи за управление и контрол на трафика и градския транспорт 
• Системи за информационно и комуникационно обслужване 
• Достъпна архитектурна среда 
 

 

Оперативна програма “Региони в растеж” 2014 – 2020 г. 
Интервенции 
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Интелигентно 

използване на ресурсите 

Интелигентно производство 

на ресурсите 

Интелигентно развитие на 

ИКТ инфраструктурата 

Интелигентно развитие на 

човешките ресурси 

Типове проекти за интелигентни и устойчиви 
градове: 
 
• Проекти за дигитална инфраструктура  
• Проекти за разработване на интелигентни системи 

за транспорт и мобилност 
• Проекти за използване на възобновяема енергия и 

енергийна ефективност  
• Проекти за изграждане на интелигентни и 

устойчиви сгради; 
• Проекти за изготвяне на интелигентни бази данни 

и обработка на информация; 
• Проекти за предлагане на интелигентни услуги. 
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Тематични цели: 
 
1. Засилване на научноизследователската дейност, технологичното развитие и 

иновациите; 
 

2.   Повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия; 
 
3.   Подкрепа за преминаването към нисковъглеродна икономика във всички сектори; 

Оперативна програма „Иновации и предприемачество“  
2014-2020  
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I. Развитие на 
иновациите и 
научните изследвания 

Приоритетна ос 

• Подкрепа за стимулиране на НИРД и иновациите в 
предприятията, вкл. услуги за иновативни МСП, 
партньорства между бизнеса и университетите, 
комерсиализация на иновациите  

• Инвестиции в иновационна и развойна инфраструктура 
– развитие на технологични офиси, центрове за 
компетентност, центрове за трансфер на знания (вкл. в 
университетите) 

• Развитие на високотехнологични паркове 
• Насърчаване на културните и креативни индустрии  

Индикативни мерки 

Оперативна програма „Иновации и предприемачество“  
2014-2020  

 

 

 

 

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Приоритетна ос Индикативни мерки 

 

 

 

 

II. Повишаване 
конкурентоспособността 
на МСП 

 

•  Технологична модернизация на предприятията 
• Подпомагане на предприемачеството, консултантски 

услуги за развитие на МСП 
• Насърчаване развитието на клъстерите 
• Развитие на индустриални зони и бизнес локации, 

създаване на бизнес инкубатори 
• Бизнес маркетинг и маркетинг на възможностите за 

инвестиции (национален и международен) 
• Насърчаване интернационализацията на 

предприятията 
• Инструменти за финансов капитал и инженеринг за 

стартиране и растеж на предприятията 

Оперативна програма „Иновации и предприемачество“  
2014-2020  
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III. Енергийна и 
ресурсна 
ефективност, 
промени в 
климата 

• Инвестиции в нискокарбонови технологии и ВЕИ 
- мерки за зелена икономика, съоръжения за намаляване 

емисиите на газове, повишаване на ресурсната ефективност 
на предприятията 

- отоплителни и охлаждащи системи, соларни инсталации, 
инсталации на биогорива и др. 

• Енергийна ефективност 
- ефективност в производството на електроенергия 

(модернизация на инсталации) 
- ефективност в преноса на електроенергия (интелигентни 

разпределителни мрежи) 
- ефективност в потреблението на електроенергия в 

предприятията 
- изследвания, стратегии, подготовка на проекти  
- инициативи за развитие на енергийния пазар 

ОП „Иновации и предприемачество“  2014-2020  

Приоритетна 
ос 

Индикативни мерки 
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IV. Туризъм 

 

 

 

• Туристически информационни услуги, туристическа 
промоция и маркетинг (национални и международни 
събития, инициативи и кампании) 

Оперативна програма „Иновации и предприемачество“  
2014-2020  
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Приоритетна ос 1. „Научни изследвания и технологично развитие“ 

1.1 Модернизация на научно-изследователска инфраструктура и подобряване 
капацитета на висшите училища и научните организации за реализиране на научни 
постижения 

1.2 Технологично развитие чрез въвеждане на модерни ИКТ 

Приоритетна ос 2. “Образование за реална заетост, мобилност и 
предприемачество" 

2.1 Насърчаване връзката между висшето образование и реалния сектор 

2.2 Подкрепа за квалификация и мобилност на човешките ресурси в образователния 
сектор в зависимост от изискванията на пазара на труда  

Приоритетна ос 3. “Образователна среда за активно социално приобщаване" 

3.1 Подобряване на достъпа до предучилищно и училищно образование 

3.2 Интеграция на деца от етнически малцинства и реинтеграция на отпадащи от 
образователната система 

3.3 Подкрепа за деца и младежи със СОП и за компенсиране на дефицити с цел 
постигане на равен достъп до образование 

ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020  
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Приоритетна ос 4. “Насърчаване на образованието, уменията и ученето 
през целия живот" 

4.1 Подобряване на качеството и достъпа до висше образование 

4.2 Подобряване на качеството и достъпа до предучилищно и училищно образование 

4.3 Създаване на възможности за ученето през целия живот 
 

Приоритетна ос 5. “Образователна инфраструктура“ 

5.1 Реконструкция, ремонт и строителство на образователна инфраструктура, която не 
попада в обхвата на ИПГВР, финансирано от ОПРР 

5.2 Въвеждане на унифицирани ИКТ системи и оборудване в сектора на 
предучилищното и училищното образование 

 
Приоритетна ос 6. „Транснационално сътрудничество“  

 
Приоритетна ос 5. „Техническа помощ“ 
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ОП „Добро управление“  2014-2020 

Приоритети 

1. Изграждане 
на ефективна и 
бизнес среда 

2. Повишаване 
капацитета на 
съдебната 
система 

3. Въвеждане на 
електронно 
управление 

Приоритет I. Мерки, свързани с повишаване на 
институционалния капацитет, ефективността и 
ефикасността на публичната администрация 

Приоритет I. Мерки, свързани с повишаване на 
институционалния капацитет, ефективността и 
ефикасността на съдебната система 

Приоритет II. Мерки, свързани с предоставянето на 
интегрирани административни услуги, електронно 
управление 

Приоритет II. Мерки, свързани с електронно правосъдие 

Приоритет III. Мерки, свързани с поддържане, развитие 
и оптимизиране на управлението, координацията, 
мониторинга, контрола и одита на средствата от ЕС 

Приоритет III. Мерки, свързани с развитие и 
усъвършенстване на информационните системи за 
управление на средствата от ЕС 
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ОП „Околна среда“ 
  2014-2020 

Приоритетна ос 1. “Води"  
1.1. ВиК инфраструктура – над 2 000 е.ж. 

1.2. Информационна система за управление на водите 

1.3. Системи за ранно предупреждение 

1.4. Системи за подобряване управлението на риска    
от наводнения 

1.5. Пилотна схема за екоиновации за водите 

 

Приоритетна ос 2. “Отпадъци"  
1.1 Инсталации за биоразградими и зелени отпадъци 

1.2 Съоръжения за битови отпадъци  

1.3 Събиране и транспортиране на общински депа 

1.4 Закриване и рекултивация на общински депа 

1.5 Съоръжения за опасни битови отпадъци 

1.6 Съоръжения за утайки от изградени ПСОВ 

1.7 Съоръжения за оползотворяване на биогаз 

1.8 Система електронно подаване на данни за УО 

1.9 Пилотна схема за екоиновация на отпадъците 
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ОП „Околна среда“ 
2014-2020 

Мерки, свързани с:  
 
• наводнения 
• енергийна ефективност 
• транспортни градски системи 
• зелени площи 
• водоснабдяване и канализация 
• интервенции за насърчаване ефективното потребление 

на вода;  
• газификация  
• използването на геотермалната вода като ВЕИ 
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ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  

Тематични цели  
ТЦ 8: Насърчаване на заетостта и подкрепа за мобилността на работната сила 

ТЦ 9: Насърчаване на социалното приобщаване и борба с бедността 

ТЦ 11: Повишаване на институционалния капацитет и ефективна публична 

администрация 

 

Приоритетни оси 
ПО 1 „Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места”  

ПО 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”  

ПО 3 „Модернизация на институциите на пазара на труда, социалното 

включване и здравеопазването” 

ПО 4 „Транснационално сътрудничество”  

ПО 5 „Техническа помощ” 

 

• Подкрепа за целевите групи, живеещи / работещи не само в избраните 

зони за въздействие, но и на територията на цялата община 
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ОП РЧР: зона с преобладаващ социален характер 
• Подкрепа за функциониращи социални услуги в общността за деца, 

възрастни хора и други социални групи извън схемите за 
деинституционализация 

• Реализация на интегрирани проекти за социално включване на уязвими 
групи с ясно изразен десеграционен характер : 
- партньорство между заинтересованите страни 
- дейности за подобряване достъпа до заетост и обучение, социално 

включване 

ОП РЧР: зона на публични функции в висока обществена значимост 
• Подобряване на достъпа до културната ифраструктура: 

- наемане и обучение на персонал за общински културни/ 
информационни/ туристически центрове 

- наемане и обучение на персонал за общински културни институции, за 
придружители на възрастни хора, хора с увреждания и др. 
 

ОП “Развитие на човешките ресурси” 2014-2020  
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Интервенции: 
 
• Повишаване на квалификацията на населението за зелени  работни места и 

нови «зелени професии» 
 

• Обучения на новостартирали  предприятия за адаптиране към промените; 
 

• Подкрепа за предприятия, желаещи да въведат зелени технологии и 
адаптиране на производството към промените 

Връзка между ОП “Развитие на човешките ресурси”  
и ОП „Околна среда“ 
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• Със Стратегията на ЕС “Европа 2020” 

• С програма “Хоризонт 2020” 

• С програма “Еразъм за всички”   

• С Финансовия механизъм на ЕИП 

• С Швейцарската програма 

 

 

 

Демаркация и допълняемост 
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Стратегия “Европа 2020” 

Три приоритета за растеж 
1. Интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания и 

иновации; 
2. Устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика 

с по-ефективно използване на ресурсите; 
3. Приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която 

да доведе до социално и териториално сближаване. 

Пет водещи цели 
1. Заетост за 75 % от населението на възраст 20—64 години; 
2. Инвестиции в научноизследователска и развойна дейност в размер 3 % от БВП на ЕС; 
3. Постигане на целите „20/20/20“ по отношение на климата и енергията; 
4. Дял на преждевременно напусналите училище под 10 %; дял на младото поколение 

със завършено висше образование от най-малко 40 %; 
5. Намаление на броя на застрашените от бедност с 20 млн. души. 

Седем водещи инициативи 
1. Съюз за иновации  
2. Младеж в движение  
3. Програма - цифрови технологии за Eвропа  
4. Европа за ефективно използване на ресурсите  
5. Индустриална политика в ерата на глобализация  
6. Програма за нови умения и работни места  
7. Европейска платформа срещу бедността 
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Програма "Хоризонт 2020" 
/програма на ЕС за научни изследвания на стойност 80 млрд. евро/ 

• събира на едно място всички програми на ЕС за финансиране на научни изследвания 
и иновации 
 

• акцентира върху превръщането на резултатите от изследвания в продукти и услуги 
 

• запазване на важни елементи на сегашната програма като: инвестиции в 
нанотехнологии; инициативи за сътрудничество между академичните среди, 
изследователските центрове и бизнеса; международно сътрудничество и 
финансиране на млади изследователи 
 

• Постигане на споразумение преди края на 2013 г. между министри и депутатите в 
Европейския парламент  
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Финансиране за 3 основни цели: 
 
1. Запазване лидерската роля на Европа в науката в световен мащаб 
2. Гарантиране лидерството на европейската индустрия в иновациите /ключови 

технологии, помощ за малки предприятия, др./ 
3. Отговор на обществените очаквания в области като: 
• Здравеопазване, демографски промени и благосъстояние 
• Продоволствена сигурност, устойчиво земеделие, морски изследвания и 

биоикономика 
• Сигурна, чиста и ефективна енергия 
• Интелигентен, екологичен и интегриран транспорт 
• Действия в областта на климата, ефективно използване на ресурсите и суровини 
• Приобщаващи, новаторски и безопасни общества 

Програма "Хоризонт 2020" 
/програма на ЕС за научни изследвания на стойност 80 млрд. евро/ 
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Еразъм за всички (2014—2020 г.)  

• обединява в една програма дейности, досега обхванати от отделни програми (вкл. 
„Еразъм", „Еразмус Мундус", „Темпус", двустранни програми с други държави или 
континенти), програми за училищно образование („Коменски"), професионално 
образование и обучение („Леонардо да Винчи"), обучение за възрастни 
(„Грундвиг"), програми за младежта („Младежта в действие"), изследване на 
европейската интеграция („Жан Моне")  

• включва дейности в новата европейска област на компетентност — спорт  
 

Бюджет: 19 милиарда евро 

Оперативни приоритети: 
• рационализиране на процедурите и разпределяне на средствата в зависимост от 

постиженията 
• по-тясно сътрудничество между секторите на формалното,                           

неформалното и самостоятелното образование и учене 

Три ключови действия:  
• мобилност с учебна цел на физически лица 
• сътрудничество за иновации и добри практики 
• подкрепа за реформиране на политиката  
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Финансовия механизъм на ЕИП  

Резултати от програмния период 2004 - 2009 по финансовия механизъм на ЕИП и 
Норвежката програма за сътрудничество в България 

Стойност на реализираните проекти: 41,5 млн. евро 
Бенефициенти: 21 институции, 24 общини, 15 НПО и 4 компании 
Проекти в различни сфери: 
• първият Музей на съвременното изкуство в България 
• изграждането на Дигитален център в Национална библиотека "Св. Св. Кирил и 

Методий« 
• археологическите разкопки на манастир Св. Йоан Предтеча на остров Св. Иван край 

Созопол 
• създаването на соларен парк, на учебна био ферма за деца „Слънчева градина", 
• туристически и информационни центрове 
• проекти за енергийна ефективност в над 25 населени места и др.  
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ПO 1: Защита на околната среда, включително градската среда, посредством 
намаляване на замърсяването и насърчаване използването на възобновяема енергия 
• Поддържане на биологичното разнообразие и природните ресурси; 
• Развитие на устойчивото управление на горите; 
• Опазване на подпочвените води, управление на отпадни води и намаляване 
замърсяването на въздуха, включително системи за мониторинг; 
• Развитие на устойчиво отвеждане на отпадните води и насърчаване развитието на 
рециклиращи системи;  
• Развитие на устойчив добив на енергия, включително използването на ВЕИ 
 
 
 

Финансовия механизъм на ЕИП 
Приоритети и фокусни области 
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ПО 2: Развитие на човешките ресурси посредством насърчаване на образованието и 
обучението; Укрепване на капацитета на местните власти и администрации в сферата 
на административните и публични услуги, и демократичните процеси, които ги 
подкрепят 
• Повишаване на компетентността и административния капацитет на централните, 
регионалните и местните власти/общини, включително използването на информационни 
технологии;  
• Развитие на кадастъра чрез създаване на информационна система за        
пространствени данни 
• Насърчаване на социалния диалог 
 
 

Финансовия механизъм на ЕИП 
Приоритети и фокусни области 
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Финансовия механизъм на ЕИП  
Приоритети и фокусни области 
 
 

ПО 3: Здравеопазване и грижа за децата 
• Подкрепа на деца в рискови групи; 
• Рехабилитация на сгради, модернизация на оборудването и системите за 

управление; 
• Превантивни  мерки  за намаляване  на наркотичните  и алкохолните зависимости  и 

насърчаване на здравословен начин на живот; 
• Предотвратяване и подобряване лечението на заразни болести (ХИВ/СПИН и 

туберкулоза). 
 
ПО 4: Опазване на европейското културно наследство 
• Запазване и възстановяване на културното и историческо наследство; 
• Използване на нови технологии за подобряване управлението на археологичните, 

исторически и религиозни колекции. 
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На 7 септември 2010 г. : Рамково споразумение между България и Швейцария за 
намаляване на икономическите и социални разлики в разширения Европейски съюз.  
 
От 2007 г. Швейцария финансира с 1 милиард шв. франка проекти и програми в полза 
на десетте страни, приети за членки на ЕС през май 2004 година /България и Румъния -
257 милиона шв. Франка/ 
 
Приносът за България - 76 милиона шв. франка под формата на проекти и програми, 
които Швейцария ще направлява на място в области с най-голяма нужда, в които 
Швейцария е конкурентоспособна (например експертни познания): 
• сигурност и реформи 
• подкрепа на гражданското общество 
• интеграция на малцинствата 
• околна среда и инфраструктура 
• подпомагане на частния сектор 
• изследване и образование 
• институционално партньорство  

Българо - Швейцарска програма за сътрудничество 
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• съвместна европейска подкрепа за устойчиви инвестиции в градските зони  
• инициатива на Европейската комисия, разработена със съдействието на 

Европейската инвестиционна банка и Банката за развитие на Съвета на Европа 
• подкрепя устойчивото градско развитие и възстановяване посредством 

механизми за финансов инженеринг 
 

• насърчава устойчивото градско развитие с подкрепа на проекти в областите: 
 градска инфраструктура – включително транспорт, вода, енергия 
 наследство или културни обекти – за туризъм и други устойчиви приложения 
 повторно разработване на запустели земи – включително разчистване на 

площадките и обеззаразяване 
 създаване на нова търговска площ за секторите МСП, ИТ и/или проучване и 

разработване 
 университетски сгради – медицински, биотехнологични и други 

специализирани съоръжения 
 подобряване на енергийната ефективност 
 

Предимства: устойчивост, привличане, гъвкавост, експертен опит, партньорства 
 

Публично-частни партньорства - JESSICA 
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Социална инфраструктура 
• Образователни, социални и културни институции 
• Лечебни, профилактични и здравни заведения 
• Спортна инфраструктура и места за култура и развлечения 

Инженерна инфраструктура и превенция на риска 
• Възстановяване или създаване на зони за обществен отдих 
• Подобряване на физическата среда 
• Предоставяне на комунални услуги и изграждане на инфраструктура 
• Изграждане и рехабилитация на индустриални, бизнес, търговски и др. зони 

Подобряване на градската мобилност и транспорт 

• Системи за управление на автомобилния трафик и изграждане на паркинги 
• Разработване и подобряване на системи за управление на транспорта 
• Услуги, превозни средства или инфраструктура, водещи до намаляване на 

вредните емисии 

Устойчива енергия като част от интегрирани градски проекти 
• Подобряване на енергийния мениджмънт и енергийната ефективност 
• Насърчаване използването на възобновяеми енергийни източници 

Публично-частни партньорства - JESSICA 
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Критерии за подбор на проектите: 
 
• Дали попадат в зоните за въздействие /ако проектите засягат 

обновяване на градската среда/? 

• Дали кореспондират с възможностите за финансиране по различните 
оперативни програми, представени в информационния материал? 

• Дали отговарят на визията и приоритетите на ИПГВР и специфичните 
цели, приоритети и мерки за всяка зона за въздействие? 
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Основни етапи при подбора на проекти 
 
• идентифициране и анализ на заинтересованите страни 

• разглеждане от работната група, сформирана като екип експерти от 
община Велинград, на проектни идеи от експертите на изпълнителя 

• събиране на проектни идеи от всички заинтересовани страни чрез 
уебсайта на общината и под формата на писмени предложения 
/специално поставена за целта кутия в сградата на Община Велинград/ 

• публично обсъждане на събраните проектни идеи чрез тематични фокус 
групи с цел публичност и прозрачност на процеса 

• приоритизиране на избраните проекти 

• избор на окончателен набор от проекти от работната група,  сформирана 
като екип експерти от община Велинград  

• предложение в окончателен вариант на Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството за оценка на допустимостта 

http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/
http://www.bgregio.eu/


Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България 

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  
www.bgregio.eu 

Инвестираме във Вашето бъдеще! 

1. Обществено обсъждане на зоните 

2. Одобряване на зоните от Общинския съвет 

3. Одобряване на зоните от Управляващия орган 

4. Експертен форум 

5. Обществено обсъждане на ИПГВР 

6. Одобряване на ИПГВР от Общинския съвет 

7. Одобряване на ИПГВР от Управляващия орган 
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Въпроси? 
 
Очакваме вашите идеи за бъдещето на град Велинград!!! 
 
Не се колебайте, предлагайте смело, искайте повече !  
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