
 
ОТЧЕТ 

 
ЗА 

 
РАБОТАТА НА ОБЩИНСКА  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
 

ГР. ВЕЛИНГРАД  ЗА ПЕРИОДА 
 
 

НОЕМВРИ 2008 - НОЕМВРИ  2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Експозе на кмета на община Велинград Иван Лебанов по повод втората 
година от  управленския мандат 

 
 
 
 

Уважаеми представители на медиите, 
Скъпи съграждани, 

 
Изминаха две години от встъпването ми в длъжност като кмет на Община 

Велинград и тъй като в предизборната си програма ви обещах прозрачно и отговорно 
управление, изпълнявам дълга си да ви информирам за направеното от екипа ми и 
администрацията за настоящата година, независимо че това е правено през периода 
по различни поводи и начини. Зная, че винаги ще има критично настроени към 
работата ни като местна изпълнителна власт, но в условията на финансова и 
икономическа криза много пъти сме се оказвали „с вързани ръце”, за да реализираме 
една или друга инициатива или проект за подобряване на живота на велинградчани и 
жителите от кметствата в общината. Отчитайки досегашното управление, мога да 
заявя, че ръководството и служителите в администрацията положиха много усилия, 
за да се промени градът ни и всички, които живеят тук и в общината. За да се 
почувстват достойни граждани и да не търсят реализация и препитание другаде,  а да 
останат в градовете и селата на община Велинград и да бъдат съпричастни към 
намеренията ни за промяна към по-добър и пълноценен живот. Иска ми се да вярвам, 
че с общи усилия – на кметския екип, на общинските съветници и на гражданскте 
сдружения и организации и занапред ще работим заедно, ще се подкрепяме взаимно 
за добрите идеи и начинания, за да можем и след време с гордост и достойнство да 
защитаваме международното призвание на града ни за”СПА-столица на Балканите” 
и на България, да привличаме инвестиции за развитието на туризма, да търсим 
възможности за подпомагане на хората в неравностойно положение чрез различни 
социални услуги.  

Затова сега е поводът да изразя задоволството си и да благодаря на екипа 
специалисти и тяхната директорка в Дирекция ”Европейски програми и проекти”, 
които компетентно и професионално си вършат задълженията, за да печели 
общината проекти в различни сфери на обществено-социалния живот.  С огромно 
задоволство бих искал да отбележа, че последните 2 години изготвихме и подадохме 
48 проекта, от които спечелихме 23.  Безспорно голяма гордост за нас е спечелването 
през тази година на проекта „Осигуряване на устойчива и екологична среда и 
повишаване привлекателността на община Велинград” по Оперативна програма 
„Регионално развитие”, чиито средства се осигуряват от Европейския фонд за 
регионално развитие. Проектът се извършва по схема за безвъзмездна финансова 
помощ „Подкрепа за подобряване на градската среда” , възлизащ на стойност 7 500 
000 лв. Дейностите, които са предвидени в проектното предложение са свързани с 
рехабилитация и благоустройство на парковите зони, места за отдих и зелени площи 
на територията на град Велинград, осигуряване на достъп на хора с увреждания, 
реновирани пешеходни направления, изграждане и реконструкция на съществуващи 
детски площадки, както и подмяна на парковото и улично осветление. (Обектите, 
които са включени в проекта са основни места за отдих и почивка, както за 
жителите, така и за гостите на Велинград. Между тях са парк „Клептуза”, парк 
„Двореца”, парк „Вельова баня”, Централен градски парк, паркът срещу къщата на 
Николай Гяуров, градинка „Финансовото”, градинка „Еделвайс”, пешеходните 
направления на ул. „Димитър Благоев”, ул. „Братя Маврикови”, ул. „Бачо Киро” и 
ул. „Стефан Попов”.) 



През последната година цялостно преасфалтирахме общо 22 улици, които 
възлизат на общо 34 152 кв.м. площ, а частично асфалтираните  са с обща площ  от 
около 8 000 кв.м. Завършен е и I-ия етап от изграждането на обект ”Околовръстен 
път Велинград-изток”, който свързва път II-84 и път III-843-с.Звъничево-Велинград-
Якоруда. Финансирането бе осигурено от Министерство на регионалното развитие и 
благоустройството по проект на програма ФАР. Завършен е и канализационен 
колектор IX. 

Заслуга имат и експертите в Дирекция ”Образование, култура и 
вероизповедания”, и „Местни данъци и такси”, и „Управление на общинската 
собственост”, и „Териториално и селищно устройство”, и „АПИО”, и архитектурата, 
и сектор”Екология”. Дано не пропусна някого, но местното самоуправление е 
колективна дейност и затова всеки, посветил професията си в тази област, трябва 
отговорно и съвестно да си върши задълженията, защото освен, че са публични и „на 
показ”, те са в интерес на хората.  

Общинското ръководство запазва подчертано социалната си политика по 
отношение на училищата и няма нито едно закрито учебно заведение. Това решение 
е съобразено изцяло с интереса на хората от малките населени места и най – вече с 
ниския им социален статус.Убедени сме, че закриването на училищата в малките 
населени места ще доведе до отпадане на учениците от училище и до увеличаване на 
процента неграмотност сред населението, а това едва ли е в интерес на общината 
като цяло. 

В тази посока след въвеждането на делегирания бюджет за общинските 
училища вече втора бюджетна година общинското ръководство приоритетно отделя 
собствени средства за съфинансиране  до единния разходен стандарт на всички 
маломерни и слети паралелки в училищата в района. За бюджетната  2009 г. сумата е 
в размер на 152377 лв. и 40517 за 2008 г. Общинското ръководство ще насочи целева 
инвестиция и ще работи по посока на включване на детските заведения в проекти и 
програми за разширяване и осъвременяване на материалната база. Държа да 
отбележа, че Община Велинград е една от малкото общини, дори и  големи градове, 
която работи с такъв разчет за храна-2.20 лв.на дете и и то без  да е увеличена 
месечната такса. Това е така, защото след разчети общинското ръководство убеди 
съветниците, че бюджетът на детските заведения трябва да бъде актуализиран със 
140 000 лв. За съществуването на разкритите 12 общински полудневни групи към 
училищата от района, който са с общо 183 деца, където сумите за заплати и 
осигуровки на персонала са  от местни приходи са предвидени средства  в размер на 
96000 лв. 

Похвално е, че само за 2009 г. в общината функционират 4 нови социални 
услуги, а за догодина са заявени 7. През 2009г. Община Велинград е разкрила на 705 
работни места по Национална програма от  „ От социални помощи към осигуряване 
на заетост”, което е предпоставка за социално – икономическата интеграция на 
хората в неравностойно положение чрез повишаване на пригодността им за заетост. 
   

По Национална програма  „Социални услуги в семейна среда” Община 
Велинград е работодател на 28 домашни помощници, а по Национална програма 
«Асистенти на хора с увреждания» 4 са разкрити чрез Дирекция „Социално 
подпомагане „ 113 работни места за длъжността „личен асистент„ Нововъведения 
има и в административното обслужване, където бяха разработени нови процедури 
«Подготовка, разработване, управление и контрол на проекти» и «Управление на 
риска», без да са изразходвани средства за това, по системите за управление на 
качеството ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Подобрено бе сметосъбирането и 



сметоизвозването в общината от «Еко Титан»ЕООД, което се грижи и за 
мероприятия по озеленяването. 

Вие, журналистите, първи научавате за новооткрити спортни площадки, 
ремонтирани бази, инвестиции в инфраструктурата, асфалтирането на улици, 
благоустрояването на паркове и зони за отдих. Вие сте най-точният ни коректив за 
това, дали работим в правилна посока и нерядко ни давате идеи в какви сфери и 
дейности да насочим усилия, за да се подобрят условията на живот в нашия 
Велинград и в кметствата от общината.  

Тъй като отчетът е обемен и ще ви бъде предоставен, а за да ни остане и време 
за въпроси, предлагам да спра тук. 

В заключение искам да ви гарантирам, че като кмет на втората по големина 
община в пазарджишка област, в мандата си ще се ръководя от Управленската си 
програма и от Общинския план за развитие, където като основни приоритети са 
залегнали развитието на конкурентноспособен туризъм, изграждането на модерна 
инфраструктура, повишаване потенциала на човешките ресурси и подобряване 
качеството на живот, развитие на балансирано териториално селищно устройство и 
развито регионално и междуобщинско партньорство. 
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1
Изграждане на водопровод и 
канализация в кв. Анезица ФАР -МФ 723356,97 х

2

Топлина и уют за нашите деца чрез 
топлотехническа ефективност - ЦДГ 
"Еделвайс" ФАР -МФ 332132,35 х

5

Геотермално отопление на 
обществени сгради във Велинград- 
Каменица ЕИП 753878евро x

3

Разкриване на адаптирано работно 
място в клуб "Зорница" към общинска 
организация на инвалидите АХУ -МТСП 9466,89 х

4

Осигуряване на достъп и адаптиране 
на читалище "Отец Паисий" - 
Велинград АХУ -МТСП 17992,66 х

6

Почистване на парковата площ в 
централната част на Велинград и 
облагородяване на почиствените 
площи ПУДООС 10000 x

7
Възстановяване и облагородяване на 
зелена площ в с. Чолаково ПУДООС 10000 x

8

Почистване и облагородяване на 
замърсената с отпадъци площ в с. 
Бирково ПУДООС 10000 x

9

Почистване и озеленяване на детска 
площадка в двора на ЦДГ "Детски 
рай" ПУДООС 3000 x

10

Почистване, озеленяване и 
облагородяване на парковата площ в 
с. Цветино ПУДООС 3000 x

11
Красив двор за общински детски 
комплекс - Вeлинград ПУДООС 3000 x

12
Да учим и играем в зелен и чист двор -
ОДЗ "Слънчице ПУДООС 3000 x

13
Играем, учим, пеем и растем заедно - 
ЦДГ "Еделвайс"

Център за 
образователна 
интеграция аза 
деца и ученици 
от етнически 
малцинства към 28 138 х

19 Околовръстен път Велинград /изток/ ОПРР 7 674 647,27 х

Качествена, ефективна, почтена и 

14

Реконструкция на водоем 500м³ и 
вътрешна водопроводна мрежа - 
кметство Пашово ПУДООС x

15 Канализация с. Пашово ПУДООС x

16
Нова водопроводна мрежа за гр. 
Сърница ОПОС 3683985,94 x

17
Подобряване на социалната 
инфраструктура в община Велинград ОПРР 908266,63

одобрен, но 
нефинансиран

18 Топлина и уют за нашите деца ОПРР 1 209 156,98

одобрен, но 
нефинансиран

20 прозрачна общинска администрация ОПАК 504950 х
одобрен, но 
нефинансиран



 

20 

Качествена, ефективна, почтена и 
прозрачна общинска 
администрация  ОПАК 504950   х   

одобрен, но 
нефинансиран 

21 Общината и бизнеса заедно ОПАК 534420   х     

22 
Защитено жилище за възрастни 
хора с увреждания "Велина" ФАР  99133евро х       

23 

Съфинансиране на проекти за 
ремонт на спортни площадки и 
съоръжения МОН 215 107 х       

24 

Предоставяне на услугата 
"Социален асистент" в община 
Велинград ОПРЧР 

119 
981,45 х       

25 
Обществена трапезария - 
Велинград АСП 13 940 х       

26 Канализация с. Бутрево ПУДООС 1 034 000 х     
одобрен, но 
нефинансиран 

27 

Енергийна ефективност на ОДК, на 
закрит плувен басейн и 
реконструкция на къщата на баба 
Ката Калпазанова 

Проект"Красива 
България" към 
МТСП 894 030 х       
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1

Осигуряване на устойчива и 
екологична градска среда и 
повишаване привлекателността 
на град Велинград ОПРР 7 530 427,93 х

2 Училище за мен, за теб, за нас ОПРЧР 126 112,89 х

3
Изграждане на канализация и 
ПСОВ в град Велинград ОПОС 50 МЛН х

прекратена 
процедура

4

Бърз и лесен достъп до 
качествени административни 
услуги за гражданите и бизнеса 
в община Велинград ОПАК 369 354 x

5
Укрепване на свлачищни 
процеси в община Велинград ОПРР 841651,40 х

6
ПОСВ, довеждащ  колектор и 
канализация в град Сърница ОПОС 29 734 410,26 х

прекратена 
процедура

7

Играем всички, играем заедно, 
играем всеки ден /ЦДГ "Детски 
рай"/

Център за образователна 
интеграция на децата и 
учениците от етнически 
малцинства 22600 х

8

Осигуряване на достъп и 
адаптиране на ОНЧ "Васил 
Левски" гр. Велинград за хора с 
увреждания АХУ към МТСП x

9 По-добра среда за нашите деца

фонд 
"Социално 
подпомагане" 
към МТСП 39.512.93 х

10

Изготвяне на технически проекти 
за водопровод, канализация, и 
улично осветление за ромски 
квартали "Анезица" и кв. 
"Асфалтова база"

Микрофонд-
София 19 000 x

11

Реконструкция и модернизация 
на съоръжение "Покрит плувен 
басейн" ДАМС 59 345,91 х

12

Разкриване на адаптирано 
работно място за лице със 
зрителни увреждания в клуб 
"Зорница" към общинска 
организация на инвалидите АХУ към МТСП 4375,11 х

13 Глобални бибилотеки х

14

Строителство, реконструкция и 
рехабилитация на ВиК мрежи и 
съоръжения в с. Биркова, с. 
Враненци и с. Горна Дъбева в 
община Велинград” ПРСР - 321 3 948 219,08 x

15

Строителство, реконструкция и 
рехабилитация на ВиК мрежи и 
съоръжения в с. Грашево, 
община Велинград” ПРСР - 321 5 465 525,52 х

16    Ние спортуваме ФРГИ 9559,2 х

Р

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТИТЕ - 2009година 
                                                   Велинград                                                    



 
16    Ние спортуваме ФРГИ  9559,2     х   

17 

Реконструкция и разширяване 
на канализационна мрежа с. 
Драгиново ПУДООС 

716 604 
лв   

одобрен, но не е 
финансиран 

18 Водопровод с. Драгиново ПУДООС 
1 779 458 

лв   
одобрен, но не е 
финансиран 

19 Обществена трапезария 

фонд 
"Социално 
подпомагане" 
към МТСП 10 285лв. x       

20 Дом за стари хора "Ела" 

Проект 
"Красива 
България" 175 250     х   

21 

Културно-исторически 
комплекс "Традиции на 
чепинските занаяти" ОПРР 1199940     х   

 
 
 
 
Подобряване на инфраструктурата, благоустройствени мероприятия, ремонт на 
улици 
 
 

 Цялостно преасфалтирани са 22 улици с обща площ 34 152 кв.м., частично 
асфалтираните  улици са с площ  от 8 000 кв.м. Повдигнати са 47 шахти, като 
общата сума за дейностите по преасфалтиране и отремонтиране на шахтите е 
860 216 лв.  

 
 
Преасфалтиране на: 
 

 Велинград-Драгиново 
 Велинград - /гарата-светофара/ 
 Ул. „Веладин Досев“ 
 „Никола Бандаков“ 
 „Христо Боянов“ 
 „Димитър Грънчаров“ 
 „Никола Манолов“ 
 „Цар Симеон“ 
 „Еделвайс“ 
 „Йохан Себастиан Бах“ 
 „Мир“ и „Братя Кръстини“ 
 „Спас Делчев“ 
 „Белмекен“ 
 „Пушкин“ 
 „Евлоги Георгиев“ 
 „Димитър Талев“ 
 Задблокова площадка при блок „Гергана“ 
 „Анна Май“ 
 „Тодор Каблешков“ 
 „Георги Бенковски“ 
 Входа за ц.м. до казармата 



 „Крайречна“ –Ръджова махала  
 

 Асфалтиран е и пътят гр.Сърница - м.Орлино на стойност 53 000 лв. 
 

 
 Завършен е I-ия етап от изграждането на обект ”Околовръстен път Велинград-

изток”, който свързва път II-84 и път III-843-с.Звъничево-Велинград-Якоруда 
(1 400 000 лв.). Финансирането е осигурено от Министерство на регионалното 
развитие и благоустройството по проект на програма ФАР. Зашършен е и 
канализационен колектор IX( 3 00 000 лв.). 

 
 

СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪТНА И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА, ЗА КОИТО СА 
ПОИСКАНИ И ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА  ОТ ФОНД “СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ” ПО 

ПОВОД ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, 
НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ПЛАНИРАНЕ 

№  Поискани средства за обект: Получени 
средства за 
обект: 

Вх./изх. Номер  

1.  Щети от пожар в частна къща в мах. Горелци               
2 006,96 лв. 

Само за материали  -  1 134,80 

Отказ 
02-07-

674/02.04.2008г. 

 
04-07-48/11.01.2008г. 

2.  Щети от пожар в частна къща на ул. 
„П.Берон”33Велинград –                         27 092,57 лв.
Само за материали  -  18 869,27 

Отказ 
02-07-

674/02.04.2008г. 

 
04-07-55/11.01.2008г. 

3.  Възстановяване на мост  на р. „Абланска” на 
общински път Велинград – Цветино   166 832,69 лв. 

СБ 1:   158 852,00 лв. 
Сб 1:   7 980,00 лв. - 

СНАВР 

003-00-7/28.01.2008г. 

4.  Укрепване на свлачищен участък в „Ръджова 
махала”” - Велинград                            104 483,00 лв. 

СБ 1:  104 483,00 лв. 003-00-5/28.01.2008г. 

5.  СНАВР на щети в кв. „Анезица” - Велинград   
                                                                    5 251,00 лв. 

СБ 1: 5 251,00 лв. 
02-07-

674/02.04.2008г. 

003-00-20/22.01.2008г. 

6.  Възстановяване на щети и направа на отводнителен 
канал в кв. „Анезица” - Велинград      215 771,06 лв. 

Отказ 
02-07-

674/02.04.2008г. 

04-17-7/22.01.2008г. 

7.  СНАВР на път Юндола – Белмекен           579,96 лв. Изпр. до обл. 
управител 

Вх. № обл. упр.  
11-01-58/08.02.2008г. 

8.  Щети от пороен дъжд на улици в с. Драгиново 
                                                                141 346,87 лв. 

Отказ, писмо 02-07-
537/14.04.2008г. 

02-07-537/13.03.2008г. 

9.  Изграждане на подпорна стена на р.”Чепинска” – 
Драгиново, от ос. т. 122 до ос. т. 96 в дясно 
                                                                558 523,19 лв. 

Отказ, писмо 02-07-
536/14.04.2008г. 

 

02-07-536/13.03.2008г 
МКВП 02-07-

1899/25.06.2008г 
10.  Средства за изграждане на сглобяем метален мост на 

р. „Чепинска” – Драгиново                  840 000,00 лв.     
 МКВП 02-07-

1898/25.06.2008г 
11.  Средства за изграждане на сглобяем метален мост на 

р. „Чепинска” – Драгиново                
СБ 2 :  326 821 лв.  

12.  Средства за изграждане на мост на р. „Чепинска” 
към ТМС - Драгиново 

СБ 2 :  558 494 лв.  

13.  Спешен ремонт  на ОУ “Васил Левски” – 
с.Кръстава,                                            316 152,64 лв. 

СБ 3 :  178 419,00 лв. 
30.06.2008г.   

011-01-17/19.05.2008г. 



            

14.  Средства за почистване на река „Чепинска”, от 
наноси в землище на Велинград.     1 288 415,10 лв.   

Отказ Наш №   003-00-
33/22.05.2008г. 

15.  Средства за почистване на река „Доспатска”, р. 
“Абланска” и р. “Цветинска” от наноси в землище 
на с. Медени Поляни и гр.Сърница.    102 971,80 лв. 

работна фаза   

16.  СНАВР  Медени поляни                           3 180,00 лв. СБ 4 :  3 180,00 лв. 
17.10.2008г.   

004-17-54/25.07.08 

17.  СНАВР Пашово                                         7 064,49 лв. СБ 4 :  7 064,00 лв. 
17.10.2008г.   

003-00-52/20.08.08 

18.  СНАВР Бутрево                                         9 206,00 лв. СБ 4 :  9 206,00 лв. 
17.10.2008г.   

004-17-75/07.10.2008г. 

19.  СНАВР  Сърница                                      1 780 ,00 лв. СБ 4 :  1 7280,00 лв. 
17.10.2008г.   

011-01-33/10.09.2008г. 

20.  СНАВР  Сърница                                      2 580 ,00 лв. СБ 4 :  2 580,00 лв. 
17.10.2008г.   

003-00-56/11.09.2008г. 

21.  Възстановяване на щети в с. Чолаково 499 574,00лв. СБ 1 :   196 635  лв. 
24.03.2009г.   

МКВП - 02-07-46-
40/12.09.2008г. 

22.  СНАВР  Горно Дъбево                               2 260,18 лв. Отказ 003-00-61/13.08.2008г. 
23.  СНАВР  Сърница                                        4 550,00 лв. Отказ 004-17-79/11.11.2008г. 
24.  Възстановяване на щети на общински път Велинград 

– Грънчарица – Кръстава                        552 689,06 лв.
Отказ 004-17-78/07.11.2008г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ЗА ПЕРИОДА 01.01.2008г. – 31.12.2008 г. 
 

 

Подготвени проекти към 21.12.2008 г. на стойност:       3 445 865,30 лв. 
+ 4 550,00 + 552 689,06  + 9 206,00 +3 579,70 

Получени средства от проекти към 21.12.2008 г. на стойност: 1 340 300,00 
лв. + 25 383  

 
 
 

                                       
СПИСЪК НА ОБЕКТИТЕ ОТ ПЪТНА И ДРУГА ИНФРАСТРУКТУРА, 

ЗА КОИТО СА ПОИСКАНИ И ОТПУСНАТИ СРЕДСТВА   
ОТ ФОНД “СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ” ПО ПОВОД ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ  

НА ПОСЛЕДИЦИ ОТ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, НЕПОДЛЕЖАЩИ НА ПЛАНИРАНЕ  
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2009г. – 11.06.2009 г. 

 
 
 
 

№  ъща Получени средства за обект: Вх./
 Възстановяване на щети в с. Чолаково 499 574,00лв. СБ 1 :   196 635  лв. 

24.03.2009г.   
МКВП - 02-07

25.  Средства за почистване на река „Чепинска”, от 
строителни отпадъци в землище на Велинград.   
                                                                   37 000,10 лв.  

СБ 2 :    35 581  лв. 
20.05.2009г.   

 
МКВП 02-

26.  СНАВР  Чолаково                                      6 450,00 лв. Отказ 011-01-
27.  Възстановяване на щети на общински път разклона 

Велинград – Пашово.                                        400 000 
- Входира

10
28.  Възстановяване на щети на Рохлево, Синапова, 

Пашалиева и Боровинова                         98 010,78 лв.
СБ 1 :    67 173  лв. 

24.03.2009г.   
МКВП 02

29.  Изграждане на подпорна стена на р.”Чепинска” – 
Драгиново, от ос. т. 122 до ос. т. 96 в дясно 
                                                                  433 269,68 лв. 

СБ 2 :    200 000  лв. 
20.05.2009г.   011-01-

МКВП 02-07
30.  Средства за използвана техника и неразплатена през 

2008г.                                                       121 157,74 лв. 
- 

МКВП 02-0
31.  Изграждане на водопровод и канализация в кв. 

Анезица – Велинград                          1 500 702,96 лв. 
 011-01-

МКВП 02-0



 

32.  Изграждане на подпорни стени – 5 бр. в Сърница 
                                                                  558 523,19 лв. 

- 011-01-

33.  СНАВР  Кръстава – Ходжова махала   5 436,00 лв.   004-17-2
34.  Щети на къща от пожар – Драгиново  11 676,34 лв.  032-02-9
35.  СНАВР  Медени поляни                        10 277,76 лв.  004-17-
36.  СНАВР общ. път по р. „Грънчарица”   4 300,80 лв.  004-17-
37.  СНАВР общ. път за Бозево                    3 200,40 лв.  004-17-
38.  СНАВР общ. път за Бозево                    5 058,00 лв.  004-17-
39.  СНАВР общ. път за Рохлево                    4 986,00 лв.  004-17-
40.  СНАВР общ. път за Бутрево                    3 072,00 лв.  004-17-
41.  СНАВР общ. път за Грашево                    3 024,00 лв.  003-00-
42.  Подпорни стени Грашево                          449 574 лв.  011-01-
43.  СНАВР общ. път за Бирково                    2 142,00 лв.  011-01-1
44.  СНАВР общ. път Пашово – Кръстава в района на  

с. Бутрево                                                2 004,00 лв. 
 

45.  Направа на отводнителен канал и канавки в Сърница 
                                                                  17 001,83 лв. 

- 004-17-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
ДЕЙНОСТ” ОБРАЗОВАНИЕ” 

 
                       ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
 

Отмяната на Постановление №156, което изключително затрудняваше издръжката на 
училищата и детските градини  и гарантирането на 90% от държавно делегираната 
дейност, определя  старта на новата учебна година като успешен. Деблокирането на 
средствата по Националните програми, включително и за училищните автобуси, 
прави възможно допълнителното финансиране на дейности, насочени към 
подобряването на материалната база и стимулиране на учителите. 

Политиката на Община Велинград се съобразява с регионалната специфика на 
града и околните селища а именно: 

брой училища, брой деца, брой паралелки,  брой детски градини и др. Решават  
се въпроси, свързани с материално-техническата база и нейното обновяване, 
териториалната организация на образователната дейност, кадровото им обезпечаване 
и обхванатите деца. 

 



ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА 
 

 
Приетата формула за 2009 отчита основни приоритетни нужди на училищата 

по отопление, степен на обучение на децата и спецификата на селските 
училища.Предвиденият резерв за тази година е само 1%, съответно 56 012лв., който е 
разпределен по приетата формула. 

Общинското ръководство запазва подчертано социалната си политика по 
отношение на училищната мрежа, не са закрити училища и не се предвижда 
прилагането на тази мярка. Това решение е съобразено изцяло с интереса на хората 
от малките населени места и най – вече с ниския им социален статус.Убедени сме, че 
закриването на училищата в малките населени места ще доведе до отпадане на 
учениците от училище и до увеличаване на процента неграмотност сред населението, 
а това едва ли е в интерес на общината като цяло. 

В тази посока след въвеждането на делегирания бюджет за общинските 
училища вече втора бюджетна година общинското ръководство приоритетно отделя 
собствени средства за съфинансиране  до единния разходен стандарт на всички 
маломерни и слети паралелки в училищата в района. За бюджетната  2009 г. сумата е 
в размер на 152377 лв. и 40517 за 2008 г. 

За съществуването на разкритите 12 общински полудневни групи към 
училищата от района, който са с общо 183 деца , където сумите за заплати и 
осигуровки на персонала са  от местни приходи са предвидени средства  в размер на 
96000 лв. 

В изпълнение на разпоредбите на ЗДБ – 2009г., параграф 68, ал. 9, т. 1-3, 
Наредба № 7 / 29.12.2000 г. на МОН и РМС № 29 / 29.01. 2009г. с бюджета за 
финансовата 2009 г. са гласувани и предоставени средства на следните училища: 

 
Училище – 
селище  

Средства за 
І -  VІ 2009 

Средства за 
VІІ -  ХІІ 2009 

Общо 
средства лева 

ОУ с. Пашово 13385 126980 32327 
ОУ с. Грашево 3522 5072 10436 
ОУ с. Мед.поляни 28885 27896 72251 
ОУ с. Побит камък 32407 28530 77880 
 
 
  Разпределението по параграфи и изразходването на средствата е в 
правомощията на  директорите на училищата. 

Разходите по тази дейност запазват училищата и работните места на учители 
и обслужващ персонал.  

Националните програми на МОМН: 
 
По НП на МОМН “Оптимизация на училищната мрежа” мярка “Без свободен 

час” – за реализирани проекти на 4 училища на стойност 10448.50 лева 
 
По НП на МОМН “Оптимизация на училищната мрежа” мярка “Изплащане на 

обезщетения на персонала до 01.09.2009 г. са получени и изплатени 28568 лева. 
 
По НП на МОМН “Информационни и комуникационни технологии в 

училище” и “Въвеждане на система за национално стандартизирано външно 
оценяване” за 2009 г. са получени и разпределени 11 466 лева за 15 училища. 

 
По НП на МОНМ модул „ Съфинансиране на проекти за ремонт на спортни 

площадки и съоръжения” за реализирани проекти за 3 училища на стойност 204350 
лева , като 50 % е съфинансиране от общинския бюджет. 



- Ремонт на физкултурен салон на СОУ “Васил Левски” – Велинград – 
65000 лева 

- Ремонт на спортна площадка на ОУ “Христо Ботев” – Велинград – 
99650 лева. 

- Ремонт на спортна площадка на СОУ “Христо Смирненски” с. Света 
Петка – 39700 лева. 

По НП на МОМН “Диференцирано заплащане” модул “Педагогически 
специалисти” – 201220 лева и модул “Директори на училища и ДГ” – 18934 лева. 

 
По НП “Енергийна ефективност на ОДК” – финансирането от Проект 

“Красива България” към МТСП – 201660.84 лева, като 50% е съфинансиране от 
общинския бюджет. 
 

По НП “Да учим и играем в зелен и чист двор” – ОДЗ “Слънчице” – 
финансиране от ПУДООС към МОСВ – 3000лева. 

 
По НП са получени 2 нови автобуса, предоставени на СОУ „ Св. св. Кирил и 

Методий „ – Сърница и ОУ „ Васил Левски „ – Грашево 
 

 
По отношение на защитените училища за тази година сме направили 

предложение до МОМН за 5 училища: 
1. СОУ „ Св. св. Кирил и Методий „ – Сърница 
2. ОУ „ Христо Ботев „  - Абланица 
3. ОУ „ Д – р Петър Берон „ – Бирково 
4. ОУ „ Васил Левски „ – Кръстава 
5. ОУ „ Никола Вапцаров „ – Побит камък 
6. ОУ „ Георги С. Раковски „ – Медени поляни – ДОПЪЛНЕНО С ОТДЕЛНО 
РЕШЕНИЕ НА ОбС. 

 
До този момент все още не е публикуван списъка с одобрените училища. 

 
 
 
 
По отношение на средищните в списъка, който е одобрен  са включени  4 

училища: 
1. ОУ „ Васил Левски „ – Грашево 
2. ОУ „ Иван Вазов „ – Пашово 
3. ОУ „ Георги С. Раковски „ – Медени поляни 
4. СОУ „ Христо Смирненски „ – Света Петка 
В Чл. 3, ал. 1 на Постановление № 84 на МС от април 2009г.средства за 
транспорт на ученици се определят само за средищни училища. По тази причина 
всички училища в района трябва да придобият статут на средищни и след 
решение на ОбС е задвижена процедура с МОМН  и са одобрени и следните 
училища: 

1. ОУ “Васил Левски” с. Кръстава 
2. ОУ “Д-р Петър Берон” с. Бирково 
3. ОУ “Никола Вапцаров” с. Побит камък 
4. ОУ “Христо Ботев” с. Абланица 
5. СОУ “Св.св. Кирил и Методий” гр. Сърница. 

Статутът на средищни училища осигурява  целеви средства от РБ за транспорт, 
целодневно обучение и храна на учениците в тях. 
 



По отношение на разходване на финансовата субсидия в общинските 
училища е редно обществеността да е наясно с промените по контрола и 
приоритетите, извършени със Закона за бюджета на РБ -2009, параграф 69 и 
Постановлението за неговото изпълнение № 27 от 9 февруари,както следва: 

1.В посочените документи се дава право само на директора на училището 
да определя численост, пълняемост на паралелките, заплати на 
персонала, допълнителни възнаграждения, както и да прави 
компенсирани промени в бюджета без разрешение на първостепенния 
разпоредител. 

o 2.С писмо на МОН и МФ от месец февруари сме задължени да премахнем 
всички подписи и заявки, с които се осъществява предварителния и 
последващ контрол от служители на администрацията. Всички тези 
функции са вече в самото училище. 

o 3.Директорите на училищата имат право да извършват капиталови 
разходи в рамките на средствата по делегирания бюджет без разрешение 
на ОбС. 

o 4.По отношение на прозрачността – органите, пред които са задължени да 
се отчитат директорите на тримесечие, са Общото събрание и 
Училищното настоятелство. 

 
Децентрализацията на училищното образование е реална и действителна 

по отношение най- вече на финансови решения на директорите. Ето защо в 
тяхно лице автономията на училищата трябва да е в интерес на подобреното 
качество и ефективното използване на финансовия ресурс. Конкуренцията 
ще се изостря и в тази ситуация ще привличат ученици училища със 
собствен облик и с най-добри условия. 
 
 

След приключване на приема структурата на общинската училищна мрежа е -   
219 паралелки със 4297 ученици, в т.ч. 401 първокласника в 23 паралелки.  

ПДГ към училищата със шестгодишни деца подлежащи на задължителна 
предучилищна подготовка – 4 групи с 91 деца в т.ч. 71 шестгодишни. 

ПДГ – общински към училищата от района – 12 групи със 184 деца в т.ч. 50 
шестгодишни. 

 
ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ 

 
Относно предучилищното възпитание заявените намерения на новия екип в 

образователното министерство за задължително обхващане на петгодишните деца  в 
детските градини ще отговори на постигнатото много добро качество на 
предучилищното възпитание, но изпълнението му ще изисква разширяване на 
материалната база на детските заведения, които и сега не успяват да удовлетворят 
всички молби на родители. Общинското ръководство ще насочи целева инвестиция и 
ще работи по посока на включване на детските заведения в проекти и програми за 
разширяване и осъвременяване на материалната база.  

Изключително се завишиха изискванията на контролните органи по 
отношение на детските заведения – хигиена и хранене на децата, подсигуряване на 
здравословни и безопасни условия за децата, подобряване на условията на труд на 
работещия в детските заведения персонал. Най – неотложните ремонти , отчитайки 
отговорността за здравето на децата, се извършват в рамките на определения 
бюджет. 

През юли и август детските заведения работиха с много малко деца, а някой и 
не приемаха деца, за да  се извършат наложителни ремонти на покриви, кухненски 
блокове, освежаване на групите и помещенията за децата и ремонти по 



електрическите табла и инсталации в детските заведения. Ремонтните дейности са 
извършени по неотложни предписания и значително подобриха сигурността на 
децата, настанени в тях.  

След направени много сериозни разчети на бюджета на детските заведения на 
полугодието с решение на сесия на ОбС е направена актуализация с 140 000лв. за  
подсигуряване на отопление и увеличен оклад на 2.20лв. за храна. Община 
Велинград е една от малкото общини, дори и  големи градове, която работи с такъв 
разчет за храна и то без до сега да е увеличена таксата. За родителите трябва да е 
ясно, че добрите условия на отглеждане и възпитание на техните деца в детските 
заведения зависят от местните приходи  в общинския бюджет и за 2010г. От местна 
дейност с решение на ОбС е финансиран ремонт на парната инсталация в ЦДГ „ 
Детски рай” на стойност 10 000лв. 

В резултат на навременни и приоритетни ремонтни дейности в сградите на 
детските заведения след 15.09.09г. от извършени проверки от РИОКОЗ и РСПАБ  не 
са направени предписания. 

След приключване на приема структурата на детските заведения е следната : 
в 9 ЦДГ и ОДЗ има 46  целодневни и яслени  групи с 1052 деца. От тях 261 деца са 6 
годишни подлежащи на задължителна предучилищна подготовка. 

Със заповед на Кмета на Община Велинград № 1264/ 06.10.09г. е извършена 
цялостна проверка на детските заведения в общината относно  

Брой деца и посещаемост 
Хранене 
Контролна дейност на директора 
Комисията, извършила проверката, ще предложи конкретни мерки по 

подобряване на дейността на детските заведения, както и по финансовата 
дисциплина, налагаща се в условията на криза.   
 

 
 

Социална политика 
 
 
 
І СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 
1. Месечна помощ по реда на чл. 9 от Правилника за прилагане на 

закона за социално подпомагане. 
           Към момента обект на месечно подпомагане са общо 974 лица и семейства. 
Броят на подпомаганите се променя всеки месец, тъй като една част от тях отпадат 
от подпомагане по следните причини :           
            

- започване на работа по НП ”ОСПОЗ”.  
- 12 - месечно подпомагане. 
- доход над норматива. 

          За лица и семейства, които не могат да разпределят правилно семейния си 
бюджет, Дирекция „ Социално подпомагане ”  предоставя чл.9 в натура – закупуване 
на хранителни продукти,облекло, за децата –учебни пособия и др.За периода 
случаите са 2.  

 
Със стартирането от 01.07.2009г.на прием на молби – декларации по Наредба 
РД07/5/2008г. за целева помощ за отопление, в Д”СП” – Велинград са приети 3600 
молби – декларации, като към момента, помощ за отопление ще получат 2911 лица.  
 



Семейни помощи по чл.7 от Закон за социално подпомагане на деца получават общо 
5054 семейства за община Велинград. Децата с увреждания подпомагани по реда на 
чл.7 от ЗСПД са общо 116 деца. 
Еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци са получили общо 7 
семейства, и еднократна парична помощ за отглеждане на близнаци между една и 
две години са получили общо 4 семейства. 
 
Във връзка със стартирането на новата учебна година, първокласниците, постъпващи 
за първи път в училище, ще получат еднократна целева помощ за първокласници в 
размер на 150 лв. Към момента подалите молби са 75 семейства, като помощта за 
всички е одобрена. 
    
Реалният брой на лицата с увреждания подпомагани в Д”СП” са 2484, като 114 от 
тях са деца с увреждания получаващи чл. 43 от Правилник за прилагане на Закона за 
интеграция на хора с увреждания, в размер на 168лв. 
 
      

Д”СП” – Велинград работи по усъвършенстване и подобряване на услугата 
„Личен асистент” за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” по 
Проект”Социална услуга за качествен живот”, съфинансиран от Европейския 
социален фонд. В Проекта са включени 15 хора с увреждания, за които се грижат 15 
лични асистента.    

 
 

 
 
ІІ. СОЦИАЛНИ УСЛУГИ 

 
 
 
Общинската  стратегия за развитието на социалните услуги до 2013г. извежда 

реалните нужди след анализ на съществуващите условия. В резултат неефективните 
социални услуги се реформират, а тези, зад които не стоят реални потребители, се 
закриват.  
Изпълнението на Стратегията доведе до  ориентирани към потребителя социални 
услуги, които да се предоставят съобразно желанието и личния избор на 
лицето; при нужда се предоставя подкрепа за избор на услуга, която в най-
голяма степен отговаря на потребностите на конкретния потребител. 
Приоритетно се предоставят услуги, развиващи  личната независимост и 
самостоятелност на потребителя. 

По препоръки на Държавна агенция за закрила на детето, Община 
Велинград  преструктурира една от най – тежките социални институции 
за деца – Дом за деца, лишени от родителски грижи.С дата първи април 
2009г. тази инстититуция вече е фактически закрита. Изпълнявайки 
Плана за деинституциализация, за децата настанени в Дома, със заповед 
на директора на Агенцията за социално подпомагане, са разкрити 
следните социални услуги: 
 Център за обществена подкрепа – с капацитет 24 клиенти 
 Център за настаняване от семеен тип / 2бр. / - с капацитет по 15 

клиенти 
Посочените услуги за включени в Коплекс за услуги за деца и 
семейства в риск – Велинград. 
Със собствени средства общината финансира подсигуряване на  условия 
за децата, отговарящи на изискванията.Все още има какво да се желае по 



тяхното подобряване, за да може личните пространства на децата да се 
доближат максимално до домашните условия. 
Имайки предвид високите стандарти и критерии в законодателството по 
отношение на услугите за деца, общинското ръководство взе решение за 
възлагане на услугите в Комплекса на външен доставчик и след конкурс 
сключи договор за срок от 5 години с Фондация „ Социални практики в 
общността „ – Пазарджик.Така услугите  се предоставят в партньорство  
с институции, които имат опит и капацитет като същевременно прилагат 
и нови методики. 

Сериозният проблем на  възрастните хора с увреждания - 
многобройна, рискова група от населението, която се нуждае от адекватни и 
качествени социални услуги, насочени към тяхната интеграция и повишено 
качество на живот също намери своето решение с разкриването на Дневен 
център за възрастни хора с увреждания. 

В партньорство с Национален център за социална рехабилитация – София, 
през 2008 – 2009г. по проект по Програма ФАР Община Велинград разкри Дневен 
център за възрастни хора с увреждания, в който работят 7 специалисти, а условията, 
в които се предлага услугата, отговарят на стандартите за качество.  

В партньорство с Национален център за социална рехабилитация – София, 
през 2009г. по проект по Програма ФАР Община Велинград разкри и Защитено 
жилище за лица с физически увреждания с капацитет 8 потребители и персонал 5 
бройки. От 2010г. очакванията са да се запази услугата като държавно делегирана 
дейност, процедурата е в ход. 

След приключване на проекта социалната услуга  се запази като държавна 
делегирана дейност като се възложи на външен доставчик. 

За 2010 година се запазва тендецията да се работи в посока на услуги с 
подчертан интеграционен и адаптиращ характер за потребителите – Центрове за 
подкрепа и дневни центрове за рехабилитация и интеграция. 

 
 
 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

 Социалните услуги се предоставят въз основа на реална оценка на 
потребностите 

 Потребителите се подпомагат и консултират 
при избор на социална услуга 

 Адекватна регламентация на стандартите за качество на социалните 
услуги в общността 

 Регламентиране на добри контролни механизми за оценяване на 
качеството на социалните услуги и наличие на ефективен контрол на 
външните доставчици. 

 Обвързване на предоставянето на публични финансови средства с 
постигане на определено качество на услугата. 

 Делегиране на дейности и привличане на партньори 

 
 
 
ДЕЙСТВАЩИ УСЛУГИ ЗА 2009г. 
 



 Дневен център за деца с увреждания – капацитет 24 клиенти 
 Годишна субсидия на 90 % - 179 550лв. 
 Дневен център за възрастни хора с увреждания – капацитет 24 клиенти 
 Годишна субсидия на 90%  от 01.06.2009г.  - 79 800лв. 
 Център за обществена подкрепа  - 24 клиенти 
 Годишна субсидия  на 90% - 61 560лв. 
 Център за настаняване от семеен тип – 30 клиенти 
 Годишна субсидия на 90% - 210 627лв. 
 Защитено жилище  / проект ФАР / - 8 клиенти 
 2. Действащи институции 
 Дом за стари хора – капацитет 40 клиенти 
 Годишна субсидия на 90% -  214 776 лв. 
 
ЗАЯВЕНИ УСЛУГИ ЗА 2010г. 
 Дневен център за стари хора – 40 клиенти 
 Дневен център за деца с увреждания – капацитет 36  клиенти 
 Включва филиал в гр. Сърница – 12 клиенти 
 Дневен център за възрастни хора с увреждания – капацитет 40 клиенти 
 Център за обществена подкрепа  - 38 клиенти 
 Център за настаняване от семеен тип – 30 клиенти 
 Защитено жилище   - 8 клиенти 

 
 
ІІІ. УЧАСТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД С ПРОЕКТИ ПО НАЦИОНАЛНИ 
ПРОГРАМИ ЗА ЗАЕТОСТ. 

 
Акцент в реализацията на социалната политика на Община Велинград е и 

намаляване на равнището на безработица в региона в партньорство с Дирекция „ 
Бюро по труда „. Чрез участието ни в Съвета за сътрудничество и посредством 
реализацията на Националната програма за заетост и обучение на хора с трайни 
увреждания е разкрито по проект на Община Велинград адаптирано работно място в 
клуб „ Зорница” към общинската организация на инвалидите. Предстои разкриване 
на второ работно място по същата програма и за длъжността администратор към 
организацията на слепите. 
През 2009г. Община Велинград е разкрила на 705 работни места по Национална 
програма от  „ От социални помощи към осигуряване на заетост”, което е 
предпоставка за социално – икономическата интеграция на хората в неравностойно 
положение чрез повишаване на пригодността им за заетост. 
 По Национална програма  „ Социални услуги в семейна среда” Община Велинград е 
работодател на 28 домшни помощници, а по Национална програма „ Асистенти на 
хора с увреждания 4 са разкрити чрез Дирекция „ Социално подпомагане „ 113 
работни места за длъжността „ личен асистент „. 
 
 
ІV.РЕАЛИЗИРАНИ СОЦИАЛНИ ПРОЕКТИ. 
Проекти за 2008г. 

1. Разкриване на адаптирано работно място в клуб „ Зорница „ към общинска 
организация на инвалидите. 

2. Осигуряване на достъп и адаптиране на читалище „ Отец Паисий „ – 
Велинград 

3. Предоставяне  на услугта „ Социален асистент „  в Община Велинград   25 
асистенти, които се грижат за 50 потребители.- по Програма „ Развитие на 
човешки ресурси”. 



4. Обществена трапезария – Велинград, която предоставя храва за 55 човека 
5. „ Защитено жилище за възрастни хора с увреждания „ Велина  „ по ФАР за 8 

потребители. 
Проекти за 2009г. 

1. Осигуряване на достъп и адаптиране на ОНЧ „ Васил Левски „ – Велинград 
2. По – добра среда за нашите деца към Фонд „ Социално подпомагане „ към 

МТСП. 
 

 
ИЗВОДИ: 

 
1.Основен приоритет и тенденция, която е обща по отношение на всички видове 
социални услуги за Област Пазарджик, да е поставянето на акцент върху 
разработването на превантивни модели, насочени към избягване на 
институционализацията. 
 
2.Ефективно използване на капацитета на Оперативна програма „ Развитие на 
човешките ресурси „ в съответствие с потребностите от социални услуги в 
Област Пазарджик т. е. конкретизиране на целевите групи, нуждаещи се от 
определени видове социални слуги за отделните региони. 
 
3.Насърчаване на неактивни лица в трудоспособна възраст, получаващи 
социални  помощи, да бъдат активни на пазара на труда чрез разкриване на 
работни места в общополезни дейности с цел създаване на предпоставки за 
постигане на устойчива заетост в областта. 

 
 

Дирекция”Образование,култура и вероизповедание” 
 

                                  Културни събития 
 

 
 
21януари2009-Отбелязване на традиционния за Велинград празник  Бабинден 
 
19.02.2009г.-Честване на 137 години от гибелта на    
 Васил Левски 
 
01.03.2009-Ден на самодейността 
 
03.03.2009г.-Национален празник на РБългария. 
-2-ри март - Поднасяне на венци и цветя на чешмата в кв.Каменица 
-3-ти март –Тържествен концерт на пл.”Николай Гяуров”. 
 
 
16.03.2009г.-88г. от рождението на Вела Пеева 
-Поднасяне на венци и цветя на паметника на Вела в кв.Каменица 
 
м.април-Програма Великден 
-ателие за писани яйца 
-изложби”Великденски писани яйца от Чепинския край” 
-конкурси 



 
26.04.2009-“Музикална страноприемница”  
 
03.05.2009г.-Отбелязване 66 години от гибелта на Вела Пеева/поднасяне на венци и цветя 
на паметника  и гроба на Вела Пеева/ 
 
06.05.2009г.-Ден на храбростта и празник на българската армия 
Тържеството започна с издигане знамената пред сградата на Общината  
Поднасяне на венци и цветя на паметника на “Загиналите във войните” 
 
09.05.2009г.-Международна хорова среща посветена на 9май-Денят на Европа 
 
-09.05.2009г.-64г. от победата във Втората световна война 
Тази  годишнина бе отбелязана тържествено на паметника на “Загиналите във войните” . 
 
май 2009-Балкански конкурс и фестивал на класическата китара. 
 
19.05.2009г.-Ден на музейния работник 
 
22.05.2009-Ден на библиотечния работник. 
 
20-23.05.2009 
-Номинации “Учител на годината” 
 
24.05.2009г.-Концерт по случай Деня на славянската писменост и култура/пл.”Николай 
Гяуров”/ 
 
01.06.2009г.-Концерт по случай 1 юни- Ден на детето 
 
02.06.2009г-Ден на Ботев и на загиналите за свободата на България. 
Поднасяне на венци и цветя на паметника на Христо Ботев. 
 
м.юни2009-Вечер на старата градска песен. 
 
-05.07.2009-Ден на  Велинград 
-Тържествена сесия,Тържествен концерт 
 
4юли-Тържество по повод връчване на ПРИЗ 
           Велинград СПА столица на Балканите. 
 
 

ВЕЛИНГРАДСКИ ПРАЗНИЦИ НА КУЛТУРАТА 
 
-Концерти на известни изпълнители 
-Концерти на самодейни състави 
-Ден посветен на Русия и руската култура. 
-Театрални вечери 
-Празници на духовите оркестри и мажоретни състави 
-Фолклорни вечери 
-Детски празници 
-Шоу спектакли 
-Литературни вечери 
-Пленер 
-Изложби 



-Представяне на литературен сборник 
-Базар на занаятите 
 
30.07.2009-Традиционен събор в с.Побит камък. 
 
Август 2009г.-Традиционен събор в местността “Юндола”. 
 
06.09.2009г.-Ден на Съединението 
 
13.09.2009-Годишнина от рождението на Николай Гяуров 
 
22.09.2009г.-Ден на независимостта на България. 
 
01.10.2009-Ден на музиката и поезията. 
 
12.10.2009-Ден на българската Община. 
 
01.11.2009-Ден на народните будители 
 
-Литературни вечери 
-Изложби в исторически музей и Художествена галерия 
-Детски шоу програми 
-Гостуващи театрални постановки 
-Концерти в Дом за отглеждане и възпитаване на деца лишени от родителски грижи,Дом 
за стари хора”Ела”,Дневен център за деца с увреждания. 
-Всички проведени мероприятия  са отразени в местни и национални медии. 
-Финансирането на всяко мероприятие е станало чрез Общината ,а някои от 
мероприятията са станали възможни чрез спонсорството на различни фирми от града. 
-Мероприятията включени в Културния план на Община Велинград са реализирани. 
 

 
 

ОБЩА АДМИНИСТРАТИВНА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНСКА 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 
1. Въвеждане на процедури за управленска дейност 
  
 През 2009г. усилията ни бяха насочени към създаването на механизми и 
правила за ефективно и ефикасно управление на финансови средства по европейски 
и национални програми, включително идентифицирането на рисковите фактори, 
влияещи върху качеството на работа на администрацията. Това е пряк резултат от 
извършения преглед на внедрените през 2008г. системи за управление на качеството 
и значимите аспекти, влияещи върху околната среда, съответстващи на 
международните стандарти  ISO 9001:2000 и ISO 14001:2004. Разработени са нови 
процедури «Подготовка, разработване, управление и контрол на проекти» и 
«Управление на риска», без да са изразходвани средства за това. 
 
2. Изготвяне на проекти на наредби 
2.1. Актуализация на Наредба по чл.1,ал.2 от ЗМДТ на Общински съвет- Велинград 
2.2. Актуализация на Наредба за реда за придобиване, разпореждане и управление на 
общинско имущество на Община Велинград 
 
3. ИЗВЪРШЕНИ УСЛУГИ В ПЕРИОДА 01.11.2008 г. ДО 31.10.2009 г. 
3.1. Отдел “ГРАО” 



 
УСЛУГИ от 01.11.2008 

до 
31.10.2009, 
 в брой 

от 15.11. 07 
до 
31.10.2009 
в брой 

3.1.1.Извършени услуги с документ издадено 
удостоверение 

5115 10080

3.1.2. Издадени дубликати от актове за гражданско 
състояние 

1197  2074

3.1.3. подадени заявления за настоящ адрес 349 726
3.1.4. подадени заявления за постоянен адрес 769 1837
3.1.5. съставени актове за раждане 660 1230
3.1.6. съставени актове за смърт 365 711
3.1.7. съставени актове за брак 78 158
3.1.8. припознавания 223 439
3.1.9. решения по Кодекс за международно частно право 30 
3.1.10. предадени за обработка  файла  1220 2335
3.1.11. обработени съобщения   1510 2722
3.1.12. издадени удостоверения за раждане, брак и смърт 
/оригинал/ 

1103 2315

3.1.13. решения по чл.19а  9 18
3.1.14. съставени ЛРК на новородени  201 416
3.1.15. брой обработени съдебни решения, свързани с 
гражданско състояние 

67 132

3.1.16. извършен визуален контрол по предоставяни данни 
от НБД чрез листинг   

48 94

3.1.17. издадени удостоверения за гласуване на друго 
място 

80 

3.1.18. обработени искания за гласуване по настоящ адрес 106 
3.1.19. извършени проверки и удостоверения за държавни 
институции 

658 658

 
 
 
 
3.3. Отдел “Информационно обслужване и технологии”, Главен архитект на 
Община Велинград, Дирекция “Управление на общинската собственост”, отдел 
“Кадастър, регулация и застроителни планове”, отдел “Инвестиции, 
строителство и инфраструктура”   
 

УСЛУГИ от 01.11.2008 
до 
31.10.2009, 
 в брой 

от 15.11. 07 
до 
31.10.2009 
в брой 

3.3.1. общ брой обработени документи, от които: 
- входяща кореспонденция като на съответния индекс и 
съответна дата на изпращане е и отговорът на 
постъпилото заявление.  
- изходяща кореспонденция, инициирана от Община 
Велинград  

16 768 
13849 

 
 

2919 

33760
27929

5831

3.3.2. Брой издадени заповеди  1675 3610
3.3.3. Брой подписани договори 446 871
3.3.4. Брой входирани документи, свързани с дела, по 
които община Велинград е страна 

729 1313



3.3.5. Брой внесени проекти за решения, включително 
проекти за наредби от общ брой 466 решения на ОбС за 
периода 01.11.08 до 31.10.09г. 

446 910

3.3.6. Брой изведени удостоверения за факти и 
обстоятелства по ТСУ и общинска собственост  

1003 2155

3.3.7. Брой издадени скици  1720 4048
3.3.8. Брой издадени удостоверения за въвеждане в 
експлоатация 

92 175

3.3.9. Брой издадени разрешения: 
а/ за строеж 
б/за поставяне 

 
312 
  15  

689
39

3.3.10. Брой одобрени проекти  312 689
3.3.11. Брой предписания за изменения на подробни 
устройствени планове по ЗУТ 

190 434

3.3.12. Решения на ОЕСУТ за 12 бр. заседания 268 719
3.3.13. Заверени данъчни декларации от отдел “КРЗП” 1458 2782
3.3.14. Издадени разрешения за категоризации 41 112
3.3.15. Издадени разрешения за търговия с вино и спиртни 
напитки 

Режимът 
отпада 

39

3.3.16. разрешения за режим на работа 41 62
3.3.17. Издадени разрешения за търговия с тютюн и 
тютюневи изделия  

16 41

3.3.18. Разрешения за таксиметров превоз  49 94
3.3.19. Издаване на образец УП 249 562
3.3.20. Постъпили и разгледани жалби в звено 
“Строителен контрол” 

131 256

3.3.21. Постъпили и разгледани молби в звено 
“Строителен контрол” 

78 173

3.3.21. Постъпили и разгледани заявления в звено 
“Строителен контрол” 

22 13

3.3.22. Проведени комисии чрез звено “Строителен 
контрол” 

29 60

3.3.23. Съставени протоколи по чл.157,ал.2 от ЗУТ  120 194
3.3.24. Съставени констативни актове по чл.159,ал.3 от 
ЗУТ 

37 64

3.3.25. Съставени кънстативни протоколи по чл.223 от 
ЗУТ 

32 59

3.3.26. Съставени констативни актове по чл.223,ал.3 от 
ЗУТ 

6 7

3.3.27. Уведомления за заверени заповедни книги  100 177
3.3.28. Искания  120 194
3.3.29. Изготвени решения на комисия по чл.210 от ЗУТ 3 3
3.3.30. Обработени в цифров модел към кадастрален план 
и нанесени в разписна книга нотариални актове 

933 1721

 
 
                   

 
СЕКТОР”ОЗЕЛЕНЯВАНЕ” 

ОТДЕЛ”ИНВЕСТИЦИИ, СТРОИТЕЛСТВО, 
ИНФРАСТРУКТУРА” 

 



1.Изработване на Програма за управление на зелената система на Община 
Велинград с анализ, изводи и програмни насоки, Правила за приемане на паркове и 
градини, регистър на зелените площи в общината и Програма – действие със срокове 
и отговорници за изпълнение по раздели - 110 стр; 

2.Изработване на финансова сметка за необходимите средства в озеленяването по 
раздели с разпределение на обектите по степен на поддържане, по Технологични 
нормативи за поддържане на елементите в зелените площи и финансова сметка за 
подобряване/ново строителство на ст/ст над 1мл.лв. на зелени площи в града и 
кметствата; 

3.Актуализация – корекции, допълнения и промени на изработената от мен през 
2003 г. Наредба за управление на зелената система на община Велинград с 
приложена към нея Тарифа за оценка на декоративната растителност; 

4.Изработване на: 8/осем/ броя проекти за зелени площи по кметства – 15 дка; на 
шест проекта на зелени площи в града, съдействие на 2 бр. ЦДГ за изработване на 
проекти за кандидатстване пред МОСВ; изработване на 3 проекта за 2 бр. НПО за 
кандидатстване пред европейски фондове.В извън работно време са изработени 19 
бр.проекти за зелени площи и детайли за минимален проектантски хонорар над 
20х.лв.Изработване на Контрол по изпълнението на 6 бр.одобрени проекта към 
МОСВ и оформяне на отчетните документи за тях; 

5.Отбелязване на юбилей - 20 г. от организирането на първия конкурс за най-
добре озеленен личен двор, тераса, станции, заведения – връчване на награди, 
отразено в сп. „Градината”, в. „Темпо” и в специален албум; 

6.Завършена е актуализацията на състоянието на озеленяването на 231 улици в 
града – описани дърветата за отсичане. До декември 2009г. ще е завършена 
картотеката на растителността в личните дворове- на 120 стр., издадени са 353 
паспорта за декоративна растителност в личните дворове; в 2096 паспорта е описана 
2756 бр. свободно растящи иглолистни и широколистни дървета, 118м жив плет от 
иглолистни, 3645бр.свободно растящ и 698м оформен чимшир, 777бр.храсти, 342м 
ж.плет от листопадни храсти, над 10 в.почвопокривни, увивни и др. ; 

7.Публикувана в сп. „Градината” статия за Клептуза, други две за озеленяването 
на града и конкурса за личен двор и е организирана изложба във фоайето на 
Общината за ролята на озеленяването.През дек.2009г. ще бъде публикувана друга: 
цветя във флаговете на държавите; 

8.Опис на над 214 бр.вековни и ценни декоративни дървесни видове и вписването 
им в цифровия модел на града с оглед опазването им при бъдещо строителство; 

9.Организиране на ЦДГ, училища, кметства за изпълнение на инициативата на 
Народното събрание – „Да засадим дърво”. Засадени  - 407 бр. дървета и 403 бр. 
храсти; и на общинските служители като е почистени и озеленени с 52 бр. дървета и 
144 бр. храсти Младежкия парк при Вельова баня, Тежка промишленост.Общо 
засадени: 603 бр.дървета и 1230 бр. храсти; 

10.Актуализиране на данните в регистъра на зелените площи за града и 
кметствата за обобщена паспортизация; 

    11.Организиране отчитане на отсечените дървета в общински площи и 
платените обезщетения; Отговорено на 350 броя молби на граждани, издадени 386 
бр. документа; Събрана 3255 лв. такса за обезщетения при отсичане на 
дървета.Съставени са 7 бр.наказателни акта за нарушения на граждани;  

 

 
СЕКТОР   “Е К О Л О Г И Я” 

 
 
1.) За изтеклия двегодишен период в сектор “Екология” са постъпили и са 
обработени: 



 155 писмени молби и жалби на граждани, фирми и организации; 
 128 молби и жалби – постъпили устно или по „зеления телефон” на 

граждани, фирми и организации; 
На всяка една молба и жалба от граждани, фирми и организации, е извършена 
проверка на място и е компетентно отговорено писмено на молителя и на 
жалбоподателя, както и на лицата срещу, които са отправени съответните молби и 
жалби. 
2.) Направени и са връчени  1452 предписания от екопатрулите и специалистите към 
сектор „Екология” на Общинска администрация – Велинград до граждани, фирми и 
организации, които са нарушили законовите разпоредби за опазване на околната 
среда, като същите са отново проверени и са изпълнени. 
3.) Съставени и връчени на физически и юридически лица 20 броя актове за 
установяване на административни нарушения на екологичното законодателство. 
4.) Съставени са 66 броя констативни протоколи, за установяване на фактическото 
състояние при извършване на проверки на място по подадени сигнали на граждани, 
фирми и организации 
4.) Издадени са 20 броя заповеди свързани с опазването на околната среда и 
здравословните и безопасни условия на труд в общината. 
5.) Проведена е 1 акция за улов на бездомни и скитащи се кучета съвместно със 
Зооветеринарния комплекс – Пловдив при което са уловени и транспортирани до 
ЗВК – 11 броя кучета, след което акциите са прекратени поради излизането на 
Закона за защита на животните (обн. ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 год.) и се пристъпи към 
изпълнението на законовите разпоредби заложени в него. 
6.) Разработена и е приета с Решение №272 от заседание на Общински съвет – 
Велинград, проведено на 26.06.2008 год. с протокол №9 – Наредба за регистрация, 
стопанисване и кучетата на територията на Община Велинград. 
6. Извършена е регистрация на 203 броя домашни кучета съгласно изискванията 
на чл. 174 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
7. Създаден е и се води редовно електронен регистър за регистрация на кучета, в 
който се въвеждат база данни съгласно изискванията на чл. 37, ал.(2) от Закона за 
защита на животните (обн. ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 год.). 
8. Обработени са 16 протокола на РИОСВ – Пазарджик за съвместно извършени 
проверки с контролните органи от инспекцията, като са изпълнени дадените 
предписания в тях. 
9. Изготвени са два “Годишни отчета – битови отпадъци” за 2007г. и 2008г. за 
Териториално статистическо бюро – Пазарджик. 
10. Изготвени са два Статистически отчета за “Общите приходи от данъци и такси 
и извършените разходи за битовите отпадъци” през 2007 год. и 2008 год. за 
Териториално статистическо бюро – Пазарджик. 
11. Извършени са общо 12 броя дезинсекционни мероприятия (третирания за 
кестенов молец, кърлежи и комари) от фирма в периода от месец май 2008 до месец 
септември 2009 г.  
12. Създадена е организация за отбелязване на дати с емблематично значение за 
Екологията. За по-добрата организация за провеждането на екологичните 
мероприятия на тези дати за всяко едно от тях е изготвена предварителна програма, 
която е предадена в РИОСВ – Пазарджик. 
Отбелязани са следните значими екологични дати с мероприятия в Община 
Велинград: 
 “Ден на Земята – 22 април” – 2008г. и 2009г. 
 “Световен ден на околната среда – 5 юни” – 2008г. и 2009г. 
 “Седмица и Ден на Мобилността – 16 - 22 септември” – 2008г. и 2009г. 

По същественото от тези екологични мероприятия са: - Засаждането на дръвчета от 
служители на Общинска администрация, ученици и граждани в различни паркове на 



града; Провеждането на походи; Участия в радиопредавания; Провеждане на открити 
уроци; Организиране на конкурси и др. 
13. Направен е “Отчет по изпълнение на Плана за действие на – Програмата за 
управление на въздуха 2003 – 2010 год.”, който е приет на заседание на ОбС – 
Велинград и е представен в РИОСВ – Пазарджик. 
14. Извършено е почистването на общо 21 броя нерегламентирани сметища,  При 
почистването на тези нерегламентирани сметища са транспортирани до градското 
депо – 1326 куб.м. твърди битови и строителни отпадъци. 
15. Организирани, проведени и съставени протоколи от 6 обществени обсъждания, 
от които 3 обществени обсъждания за разглеждане на Доклади по ОВОС и 3 
обществени обсъждания със значими инвестиционни намерения, оказващи пряко 
влияние върху околна среда в района, в който ще се реализират. 
16. Издадени са 12 броя удостоверения за билки от култивирани лечебни 
растения, На основание  чл. 42, ал. 2, т. 2 и чл. 46 от Закона за лечебните растения 
(обн. ДВ, бр. 29 от 07.04.2000 г., посл. изм. ДВ, бр. 91 от 25.09.2002 г.). 
17. Записани в Регистъра прошнуровани и подпечатани от Кмета на Община 
Велинград – 4 броя Дневници на юридически лица, които извършват 
ТЪРГОВСКА  ДЕЙНОСТ  С  ОТПАДЪЦИ  ОТ  ЧЕРНИ  И  ЦВЕТНИ  МЕТАЛИ 
(Съгласно “НАРЕДБА за реда за извършване на търговска дейност с отпадъци от 
черни и цветни метали” приета с ПМС № 136 от 22.11.2004 год. обн. в ДВ, бр. 105 от 
30.11.2004 год. и чл. 60 ал. 1 и 2 от Закона за управление на отпадъците – ДВ, бр. 86 
от 30.09.2003 год.) 
18. Обявени, записани в книгата за обяви и качени на интернет страницата на 
Община Велинград: 
– 33 броя Съобщения за публично обявяване на Директора на Басейнова Дирекция 
за управление на водите ИБР – Пловдив, съгласно чл. 62а ал. (1), ал. (2) и ал.(3) от 
Закона за водите (обн. в ДВ, бр. 66 от 27.07.2001 год., изм. ДВ, бр. 65 от  2006 год.) за 
откриване на процедури за издаване на разрешителни за ползване на водни обекти 
или за водовземане на подземни води за водоснабдяване на обекти с различно 
предназначение 
– 35 броя Уведомления за публично уведомяване обществеността на гр. 
Велинград от граждани и юридически лица за техните различни по характер 
инвестиционни намерения на основание изискването на Наредбата за условията и 
реда за извършване на ОВОС. 
– 36 броя Решения на Директора на РИОСВ – Пазарджик за преценяване на 
необходимостта от извършване на ОВОС за публично уведомяване 
обществеността на град Велинград, съгласно изискванията на Чл.8, ал.(2), т.3 на 
Наредбата за условията и реда за извършване на ОВОС за реализацията на различни 
инвестиционни намерения на граждани и юридически лица. 
–  3 броя Екологични оценки за общински инвестиционни намерения в 
съответствие с Приложение №2 към чл. 6 съгласно изискванията на Наредбата за 
условията и реда за извършване на ОВОС. 
– 21 броя уведомителни писма до РИОСВ – Пазарджик, относно инвестиционни 
намерения на граждани и юридически лица. 
 
 
19. Изготвени и одобрени на сесии на Общински Съвет – Велинград – Годишни 
отчети за 2007г. и 2008г.. за изпълнение на мероприятията заложени в общинската 
Програмата за управление чистотата на атмосферния въздух. 
20. Изготвени и предадени в РИОСВ – Пазарджик – Годишни доклади за 2007г. и 
2008г. за състоянието на околната среда на територията на Община Велинград. 
21. Изготвени са 11 броя становища по предоставените докладите на 
консорциума ангажиран с изграждането на Регионално депо – Пазарджик. 



22. Сключен е Договор с фирма за изкупуване на отпадъци от електрическо и 
електронно оборудване (ЕЕО) за сградите на Общинска администрация – 
Велинград. 
23. Сключен е Договор с фирма за събиране и временно съхранение на излезлите 
от употреба моторни превозни средства (ИУМПС) на територията на община 
Велинград за граждани и юридически лица. 
24. Изготвени са Екологична оценка (ЕО) и Доклад на оценка за съвместимост 
на Общия устройствен план (ОУП) на община Велинград. Оказано е съдействие 
(изготвени са уведомителни и съгласувателни писма до съответните институции, 
участие в работни срещи, събиране на данни и др.) на проектантите, архитектите и 
биолозите при изготвянето на Екологичната оценка и Доклада на оценка за 
съвместимостта на Общия устройствен план (ОУП) на община Велинград. 
 

ПРЕДСТОЯЩИ ЕКОЛОГИЧНИ СЪБИТИЯ И ДЕЙНОСТИ 
В ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД 

 
1.) Остават да се почистят и закрият още 10 броя нерегламентирани селски сметища. 
2.) В процес на съгласуване и одобрение за финансиране е изготвената документация 
на проектите за изграждане на Пречиствателна станция за отпадъчни води – 
Велинград, местност “Мерата”, с. Драгиново и Пречиствателна станция за отпадъчни 
води – град Сърница. 
3.) В процес на съгласуване е изготвената документация на Общия устройствен план 
(ОУП) на община Велинград. Провеждане на последна работна среща (консултация) 
за отстраняване на направените забележки от експертите на РИОСВ – Пазарджик на 
Екологичната оценка (ЕО) и на Доклада на оценка за съвместимостта на ОУП. 
Разработване на схема за провеждане на консултации с обществеността на 
Велинград, заинтересовани органи и трети лица, които могат да бъдат засегнати от 
ОУП. Обществено обсъждане на изготвения Доклад по Екологична оценка и на 
Доклада на оценка за съвместимостта, съставяне на протокол и внасяне в РИОСВ – 
Пазарджик за издаване на становище. 
4.) Предстои сключване на още един Договор с фирма за събиране и съхранение на 
излезли от употреба моторни превозни сродства (ИУМПС), както и на Договори с 
фирми за събиране и съхранение на излезли от употреба акумулатори и батерии, 
отпадъци от нефтопродукти и отпадъчни масла и излязло от употреба електрическо и 
електронно оборудване. 
5.) Сключване на Договор с фирмата “Бал Бок Инженеринг” АД – София за 
дезактивация и обезвреждане чрез съхраняване в Би-Би кубове на препарати за 
растителна защита с изтекъл срок на годност, които в момента се намират на 
временно съхранение в склад на “Хмела” АД. 
6.) Сертифициране на транспортно средство за превоз на безстопанствени животни 
(кучета). Възлагане на поръчка на Зооветеринарен комплекс (ЗВК) – Пловдив за 
извършване на кастрация на бездомните кучета съгласно изискванията на Закона за 
защита на животните (обн. в ДВ, бр. 13 от 08.02.2008 г.) 
7.) Изготвяне на Уведомление за инвестиционно намерение за площадка за 
изграждането на сепарираща инсталация и претоварна станция към проекта за 
Регионално депо – Пазарджик, за двете общини Велинград и Ракитово. 
8.) Приемане на наредба за управление на отпадъците и поддържане и опазване на 
чистотата на територията на община Велинград. 
 

 
Отчет 

 



за дейностите на „Еко Титан”ЕООД-изпълнител на сметосъбиране и 
сметоизвозване, както и озеленителни мероприятия 

 
/при задължение за доставяне на 5 сметосъбиращи машини,от които 2 нови и 3 
рециклирани през 2009г./ е доставил техника както следва: 
 
Мерцедес – 2 броя – чисто нови 
ИСУЗУ – 2 броя – чисто нови 
Мицибуши – мотометачка – 1 брой – чисто нова 
Хидромекс – 1 брой – чисто нова плюс снегоринна дъска 
МАЗ – снегорин  2 броя – чисто нови с пясъкоразпръсквачи 
Доставени са още 2 броя сметосъбиращи машини – рециклирани,4 броя миячни 
машини, 3 броя контейнеровози, 3 броя самосвали, от които 2 броя ИВЕКО. 
Автовишки – Мерцедес и ИВЕКО,голям булдозер за сметището, и 1 брой трактор със 
самосвално ремарке плюс голяма фадрома 
 
По отношение на съдовете за смет: 
„Стройком” ЕООД е разполагал с 301 бр.контейнери тип”Бобър”, 
то „ЕКО-ТИТАН” ЕООД е доставила 792 броя, от които 500бр. чисто нови и 292 бр. 
рециклирани. Доставени са 1500броя кофи „Мева” от които 1000 чисто нови и 500 
рециклирани. 
 
По отношение на четирикубиковите контейнери при договорени 14 броя има 
доставени 114 броя. 
По отношение на „Озеленяването” – освен двете автовишки фирмата е доставила 5 
броя моторни косачки,2 броя храсторези,2 броя кастрачи с удължител,2 броя 
моторни триона. 
 
 

Отчет по изпълнението на годишната програма за развитие на туриз
Велинград  за периода 01.01.2009- 30.09.2009г.   / в лв./

       

№ Дейности Разходи 
План за 
2009г. Приход   30.9.2009г. Разход

      бюджет 

от 
турист. 
такса 

от 
категори-
зация на  
турист. 
обекти 

към 
30.09.2009

1 

Поддържане/изкърпване/ на 
улиците до туристическите 
обекти 

1.Закупена плътна 
асфалтова смес - за 
изкърпване   и 
преасфалтиране на улици 
до туристически обекти, жп 
гари и автогари и 
марикровка -                     
66 774лв.                             
2.Превоз асфалтова смес- 
31 213лв. 39 000    97 987

2 Направа на входна арка   32 000    



3 

Доставка и монтаж на 
информациони табели, 
рекламни пана   50 000    

4 Озеленяване на тревни площи 

Зацветяване на централна 
градска част и 
паркове/цв.фигури, жив 
плет, материали за 
поддръжка/,оформяне на 
корони на дървета, косене, 
поливане и почистване на 
зел.площи  по двустрани 
протоколи 45 000    

  

Участие на туристическа борса 
"Ваканция"гр. София 
м.февруари 

1.Такси за наем и участие -  
9 071лв.                               
*Превоз до гр.София  на 
26,27 и 28 февруари 
2009г.- 2 808лв.                     
*Реклама - 800лв.  10 800    12 979

5 
Участие на туристическа борса 
в гр.В.Търново 

2.Такса за участие и 
командировки - 300лв.       

6 
Реклама и участие в 
международни борси - Москва   26 000    

7 

Изработване, отпечатване  и 
тиражиране на рекламно 
информационни материали по 
повод номинацията "Велинград 
СПА столица на Балканите" 

*За брошура "Велинград 
СПА столица на 
Балканите" - 2 600лв.            
* Билборд и знамена вкл. 
монтаж -7 746лв. 
*Трансперанти, знамена, 
монтаж на ламарина за 
сцена, метални 
стойки,снимки,изработване 
на обложки на CD-5 496 
лв. *  Рекламни м-ли, 
визитки, плакати - 995 лв.     
*По договор с "ЕР ДИ 
Партнерс"- 38 868лв             
* Концерт на Елица и 
Сунджи - 4 800лв                   
*Плакети -799лв.     
*Коктейл на офиц. гости -   
6 629лв.                              
*Флаери-240лв. 
*Изработване на 
рекл.клип-3 400лв.                
*Рекламен филм- 1 000лв.  20 000    72 573

8 

Изработване на рекламни 
сувенири за ВИП гостите, за 
медиите и др. 

химикалки, запалки, 
фланелки, шапки,покани и 
др.- 8 289лв. 8 000    8 289

9 

Организиране на 
пресконференция в БТА -
София по повод "Велинград -
СПА столица на балканите"   6 000    



10 

Кръгла маса  на 
тема:"Велинград -СПА столица 
на балканите" 

Кръгла маса на тема: 
"Музеите и културния 
туризъм"-разходи по наем 
зала и неофиц.част- 
650лв. 7 000     650

11 

Организиране на 
журналистически тур за 
националните медии и 
чуждестранни журналисти 

Публикации в."Темпо"- 
772лв. 13 000     772

  Общо:   256 800 169 302 8 114 193 250
       
       
 Рекапитулация към 30.09.2009г.:     
1 Приходи : 177 415,96лв.      
2 Разходи свързани с туризма: 193 250,45 лв.     
3 Преразход средства: 15 834,49 лв.     

 
 
 
 

 

СПОРТНА  ДЕЙНОСТ 

Упражняването на спортната дейност е здравословно за всяка 
възраст. Затова толкова отговорно община Велинград реагира при 
подготовката и провеждането на всяка една спортна изява. Велинград е 
уникален спортно-туристически център от национално и 
международно значение. Възможностите за развитие на спортната и 
туристическата дейност в Общината са изключително благоприятни. 
Това се обуславя от уникалните природни дадености. През изтеклия 
период имаше активна спортна дейност, изразяваща се в различни 
спортни изяви, залегнали в Национален спортен календар, в Спортен 
календар за учениците от Пазарджишка област и Спортен календар на 
община Велинград. Имаше и допълнителни изяви, предложени от 
ДАМС / сега МФВС/ и БФС. 
Всички спортни прояви през 2008 г. бяха посветени на 60-годишнината 
от  създаването на Велинград. 
 

- Изготвен беше  Спортен календар на община Велинград за 
всички 
спортни прояви за 2007/2008 г, както и такъв за 2008/2009 г. 
- В бюджета на община Велинград бяха заделени 90 000 лв. за 
спортна дейност за 2008 г. и 100 000 лв. за 2009 година. 



- Подписан беше договор за Градски стадион между община 
Велинград и 
„Спорт  Бееви"АД  като  Общината  се  задължи     да  поеме  
всички 
консумативни разходи. Така се подсигуриха тренировките на СК 
по 
график и на ФК"Чепинец" на собствен терен, а не   на стадиона   
в 
Ракитово. 
- През 2008 г.  бяха изготвени проекти за спортни площадки 
— ОУ"Хр.Ботев"   В-д   и   СОУ   "Хр.Смирненски"   Св.Петка   и   
проект   за физкултурен салон за   СОУ "В.Левски" В-д. През м. 
октомври и м.ноември    2009 г. лично кметът на община 
Велинград откри новите спортни площадки в посочените училища 
и новия физкултурен салон в СОУ" В.Левски". 
- Всеки СК   от Общината се включи подобаващо в спортния 
живот на страната. /Отчети -  справки  на СК за участия  в 
държавни  и др.първенства/ 
- ПК"Чепинец" и ПК"Белмекен" успешно защитиха пред ДАМС и 
реализираха проекти по програмите "Спорт за децата в свободното 
време и „Научи се да плуваш"-2008г. Клубовете участваха в тази 
програма и през 2009 г. Първата стартира през м.март и продължи 
до м. декември. Втората стартира през м.юни и завършва през 
м.юли. 78 плувци     от    ПК"Чепинец"    успешно    защитиха    
реномето  на велинградската    плувна    школа    в    14    държавни 
лично-отборни първенства. Те завоюваха 3 златни, 9 сребърни и 14 
бронзови медала. 

Плувците  от ПК"Белмекен"  могат основателно да бъдат 
горди     от постигнатото.Те участваха в 11 държавни първенства и 3 
турнира и се окичиха с 6 златни, 17 сребърни и 7 бронзови 
медала./2008 г./А през 2009 г. участваха в 10 държавни първенства и 
спечелиха 11 златни, 8 сребърни и 14 бронзови медала. 

Проведени вътрешноучилищни състезания . 
СК"Атлас" участва в пет държавни първенства, в които се 

представи достойно    като    спечели    5    златни,    6    сребърни    и    2    
бронзови медала./2008г./ 
СК "Биатлон"завоюва от държавни първенства 2 златни и 1 сребърен 
медали. Участвайки в турнири, клубът спечели 1 златна и 3 сребърни 
купи./2008 г./ 

Извършен беше анализ на материално-техническата база на СК. 
Организиране   и   изпълнение   на   задачи,   свързани   с   рекламата   на 
Велинград като туристически и балнеоложки център. 
Осъществяване   на   координация   с   неправителствени   организации, 
държавни   структури,   предприятия,   училища,   дружества,   спортни 
клубове и др. с оглед развитие на спорта в община Велинград. 
Изготвяне   на   програми   за   пълноценен   зимен   и   летен   отдих   на 



учениците от Общината. 
Организация и провеждане на Световния ден на интензивното 

ходене- 
м. 10.2007г.Участват   представители   на   всички   училища   от   града, 
пенсионерски клубове, Клуб на хора в неравностойно положение и 
всички ТД. 

Организиране и провеждане на Коледни турнири по плуване, 
волейбол 
и баскетбол под егидата на кмета на община Велинград. 

Организиране и провеждане на ски-състезание за ветерани в 
местността 
„Юндола" м.януари/ 
Кудо-бойците от Велинград станаха европейски шампиони в София- 
2007 а на провелото се европейско първенство през 2008 г.в Москва 
заеха 6-мо място при жените. 

Анкета   и   официална   церемония   „Спортист   на   годината"-
2007.   В 
категория   над    14   години   спортист   на   годината   стана   Теодора 
Салагьорова - европейска шампионка по кудо. В категория до   14 
години- Вангелина Драганова от ПК "Белмекен". 

Провеждане на републиканско първенство по ски за хора с 
увреждания 
в местността "Куртово"./м.януари/2008 и м. януари 2009 г. 
Държавно     зимно     първенство     по     ски     /м.      февруари/.      СК 
"Чепинец"спечели сребро в индивидуалната надпревара и в щафета 3 по 
2 км.,мл.възраст 

Осигурен  транспорт     от  Общината  за  държавните  
първенства  по 
плуване и за Областните ученически игри. 

Организиране и провеждане на Ученическите спортни игри    
2008г.- 
волейбол, баскетбол, плуване, тенис на маса и футбол. 

Участие в областния кръг на Ученическите спортни игри. 
Участие в зоновите състезания на УСИ. 
Участие във финалните състезания на Ученически спортни игри. 
Организиране и провеждане на УСИ 2009г. 
Организиране и провеждане Празник на българския спорт - 17 

май. 
Организиране и провеждане на традиционната лекоатлетическа 

щафета 
за купа „Велинград"/м. май / 

Плувен спортен празник /м. май /2008г. и 2009г. 
Участие в Национален ромски футболен турнир./м. май 2008 и 2009 г. 
Републикански кудо шампионат- г. Велинград за деца и юноши 2008 
г.Златен медал за СК по бойни изкуства В-д.Клубът спечели още 2 
сребърни 2 бронзови медала. Второ място- отборно./м.май / 



Участие на ОА Велинград в Областни спортни игри на 
служителите от 

ОА под патронажа на областния управител./м. май 2008 г.и 2009 г. 
Изработване на график за реализация на програмата „Спортна 

ваканция 
лято 2008" и „Спортна ваканция лято 2009 г. 

Организиране и провеждане Празник на минералната вода./м.юни 
2008 

Организиране и провеждане на Ученическа баскетболна лига-
2007./ 

Община Велинград съвместно с „Овергаз баскет 
академия"АД./м.юни/ 

Организиране и провеждане на Държавно първенство по 
триатлон. 
/м.юли 2008 и 2009 г. 

Партниране    на    велинградския    бридж-клуб    в     
провеждане     на 

Републиканско състезание по бридж, /м.август 2008 и 2009 г. 
Организиране и провеждане на футболен турнир „Децата и 

футбола" 
под егидата на министър М.Миков. /м.септември 2008 г. 

Поредното добро представяне на КСТ "Импулс" бяха двата 
бронза от 

Откритото първенство на Сърбия за 2008 г. Двойка от клуба 
участва в най-стария и престижен турнир на Англия и достигна до 1/16 
финалите. Клубът се представи повече от добре и на Международния 
турнир в София /м.октомври 2008г. с 1 златен, 1 сребърен и 1 бронзов 
медали.Клубът   участва през м.ноември 2008 г. на световното 
първенство по многобой в г. Минск. А в Скопие м. ноември 2009 г 
„Импулс" спечели 11 от общо 12 български медала.А през м.ноември 
2009г. на световното първенство в руската столица представители на 
клуба се класираха на 



27 място в многобоя в категорията на младежите . В Монца, Италия 
в 
силен международен турнир заеха 31 място . 
- Организиране и провеждане на държавно лятно първенство по ски 
м."Юндола" и м."Белмекен"./м.октомври 2008 и 2009 г. 
СК"Чепинец"спечели 1 сребърен и 1 бронзов медал през 2008 г. 
- Участие на СК„Бойни изкуства" в Открит балкански кудо- 
шампионат-  Стара Загора,  /м.октомври  2008г.  / На това 
състезание  Йордан Герасимов стана балкански вицешампион по Кудо 
карате. 
- Автомобилният пилот Турал Метков/ ТМ „Моторспорт'7 завърши 
на второ място в крайното класиране за сезон 2008 в своя клас до 
2000 куб.см и е десети в генералното класиране. 
- Организиране и провеждане на традиционния Ден на 
интензивното ходене./м. октомври 2008г. и м.октомври 2009 г. 
Участваха всички училища от община Велинград, ТД, пенсионерски 
клубове и клуба на хора в неравностойно положение. 
- Отлично се представиха    в София учениците от Помощно 
училище„Драган   Манчов"   на   състезание   по   бадминтон,   което   е   
част   от националните   Спешъл   Олимпикс   игри   за   деца   със   
специални образователни потребности. 
- КСД   "Здраве"   донесоха   награди   от   Държавното   първенство   
по гимнастическа композиция- г.Русе /м.октомври 2008 г. 
- ТД     провеждат     ежеседмични     походи     до     м."Стария     
чарк","Уличките","Елин връх" и „Вазова поляна" и др. 
- Училищно първенство по футбол в рамките на УСИ /м. октомври 
2008 и 2009 г./ 

Всички знаем, че във Велинград плувният спорт е с установени традиции. 
Затова община Велинград предприе основен ремонт на Закрит плувен 
басейн. Той е завършен и плувните тренировки и състезания 
възстановени. 
Община Велинград беше любезен домакин на финалната среща на 
държавното първенство по футбол за ветерани. На Градски стадион се 
срещнаха отборите на ФК"Левски"София и ФК"Ботев"Пловдив.След 
изпълнени дузпи резултатът беше 9:8 за „Левски". 
Определено смятам, че работата на СК би могла да се подобри чрез    
тяхното обединяване в единен спортен клуб. 
Нашите усилия са насочени към финансиране    на отделни      спортни 
събития от спечелени   проекти по европейските програми, както и от 
програми на МФВС и БФС. 
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