
                                           П Р О Т О К О Л 
                                                              №2/15.01.2021г. 

От проведеното обществено обсъждане на проект на „План за интегрирано развитие на община 
Ракитово 2021-2027“ 

 
Днес, 15 януари 2021 г., в община Ракитово, от 10.30 ч. в сградата на общината в 

гр. Ракитово се проведе обществено обсъждане на проект на „План за интегрирано 

развитие на община Ракитово 2021-2027“. 

Проектът на „Плана за интегрирано развитие на община Ракитово за периода 

2021-2027 г.“ - (ПИРО) беше представен от работната група по проекта: д-р Георги 

Николов, д-р Елка Василева, д-р Никола Танаков, д-р Веселина Любомирова, д-р 

Десислава Боцева. 

На срещата присъстваха представители на община Ракитово: заместник-

кметовете Кристина Овчарова и Ангел Кожухаров, Генчо Генчев-лесничей при община 

Ракитово, Мария Ташева-директор „ОА“, Весела Бозаджийска – „секретар „ОбС“, Мария 

Ангелова –„Специалист ТСУ“, инж. Станимир Живков – гл. експерт „Екология и 

опазване на околната среда“, Албена Иманова - главен специалист „КС“, Жана Янкова - 

главен специалист „ЕПП“, Виолета Сивкова - главен специалист „Инвеститорски 

контрол“, Нина Димова – председател на ОбС Ракитово; гражданите Петър Цурев, Ангел 

Кочев, Димитър Делиев; НПО бяха представили и депозирали писмени становища. 

 

Заместник-кмет Кристина Овчарова: Днес ще разгледаме целите, мястото и 

ролята в живота на община Ракитово и в частност на неговите три населени места гр. 

Ракитово, гр. Костандово, с. Дорково.  План за интегрирано развитие на общината за 

периода 2021-2027 г. е част от документите за стратегическо планиране в цитирания 

период в следващите седем години. Той служи за определяне развитието на общината, в 

частност определянето на проблемите и насоките, в които тя трябва да работи. 

Програмите, по които общината трябва да кандидатства, са съфинансирани от ЕС. 

Документът осигурява една интеграция за прилагането на различни политики и 

възможности за одобряване на тези проекти, които са важни за общината. В него са 

засегнати проблеми от социално-икономическо значение, както и екологичното 

състояние на общината. Засегнати са възможности за кореспонденции за работата на 

съседни за нас общини. Това ще определи средносрочните ни цели и приоритети за 

устойчиво развитие за нашата община. 



д-р Георги Николов: Уважаеми колеги, благодаря на всички заинтересовани 

страни, че се включихте в публичното обсъждане на проекта на План за интегрирано 

развитие на община Ракитово. През тези няколко месеца съвместно с общинската 

администрация, гражданите, НПО, бизнеса и всички заинтересовани страни се 

постарахме да обхванем по- голяма част от спектъра на социално-икономическия живот 

в общината, за да може да очертаем бъдещото развитие в следващия програмен период 

2021-2027. Ще бъдем изключително благодарни на гражданите, които присъстват днес, 

активно да участват с мнения, бележки, препоръки и предложения за усъвършенстване 

на проекта, който ще Ви представя. Бихме желали да се съобразим в максимална степен 

с мнението на гражданите, за да можем да го подобрим и да постигнем по-голяма 

всеобхватност. На първо заседание на работната група и дискусията с фокус-групите и 

идеите, които ни споделиха, ни дадоха представа за вижданията и съображенията им за 

това как общината би могла да се развие в следващия програмен период.  

На първо място, бих желал да Ви запозная с основните етапи на изграждане на 

Плана за интегрирано развитие на общината (ПИРО) за периода 2021-2027 година. 

Планът е стратегически документ, който има за цел да картира идейните проектни 

предложения за бъдещия период. Той е част от стратегическите документи, изискуеми 

от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. При изготвянето на 

плана ние сме съблюдавали стриктното изпълнение на методическите указания на 

министерството, за да бъде максимално ефективен за населението на общината. 

За нуждите на анализа използвахме данни от Националния статистически 

институт по предварително формирани и стиковани с общината индикатори, като 

изготвихме десет годишен тренд за развитието на община Ракитово в периода 2008-2018 

г. и изготвихме анкетна карта за идентифициране на нуждите и потребностите на 

населението на територията на общината. Съблюдавахме картографиране на българската 

икономика, която беше току-що създадена от Министерство на икономиката и отразява 

в пълна степен икономическото развитие на общината, в плана подробно са представени 

всички таблици, фигури и диаграми.  

Анализ на икономическото, социалното и екологичното състояние, нуждите и 

потенциалите за развитие на община Ракитово ще Ви представи: 

 

д-р Никола Танаков:. Бяха направени три стъпки за яснотата и конкретиката за 

местния икономически анализ на община Ракитово. 



Първо се направи проверка със статистическата програма SPSS за връзката между 

броя предприятия и произведената продукция в общината. За целта бяха използвани 

регресионния модел, теста на Фишър и Стюдънт с цел оценяване на адекватността и 

значимостта на параметрите. Като извод от проверката може да посочим, че сред 

изследваните икономически дейности ефектът от количеството на предприятията се 

проявява върху продукцията при 4 от тях. Това са: селско, горско и рибно стопанство 

(А), транспорт, складиране и пощи (Н), професионални дейности и научни изследвания 

(М), хуманно здравеопазване и социална работа (Q). Сред тях, най-голям ефект на 

продукцията от едно допълнително предприятие има транспорт, складиране и пощи 

(+634,9 хил. лв.), а най-малък професионални дейности и научни изследвания (+16,7 хил. 

лв.). Сред четирите дейности има една, на която ефектът е обратнопропорционален. Това 

е селско, горско и рибно стопанство (-171,5 хил. лв.). В тази дейност може би е по-добре 

предприятията да бъдат сливани (обединявани), за да водят до положителен ефект върху 

продукцията. 

Второ, разглеждаме ефективността на служителите във фирмите по сектори като 

за целта изчисляваме предварително колко изработва един служител за година в 

съответния сектор. След обработката на данните от НСИ, с най-висок принос за развитие 

на региона е сектор Строителство - служителите изработват почти 8 хил. лв. за година. 

Забелязваме в някои от секторите, че приносът на служителите е много нисък, което е 

много тревожно за развитието на региона. Данните, които се разглеждат са за 2018 г., те 

са най-актуални за този период. Изследователският екип препоръчва започването на 

сериозна работа по проблемните сектори, защото от тях зависи и здравето на населението 

в общината. 

Трето, използвани са основни икономически показатели за община Ракитово като: 

Брой предприятия, Брой заети лица, Произведена продукция - хил. лв., Приходи от 

дейността - хил. лв., Разходи от дейността - хил. лв., Нетни приходи от продажби - хил. 

лв., Печалба - хил. лв., Загуба - хил. лв., Разходи за възнаграждения - хил. лв., ДМА - хил. 

лв., Добавена стойност по факторни разходи и Оборот - хил. лв., които съм онагледил в 

графики за периода 2008-2018 г. по сектори. За да се видят силните и слабите страни на 

общината, те са сложени допълнително към приложението на документа. 

 

д-р Георги Николов за представяне на социален, здравен и образователен анализ 

давам думата на д-р Веселина Любомирова. 

 



д-р Веселина Любомирова: Социален, здравен и образователен анализ: 

Относно социалния сектор, община Ракитово работи активно по всички възможни 

проекти и политики на Министерството на труда и социалната политика. За мащабите си 

общината развива широк набор социални услуги и дейности. През новия период повече 

внимание е необходимо да се обърне на социалните услуги за възрастни, поради риска 

от застаряващо население в региона и възможностите за разкриване на такива услуги, 

които се предлагат от МТСП и различните програми.  

Повече внимание и акцент към интегрирани здравно-социални и образователно-

социални услуги е сред необходимите приоритети през новия период. 

По отношение на здравеопазването – акцентът трябва да е в запазването и 

привличането на нови специалисти за първична медицинска помощ, тъй като има риск 

да не се обслужва населението ако има пенсиониран ОПЛ и мястото му не се заеме от 

друг лекар. Общината може да работи за подобряване на материалите условия, 

рехабилитация на сградния фонд и обезпеченост с цел задържане и привличане на 

медицински персонал.  

По отношение на образованието, най-голямо предизвикателство остава 

задържането на ученици в училище, а за горните класове – синхронизиране на учебни 

планове и икономически потребности на общината.  

Стратегическите документи на общината в тези направления, особено в подкрепа 

на деца и младежи, са подробни и с много акценти, но повече фокусиране в целите, ще е 

работещо за резултатите в новия период.  

 
д-р Георги Николов: Цели и приоритети за развитие на община Ракитово за 

периода 2021-2027 г. 

Това са проблемните области за развитието на община Ракитово, произтичащи от 

регионалните спецификации, отдалечеността на територията, изолирана от водещите 

транспортни трасета, цифровата свързаност, високата безработица, придружена с 

отрицателен естествен и механичен прираст и екологичната картина. Презентираме 

общината като екологично чиста, но в същото време наблюдаваме проблеми с изгарянето 

на твърди горива като дърва и въглища. Отразили сме го като проблем, виждаме ролята 

на местната администрация в създаването на един проект по подобието на Столична 

община, която заменя традиционните отоплителни уреди с нови съвременни, екологични 

такива.  



Като следващо, ще разгледаме какви са приоритети на община Ракитово, а 

именно: 

 Засилване на конкурентните позиции чрез нови инвестиции. 

 Заздравяване на социалната инфраструктура, здравна, образователна, 

социална и спортна.  

 Предоставяне на бизнес средата и стимулиране на предприемачеството 

чрез подкрепа на общината. Тук е нейната роля - да създава механизми, с 

които бизнес-средата да става все по – благоприятна.  

д-р Георги Николов: Моля, д-р Елка Василева да ни представи визията и 

стратегическата цел. 

 

д-р Елка Василева: Представяме Ви предложението ни за визия и стратегически 

цели на ПИРО: „Община Ракитово – местна общност с хилядолетни традиции и чиста 

природа, балансирано икономическо развитие, по-добра жизнена среда, съхранено 

културно-историческо наследство и устойчив туризъм“.  

Предлагаме три стратегически цели: 

 Постигане на балансирано икономическо развитие, основано на конкурентните 

предимства на региона в контекста на дигиталната трансформация на 

икономиката и управлението; 

 Повишаване качеството на живот, подобряване на жизнената среда и изграждане 

на модерна инфраструктура в съответствие със съвременните екологични 

стандарти; 

 Създаване на възможности за оползотворяване на туристическия потенциал на 

община Ракитово и интегрирането му със съседните общини. 

За реализирането на стратегическите цели предлагаме пет взаимообвързани 

приоритети, които се конкретизират чрез формулирани мерки и дейности. Основната 

ни идея е тези приоритети да се изпълняват като на практика по този начин прилагаме 

концепцията за интегрирания подход на методическите указания за изготвяне на 

ПИРО.  

 



д-р Георги Николов: Комуникационната стратегия да ни представи д-р Веселина 

Любомирова. 

 

д-р Веселина Любомирова: Комуникационната стратегия е разработена в три 

части – предварителен етап за подготовка на Плана, изпълнение и контрол. В 

предварителния етап са включени проведените вече обсъждания, работната група за 

подготовка на документа, вкл. провежданото в момента обществено обсъждане. В 

следващите етапи са предвидени още по-активни дискусии и взаимодействие с 

гражданското общество и бизнеса, включително консултативни съвети по ключови теми 

за развитието на общината.  

Препоръката към общината в това отношение е освен публикуване на 

стратегически документи и програми, да публикува и годишните планове и отчети за 

всеки документ, за да са предмет на дискусия и контрол от заинтересованите страни.  

 

д-р Георги Николов: Уважаеми колеги, на Вашето внимание представяме двете 

зони за целенасочено въздействие, които са формирани проектните предложения: 

I. Зона за въздействие - това е градската административна зона, която включва 

(спортни зали, спортни съоръжения в училищата, енергийна ефективност на 

административните сгради в централната градска част). 

II. Зона за въздействие социална и жилищна зона извън общинския център - в нея 

се включват проекти за (водоснабдителна и канализационна инфраструктура, 

енергийна ефективност на административните сгради и др.). 

Програмата за реализацията на ПИРО е качена на сайта на общината, ако не сте я 

разгледали можем да я разгледаме по таблицата, за да можете да дадете Вашите мнения 

и препоръки към нашите предложения.  

1. Създаване на механизми за балансирано икономическо развитие, на основата 
на регионална интелигентна специализация в промишлеността и селското 
стопанство: 
1.1. Мярка.1.1. Създаване на благоприятна бизнес среда, чрез прилагане на гъвкави 

и адаптивни финансови механизми и форми на публично-частно партньорство. 
 Дейност.1.1.1.Създаване на капацитет за усъвършенстване на местната 

нормативна уредба; облекчаване на процедурите за издаване на 
разрешителни, патенти и лицензи. 



1.2. Мярка.1.2. Подкрепа за технологично обновяване на микро и малките 
предприятия на територията на общината: 
 Дейност.1.2.1. Проект за цифровизация на МСП; проект за въвеждане на 

иновативни производствени технологии за възобновяеми ресурси в 
контекста на кръговата икономика. 

1.3. Мярка.1.3.Насърчаване на предприемачеството във всички форми, вкл. 
младежко, социално, женско и др.: 
 Дейност.1.3.1. Проект за социални иновации, свързани с наемане на 

представители на маргинализираните групи, чрез обществени поръчки; 
 Дейност.1.3.2. Проекти за насърчаване самонаемането и разкриването на 

самостоятелен бизнес от трайно безработни лица, с фокус върху младежи, 
жени и лица над 55 години;  

 Дейност.1.3.3. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на 
предприемачески, управленски и бизнес знания и умения при 
разработване на бизнес идеи и планове за управлението на самостоятелна 
стопанска дейност.  

 Дейност.1.3.4. Проекти за устойчива интеграция чрез подкрепа на 
предприемачеството; 

 Дейност.1.3.5. Проекти за професионална квалификация и 
преквалификация на трайно безработни лица и лица с ниско образование 
с фокус върху младежите, жените и лицата над 55 години. 

1.4.  Мярка.1.4.Дигитализация на бизнес структурите по сектори. 
 Дейност.1.4.1. Разработване на електронен информационен портал на 

общината в подкрепа на бизнеса. 
1.5. Мярка.1.5. Стимулиране развитието на традиционни за общината сектори: 

дърводобив, дървообработване, производство на мебели и изделия от дърво, 
шивашка промишленост, традиционни занаяти (килимарство), планинско 
земеделие и др. 
 Дейност.1.5.1. Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество 

между участниците във веригата на доставки. 6.2, 6.3,6.4. 
1.6. Мярка.1.6. Насърчаване използването на възобновяеми енергоизточници. 

 Дейност.1.6.1. Проект за община Ракитово за подмяна на стари 
отоплителни уреди на дърва и въглища с нови на газ и пелети по 
интегриран проект „Българските общини работят заедно за подобряване 
качеството на атмосферния въздух“ по програма LIFE на Европейския 
съюз LIFE17 IPE/BG/000012-LIFE IP CLEAN AIR.  

 Дейност.1.6.2. Изпълнение на програма за насърчаване използването на 
енергия от възобновяеми източници и биогорива. 

2. Разширяване и модернизиране на техническата инфраструктура и 
благоустрояване на населените места: 

2.1. Мярка.2.1.Реконструкция и/или изграждане на водоснабдителна и 
канализационна инфраструктура. 



 Дейност.2.1.1. Модернизация и разширяване на съществуващата 
водопреносна мрежа;  

 Дейност.2.1.2. Изграждане на ПСПВ „Ракитово“ и ПСПВ "Дорково";  
 Дейност.2.1.3. Изграждане на ПСОВ в община Ракитово;  
 Дейност.2.1.4.Разширяване, модернизация и рехабилитация на битови 

канализационни колектори; 

2.2. Мярка.2.2. Енергийна ефективност на публични, жилищни сгради и инсталации: 

 Дейност.2.2.1. Подобряване на енергийната ефективност в 
административните сгради на община Ракитово в гр. Ракитово, кметство 
в гр. Костандово и кметство в с. Дорково; въвеждане на мерки за ЕЕ в 
сградата на общинска поликлиника; 

 Дейност.2.2.2. Изграждане на рампи за осигуряване на достъпност за хора 
с увреждане до публични сгради. 

2.3. Мярка.2.3. Реконструкция и подобряване на уличната мрежа в населените места 
на общината. 

 Дейност.2.3.1. Благоустрояване на улици и тротоари в общината; 
 Дейност.2.3.2. Обновяване и/или изграждане на паркове, детски 

площадки и спортни съоръжения от открит тип. 

2.4. Мярка.2.4. Модернизиране на уличното и парково осветление в населените 
места на общината: 

 Дейност.2.4.1. Проект „Обновяване на площад, парк и озеленяване в кв. 
55 по плана на гр. Ракитово“;  

 Дейност 2.4.2. Реконструкция на тротоари, асфалтиране на улици и 
обновяване на улично и парково осветление с LED светлини. 

2.5. Мярка.2.5. Утилизиране на битови отпадъци: 

 Дейност.2.5.1. Партньорство по реализацията на проект „Изграждане на 
инсталация за предварително третиране на смесени битови отпадъци и 
инсталация за компостиране на зелени отпадъци от общини Велинград и 
Ракитово“. 

2.6. Мярка.2.6. Модернизация и рехабилитация на образователната инфраструктура: 

 Дейност.2.6.1. Обновяване на детски площадки и съоръжения в детски 
градини; спортни площадки в училищата; 

 Дейност.2.6.2. Проект за модернизиране на ДГ „Малина Тодорова - IV А 
филиална гр. "Пролет", Барака 1“; Обновяване и реконструкция на 
дворното пространство на градината; 



 Дейност.2.6.3. Изграждане на система за видеонаблюдение за охрана на 
училища, детски градини и публичните сгради на територията на 
общината. 

2.7. Мярка.2.7. Модернизация и рехабилитация на социална инфраструктура, вкл. и 
мерки за енергийна ефективност: 

 Дейност.2.7.1. Проект за модернизация и рехабилитация на Социални 
институции: ДЦДУ ”Св. Стилян“, ЦРСИХУ ”Св. Неделя”, ЦНСТ, 
Общинско предприятие „Център за услуги в домашна среда“ – при 
необходимост. 

2.8. Мярка.2.8.Модернизация и рехабилитация на културната инфраструктура, вкл. 
и мерки за енергийна ефективност: 

 Дейност.2.8.1. Проект за модернизация на читалища в населените места, 
Палеонтоложки музей и библиотеки в населените места. 

2.9. Мярка.2.9.Мерки и дейности за превенция и управление на риска от свлачища и 
наводнения: 

 Дейност.2.9.1. Аварийно-възстановителни работи по укрепване на 
възникнали свлачищни и неустойчиво откоси на път PAZ 1181/III-376, 
Ракитово-Велинград/ - Костандово - Дорково - яз. стена Батак - граница 
община (Ракитово - Пещера) - Пещера, от km 7+400 до km 18+000/локален 
km 0+000 до km 10+600/, община Ракитово. 

 Дейност.2.9.2. Разработване на проекти за укрепване на речните корита 
на река Мътница на територията на град Костандово и с. Дорково, и р. 
Стара река на територията на град Ракитово. 

3. Подобряване на публичните услуги в образованието, здравеопазването, 
социалните дейности, културата и спорта: 

3.1. Мярка.3.1. Повишаване степента на образование, квалификация и 
професионално обучение на населението на общината: 

 Дейност.3.1.1. Проекти за квалификация и придобиване на допълнителни 
професионални умения и компетенции. 

3.2. Мярка.3.2.Дигитализация на образованието и създаване на нови образователни 
ресурси: 

 Дейност.3.2.1. Проекти за въвеждане на иновативни методи на обучение; 
разработване на учебни програми, обвързани с изискванията на бизнеса и 
пазара на труда. 

3.3. Мярка.3.3. Подкрепа за повишаване качеството и достъпа до спешна помощ и 
доболнична помощ: 



 Дейност.3.3.1. Подкрепа за осигуряване на модерна и ефективна 
доболнична помощ в община Ракитово – материална база, оборудване, 
модернизация на медицинското оборудване и обзавеждане на общинска 
поликлиника. 

3.4. Мярка.3.4.Повишаване качеството на социалните услуги/дейности: 

 Дейност.3.4.1. Проект за подобряване и разширяване обхвата на услугите, 
предлагани от Домашен социален патронаж;  

 Дейност.3.4.2. Проект за създаване на система за ранно идентифициране 
на уязвими групи и групи в риск от социално изключване и механизъм за 
работа с тях и по-ефективната им и устойчива интеграция; 

 Дейност.3.4.3. Проект за поддържане на система от дневни центрове и 
центрове за подкрепа за възрастни хора, деца и семейства от уязвими 
групи в община Ракитово. 

3.5. Мярка.3.5. Подобряване на съществуващата спортна материална база в 
населените места на общината: 

 Дейност.3.5.1. Модернизация и рехабилитация на градския Стадион „9-ти 
Септември“;  

 Дейност.3.5.2. Изграждане на спортни площадки в „Център за специална 
образователна подкрепа“ – филиал гр. Велинград. 

3.6. Мярка.3.6. Въвеждане на иновативни услуги в читалищата и библиотеките чрез 
използването на ИКТ: 

 Дейност.3.6.1. Проект за дигитализиране на книжния фонд. 
 Дейност.3.6.2. Проект за заснемане на културно-исторически експонати с 

високопикселова техника и създаване на  3D Mapping с възможност за 
възпроизвеждане на картина с очила за виртуална реалност VR. 

4. Интегрирано оползотворяване на местното културно-историческо наследство и 
природните ресурси за формиране на община Ракитово като атрактивна 
туристическа дестинация: 

4.1. Мярка.4.1. Прилагане на ефективни механизми за опазване, поддържане и 
промотиране на движимите и недвижими културни, исторически и археологически 
ценности: 

 Дейност.4.1.1. Превръщане на Локален културен маршрут (гр. Ракитово – 
крепост „Цепина”) в популярна туристическа дестинация чрез 
разработване на рекламни материали на официалните езици на ЕС.  

 Дейност.4.1.2. Изграждане на музей на Пещерното дело.  
 Дейност.4.1.3. Създаването на туристически информационен център. 



4.2. Мярка.4.2. Развитие на инфраструктурата за подобряване на достъпа до 
туристическите обекти: 

 Дейност.4.2.1. Проект за създаване на достъпност и модернизиране на 
прилежащата инфраструктура на туристическите обекти. 

4.3. Мярка.4.3. Разширяване пълноценното усвояване на термалните минерални води 
на територия на общината чрез развитие на рекреационен туризъм, бутилиране на 
вода и др. 

 Дейност.4.3.1. Изграждане на прилежаща инфраструктура за развитие на 
еко и етнографски селища;  

 Дейност.4.3.2. Изграждане на спортно-развлекателен център и минерален 
басейн. 

4.4. Мярка.4.4. Реставрация и модернизация на общинска баня. 

 Дейност.4.4.1. Проект за реставрация на общинската баня чрез ПЧП. 

4.5. Мярка.4.5. Обезпечаването на традиционни, културни и фолклорни фестивали и 
карнавали: 

 Дейност.4.5.1. Проект за осигуряване на технически съоръжения за 
провеждане на местни, традиционни, културни и фолклорни фестивали и 
карнавали. 

5. Повишаване на административния капацитет на общината, териториална 
свързаност и изграждане на мрежи за партньорство със съседни общини и региони, 
НПО и гражданско общество. 

5.1. Мярка.5.1. Трансформация от традиционно към дигитално регионално 
управление за предоставяне на комплексни административни услуги на гражданите 
и бизнеса: 

 Дейност.5.1.1. Проекти за обучения на служителите от общинската 
администрация за предоставяне на електронни услуги. 

5.2. Мярка.5.2. Повишаване на компетенциите и професионализма на общинската 
администрация: 

 Дейност.5.2.1. Проект за модернизиране на услугите, предоставени от 
администрацията на едно гише. 

5.3. Мярка.5.3. Създаване на механизми за взаимодействие между структурите на 
гражданските общности и органите на местната власт при формиране, изпълнение и 
популяризиране на местни политики: 

 Дейност.5.3.1. Проект за създаване на местна инициативна група. 
 Дейност.5.3.2. Създаване на местен информационен бизнес център. 



5.4. Мярка.5.4. Трансфер на знания в областта на междуобщинското сътрудничество 
и местното самоуправление: 

 Деиност.5.4.1. Изграждане на сайт на община Ракитово с модерни 
функционалности за осигуряване на информираност на гражданите и 
публичност на предоставените административни услуги. 

 Дейност.5.4.2. Проект за изграждане на система за обмен на информация 
между органите на местно самоуправление със съседните общини. 

Заместник-кмет Кристина Овчарова: Благодаря Ви колеги, за изчерпателната 

работа и за труда, който сте положили. Показахте нашите силни и слаби страни, къде 

трябва да се наблегне през следващите седем години. Аз мога да кажа като част от екипа 

на общинска администрация, че ще работим по належащите въпроси. Сега да започнем 

с Вашите мнения и предложения по представената информация, относно ПИРО 2021-

2027 г. . Който има въпроси - моля заповядайте! 

 

Г-н Ангел Кочев (гражданин):  

-Гражданин съм на община Ракитово, живял съм в чужбина и съм заинтересован от 
развитието на общината за следващите седем години. Предлагам да се направи списък 
или регистър на младите хора за завършено средно и висше образование и 
специалностите, които са завършили. Те могат да участват активно и да се включат в 
различни работни групи по различните направления важни за общината.  
Г-н Кочев препоръчва подобряване на информационните канали към своите граждани. 
  

Г-н Делиев (гражданин):  

-Предлагам да се подобри транспорта до Велинград, има проблеми с питейната вода, 
възобновяване на фолклорните традиции и празници, реновиране на зелените площи и 
парковете на територията на община Ракитово, връщането на литературната награда 
„Милош Зяпков“. 
 
Г-жа Димова (председател на Общински съвет):  

-Препоръчвам реставрация на двата паметника - единия в началото на града до баните и 
другия - паметника на Москвиченко. 
 

С това, общественото обсъждане приключи. Благодарим Ви! 

 

Протоколирал:………………………… 

/….………………./ 

ЦИПИ И КОНТЕКСТ ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА п ЗА  


