
Годишен отчет        
2020                         

„Ръководим се от разбирането да достигнем до най-отдалечената махала и къща, за 

да докоснем душата на всеки един момчилградчанин. Основен наш приоритет е 

повишаване качеството на живот на нашите съграждани и ускореното развитие на 

всички населени места в общината ни“ 

 

 

 

 

 

 

Илкнур Кязим - Кмет на община Момчилград  

Община Момчилград 
   
Община Момчилград 
Тел. 03631 / 78-41 

ул. „26-ти декември“ №12 
пк: 6800 

www.momchilgrad.bg 
obshtina@momchilgrad.bg 

    

Илкнур Кязим 

Кмет на община Момчилград 



 
 

Годишен отчет за 2020 г. 
    

Политики: 

Бюджет и финанси __________________________________________________________ 1 

Общинска собственост _______________________________________________________ 7 

Главен архитект и устройство на територията ___________________________________ 10 

Благоустройство и техническа инфраструктура __________________________________ 15 

Образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм _______________________ 30 

Околна среда и екология ____________________________________________________ 44 

Добро управление __________________________________________________________ 47 

Община Момчилград _______________________________________________________ 49 

Контакти __________________________________________________________________ 49 

 

 



Стр. 01 
 

Основни общински политики 
   

 

Бюджет и финанси 

Изпълнение на приходите и разходите по бюджета на 

Община Момчилград към 31.12.2020 г. 

При изготвянето на Бюджет 2020 г. се приложи оптимален баланс в целите на общината 

и наличния финансов ресурс. Направено беше балансирано и законосъобразно 

приемане и отчитане на общинския бюджет. Първостепенните и второстепенните 

разпоредители с бюджет през цялата година се съобразиха с ангажиментите и 

отговорността на всеки разпоредител с бюджет, които са разписани в ясни, разбираеми 

за двете страни и подлежащи на постоянен контрол правила за комуникация и 

координация. Като първа стъпка при изготвянето на бюджета, бе откритото и прозрачно 

представяне на проекта за бюджет, текущото и разбираемо отчитане пред гражданите. 

Първата година от мандата ни изправи пред редица стари и нови предизвикателства - 

приключване на стартирали инвестиционни проекти, стартиране на подготовката на 

основния ни стратегически документ - План за интегрирано развитие на община 

Момчилград за периода 2021 – 2027 г. Първоначално одобреният  бюджет за 2020 г. е в 

размер на 16 528 324 лв. Към 31.12.2020 г. бюджета е в размер на 19 242 970 лв. 

Изпълнението към 31.12.2020 година на приходите и 

разходите по бюджета на Община Момчилград за 

държавни дейности. 

Приходи за делегирани държавни дейности 

Уточненият план към 31.12.2020 г. на бюджета за държавни дейности на общината е в 

размер на 10 716 298 лв. Изпълнението е 9 723 287  лв. 

Разходи за делегирани държавни дейности по параграфи 

§01-00 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

При годишен първоначален план 5 850 985 лв., уточнен план към 31.12.2020 г. в размер 

на 6 159 254  лв.  и численост 413, 50 бр., изпълнението е 5 776 549  лв. и численост 

405,75 броя. 

§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 

„Първа стъпка 

при 

изготвянето на 

бюджета, бе 

откритото и 

прозрачно 

представяне на 

проекта за 

бюджет, пред 

гражданите.“ 
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При годишен уточнен план 1 178 694 лв. изпълнението за периода е 1 051 448 лв.  

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 

При уточнен годишен план 1 525 130 лв., изпълнението за периода е 1 421 360 лв. 

§ 10-00 Издръжка 

При уточнен годишен план 1 267 255 лв., изпълнението е 899 668 лв.  

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 

Изпълнението за периода е 32 987 лв., при план 37 276 лв. 

§ 40-00 Стипендии 

При план 24 990 лв., изпълнението е 21 289 лв. 

§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 

При уточнен план 102 823 лв., изпълнението за отчетния период е 99 682 лв.  

§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия 

При уточнен годишен план 38 443 лв. изпълнението е 38 092 лв. 

§ 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 

Плана за субсидии за организациите с нестопанска цел е в размер на 114 840 лв., 

изпълнението за отчетния период е в размер на 114 840 лв. 

Годишният план  за капиталови разходи е 267 593 лева, изпълнението към 31.12.2020 г. 

е 267 372 лв. 

Изпълнение на приходите и разходите по бюджета за 

местни дейности на Община Момчилград към 31.12.2020 г. 

По местните приходи 

Общата сума на приходите за местни дейности към 31.12.2020 г. е  3 133 223 лв. 

Приходи от Републиканския бюджет 

Първоначалния годишен план на общата изравнителна субсидия е 1 610 600 лв., 

изпълнението е  1 610 600 лв., което е 100 на сто от годишния план. 

При годишен план 1 298 400  лв. целевата  субсидия за капиталови разходи  е 1 298 400 

лв. Субсидията е изпълнена 100 на сто. 

Имуществени и други данъци 

Приходите от имуществени и други данъци са в размер на 1 066 969 лв. или 105,46 на 

сто спрямо първоначалния план от 1 011 800 лв. 

Неданъчни приходи  

Неданъчните приходи към 31.12.2020 г. са в размер на 2 027 069 лв. или 102,37 на сто 

спрямо първоначалния план от 1 980 300 лв. 
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По разходите за местни дейности 

§01-00  Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни 

правоотношения 

Изпълнението е 484 861 лв. при първоначален план 661 541 лв. 

§02-00 Други възнаграждения и плащания за персонала 

При годишен уточнен план 433 898 лв., изпълнението е 305 699 лв. 

§ 05-00 Задължителни осигурителни вноски от работодател 

При уточнен годишен план 150 185 лв., изпълнението за периода е 128 061 лв. 

§ 10-00 Издръжка 

При уточнен годишен план 3 736 521 лв., изпълнението е 3 330 917 лв.            

§ 19-00 Платени данъци, такси и административни санкции 

Изпълнението за периода е 100 059 лв., при план 109 656 лв. 

§ 42-00 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 

При уточнен годишен план 46 410 лв., изпълнението за отчетния период е 24 790 лв.  

§ 43-00 Субсидии за нефинансови предприятия. 

При годишен план 25 000 лв., изпълнението за второто тримесечие е 0 лв. 

§ 45-00 Субсидии на организации с нестопанска цел 

Годишен план в размер на 75 500 лв. , изпълнение – 75 500лв.   

§ 46-00 Разходи за членски внос  

При годишен план 14 000 лв., изпълнението за второто тримесечие е 11 578 лв. 

§ 22-00 Разходи за лихви по заеми 

При първоначален годишен план 1 000 лв., изпълнението за отчетния период е 977 лв.  

Уточненият към 31.12.2020 г. план за капиталови разходи 3 294 391 лева, изпълнението 

към 31.12.2020 г. е 2 399 093 лева, което е 72,83 от годишния план. 

Дофинансиране на държавни  дейности с местни приходи 

Уточненият план по разхода за дофинансиране на държавни дейности към 31.12.2020 г. 

е в размер на 146 000 лв. Изпълнението за годината е 145 211 лв., което е 99,46 на сто 

от утвърдения годишен план. 

За извънбюджетните сметки и фондове. 

Община Момчилград изпълнява следните програми и проекти, финансирани от НФ, 

Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие“ и Други европейски средства: 

1. Проект BG051PO001-5.2.11 „Приеми ме“ по ОПРЧР - назначени - 2 бр.; 

2. Проект № BG05M9OP001-2.051-0002-С01 „Комплексна грижа“ - назначени-34 бр.; 
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3. Проект № BG06RDNP001-7.001 - Реконструкция и рехабилитация на 

съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград; 

4. Проект № BG06RDNP001-7.002 - Реконструкция, оборудване и обзавеждане на 

образователна инфраструктура за обект: Средно училище „Никола Йонков 

Вапцаров“, - гр. Момчилград“; 

5. Проект № BG059OP001-2.047 „МИГ-общини Момчилград и Крумовград“ - 

„Социално икономическа интеграция на маргинализирани общности“ - назначени 

лица - 4 бр.;  

6. Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“- назначени 

лица - 26 бр.; 

7. Механизъм за лична помощ по Закона за личната помощ - назначени 83 бр. лица 

8. Проект „Обучения и заетост” - № ОЗ-ХУ-09-0-948#7 - назначени 8 бр. лица; 

9. Проект по Национална програма „Активиране на неактивни лица“ – назначен 1 

бр. 

10. Проект „Здрава община“ НС по програма за ТГС Гърция-България 2014-2020  

11. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Момчилград“, BG05M9OP001-2.040-0073-С01" - назначени лица - 12 бр.; 

12. Проект „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Момчилград“, BG05M9OP001-2.040-0073-С01" КОМПОНЕНТ 3 - назначени лица - 

12 бр.; 

Общински дълг 

Към 31.12.2020 г. община Момчилград няма задължения към финансови институции. 

Към 01.01.2020 г. има сключена Общинска гаранция между „Търговска банка Д“ АД като 

кредитор и МБАЛ „Д-р С. Ростовцев” ЕООД със 100 % общинско участие, като 

кредитополучател с максимален размер - 125 000 лв. Изтеглен е кредит в размер на 

300 000 лв. и остатъчният размер е погасен изцяло към 31.12.2020 г. 

 

Местни данъци и такси 

За 2020 г. отдел „Местни данъци и такси“ си постави няколко основни цели. Първата и 

основна цел е ограничаване на несъбраните вземания и увеличаване на приходите от 

местни данъци и такса битови отпадъци. 

Отдел „Местни данъци и такси“ предприе поредица от действия за ограничаването на 

несъбраните вземания и увеличаване на приходите от местни данъци и такса битови 
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отпадъци за реализация на Програмата за управление на община Момчилград в 

периода 2019 - 2023 г.  

• Селекция на несъбрани задължения за 2020 г. на данък върху недвижимите имоти 

и такса за битови отпадъци; 

• Селекция и проверка на несъбраните задължения за 2020 г. на данък върху 

превозните средства; 

• Издаване и връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; 

• Проверка за платени задължения на образуваните преписки; 

• Предаване на неплатените преписки в Национална агенция приходи; 

• Проверки за спазване на данъчното законодателство. 

От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. са съставени около 300 броя актове за установяване на 

задължение за данък върху недвижимите имоти, такса битови отпадъци и данък върху 

превозните средства на физически и юридически лица.  

Извършва се проверка на подадени декларации по реда на чл.71 от Закона за местните 

данъци и такси за имоти,  които не се ползват и искат да се намали такса битови 

отпадъци. Направено е официално запитване до ВиК и Електроразпределение „EР Юг“ 

за консумацията на вода и електрическа енергия за периода, за който искат да се 

намали таксата битови отпадъци. След установено нарушение са предприети 

необходимите законосъобразни мерки, които подробно са описани в Наредбата за 

определяне и администриране на цени и услуги на територията на Община Момчилград. 

Приходите от местни данъци и такса битови отпадъци, събирани за 2020 г., са със 

значителен ръст в сравнение с изминалата 2019 г. Приходите от данък недвижим имот 

за 2020 г. са в размер на  207 267,57 лв., а за 2019 г. са в размер на 180 544,16 лв. В 

сравнение с предходната година в бюджета са постъпили 26 723,41 лв. повече, въпреки 

извънредната епидемична обстановка и обявеното извънредно положение в Република 

България. Приходите от данък МПС (моторно превозно средство) за 2020 г. са в размер 

на 686 797,25 лв., а за 2019 г. – 655 076,55 лв. Позовавайки се на описаното, 

калкулираме ръст от 31 720,70 лв. Приходите от такса битови отпадъци за 2020 г. са в 

размер на 883 677,04 лв., а за 2019 г. - 811 662,05 лв. Това показва ръст от 72 014, 99 лв. 

за 2020 г. Приходите и за двете години от патентния и туристическия данък са 

приблизително в едни и същи граници.  Приходите от горепосочените видове данъци и 

такса битови отпадъци са с 130 618,90 лв. повече в сравнение с приходите от 2019 г. 

Предвид гореизложеното, правим заключение, че през 2020 г. има ръст на приходите от 

местни данъци и такси. 
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Следващата цел на отдел „Местни данъци и такси“ е предоставяне на електронни 

услуги, свързани с местни данъци и такси. Това ще доведе до значително по-добро 

обслужване, улеснение и по-голяма удовлетвореност на гражданите и юридическите 

лица. 

През 2021 г. продължаваме да работим за ограничаването на несъбраните вземания и 

увеличаване на приходите. 
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Общинска собственост 

Актуване, управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост 

През 2020 г. са съставени 623 броя актове за общинска собственост, от които 558 броя 

за частна общинска собственост и 65 броя за публична общинска собственост. 

Същите са вписани в Главните регистри за общинска собственост и в Службата по 

вписвания. 

Общинската администрация изготви проект на Програма за управление и разпореждане 

с имотите - общинска собственост в Община Момчилград през 2020 г., изхождайки от 

наличните имоти - общинска собственост, изтичащите договори през 2020 г. и проявения 

интерес към конкретни имоти. 

От организирани и проведени търгове през отчетния период и съответно Решения на 

Общински съвет-Момчилград са сключени 15 броя сделки за продажба на общинска 

собственост, както следва: 

• от продажба на УПИ, НУПИ, ПИ и земя по §4 от ЗСПЗЗ – 7 сделки; 

• от продажба на сгради - 4 сделки; 

• от продажба на земя и сграда – 2 сделки; 

• от учредяване право на строеж, пристрояване и надстрояване - 1 сделка; 

• продажба на движима вещ (лек автомобил) – 1 сделка. 

Приходите от продажба на земя (УПИ, НУПИ, ПИ и  земя по §4 от ЗСПЗЗ)  са на 

стойност 172 099,40 лв. с ДДС; от сгради - 63 914 лв.  и  от учредено право на строеж, 

пристрояване и надстрояване-1 850 лв. 

Приходите от наем на общинско имущество (помещения, терени, жилища и терени-

тротоарно право) са в размер на 98 294,11 лв., в т.ч. 7 088 лв. данък по  

Закон за корпоративното подоходно облагане и ДДС на стойност 8 053,25 лв. 

Приходите от наем на земеделска земя (ниви, ливади, пасища и мери) са на стойност 

257 769, 30 лв. 

През отчетния  период се изготви проект на Стратегия за управлението на общинската 

собственост в Община  Момчилград през периода 2020 - 2023 г. в съответствие с 

Главната стратегическа цел и приоритетите на Общинския план за развитие на Община 

„Общината 

предприе редица 

стъпки за 

подпомагане на 

бизнеса в 

борбата му за 

преодоляване на 

икономическите 

последствия от 

пандемията 

COVID-19.“ 
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Момчилград за периода 2014 - 2020 г. и Програмата за управление на Община 

Момчилград за мандат 2019 – 2023 г. 

С въвеждане на извънредното положение в страната в периода от месец март до месец 

май 2020 г., с цел ограничаване на пандемията от COVID-19, много бизнеси в страната, в 

т. ч. и на територията на общината, бяха затворени и дейността им беше замразена 

(ресторанти, кафенета, магазини и други). Това неминуемо се отрази на заетостта на 

хората, което от своя страна доведе до покачване на ръста на безработицата в 

общината.  

Общинската администрация предприе редица стъпки за подпомагане на бизнеса в 

борбата му за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. 

Във връзка с разрасналата се пандемия ръководството на общината, водено от 

желанието да подкрепи малкия и среден бизнес в общината, счете за целесъобразно да 

предложи, а Общинският съвет прие, следните облекчения: 

• за срока на обявеното извънредно положение, всички наематели на общински 

нежилищни имоти (в т.ч. и тротоарни площи), чиято дейност е преустановена с акт 

на държавната власт, бяха освободени от заплащане на наем; 

• за месец декември, всички наематели на общински нежилищни имоти, чиято 

дейност е преустановена с акт на държавната власт, бяха освободени от 

заплащане на наем. 

Освен това решението на Общинския съвет се прилага и в момента, тъй като 

противоепидемичните мерки са удължени. 

Осигуряване на земеделските производители и 

животновъди със земи от общинския поземлен фонд 

Във връзка с Предоставяне на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд за 

осигуряване на животновъди с регистрирани животновъдни обекти през 2020 г. са 

извършени следните дейности: 

• изготвен е списък, съдържащ 1059 бр. поземлени имоти от общинския поземлен 

фонд с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади за индивидуално 

ползване; 

• в срок до 10 март, 2020 г. в Община Момчилград са подадени и обработени 189 бр. 

заявления от животновъди с регистрирани животновъдни обекти в Интегрираната 

информационна система на Българската агенция по безопасност на храни, 

отглеждащи 40 000 бр. животински единици; 

• сключени са нови 185 бр. договори за ползване под наем на земи от общинския 

поземлен фонд начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, със срок от 5 
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до 10 години, считано от стопанската 2020/2021 г., за 1059 поземлени имота с обща 

площ 7630 дка на обща стойност 76 300 лв. 

Съгласно решения на Общински съвет - Момчилград за Отдаване на земи от общинския 

поземлен фонд под аренда са сключени 817 бр. договори за аренда за 2 600 бр. 

поземлени имоти с обща площ 9180 дка на обща стойност 133 150 лв. 

Към настоящия момент Община Момчилград има сключени общо 1 002 договора за 

аренда и наем на земи от общински поземлен фонд със срок по-дълъг от една година. 

Отдадените по тях поземлени имоти възлизат на 376 бр. с обща площ над 2 800 дка. 
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Главен архитект и устройство на 
територията 

В периода февруари 2020 г. - февруари 2021 г. Община 

Момчилград постига значителна част от поставените цели 

и задава нови. 

След встъпването в длъжност на нов главен архитект са рамкирани основните 

краткосрочни и дългосрочни цели, програми за устойчиво териториално развитие, 

прозрачно управление, законност и ефективно администриране.  

В контекста на влязлата в сила кадастрална карта на град Момчилград (май, 2019 г.) и 

Общия устройствен план на общината (август, 2019 г.) служителите на отдел 

„Устройство на територията, кадастър и регулация“, за цитирания период, предоставят и 

нови услуги: комбинирани скици за поземлени имоти за пълна или частична идентичност 

и извадки от Общия устройствен план на община Момчилград. 

Направени са и значими стъпки към подобряване на услугите за гражданите и бизнеса в 

отдел „Устройство на територията, кадастър и регулация”. Вече всеки гражданин или 

фирма може да получава по-бързо и прозрачно в единен формат всички необходими 

административни актове по отношение на Визи, Разрешения за строеж, Разрешения за 

поставяне, Удостоверения за въвеждане в експлоатация и др. 

Акцент в дейността на главния архитект са и направените, по предложение на кмета на 

общината, изменения в нормативната база, действаща на територията на общината, 

имаща отношение към териториалното устройство и дейността на отдел „Устройство на 

територията, кадастър и регулация“, като: 

• Действащите до сега две наредби за рекламната дейност и преместваемите 

обекти са отменени, предвид настъпилите промени от 2019 г. в Закона за 

устройство на територията. Подготвен бе проект на нова наредба за 

преместваемите обекти, за рекламните, за информационните и монументално-

декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на община 

Момчилград, който е приет с Решение на Общински съвет-Момчилград. Новата 

наредба е основа за по-ефективен контрол и устойчиво управление, ръководство и 

координация на съответните дейности; 

„Всеки 

гражданин или 

фирма получава 

по-бързо и 

прозрачно 

необходими 

актове, като 

Визи за 

проектиране, 

Разрешения за 

строеж, 

Разрешения за 

поставяне, 

Удостоверения 

за въвеждане в 

експлоатация и 

др.“ 
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• Наредбата за премахване на незаконни строежи и наредбата за поправяне, 

заздравяване или премахване на строежи или части от тях също са отменени. 

Изготвеният проект на нова наредба, обединяваща дейността на двете предходни, 

е приет с Решение на Общински съвет-Момчилград, като същата полага основите 

за по-ефективен контрол, законност в строителството и по-безопасна среда за 

живеене; 

• След обстоен анализ на Раздел V за техническите услуги от Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на 

територията на община Момчилград, е обобщена категоричната необходимост за 

цялостното му изменение. Предвид възможността от предоставянето на нови 

услуги, необходимостта от по-ефективно определяне на цени и такси, както и 

необходимостта от адаптация към действащите законови уредби е изготвен проект 

на изменение на горе цитирания Раздел V (пример за неприложимост на досега 

действащият текст, предвид действащото законодателство, е определянето 

на цени и такси в сферата на строителството, на база строителна стойност 

на обекта, който е заменен с принцип на определяне на такса, на база 

разгъната застроена площ). Административните услуги, които предоставя 

общинската администрация, в сферата на устройственото планиране и 

строителството „комуникират“ ежедневно с гражданите и фирмите и генерират 

значителен годишен приход на Общината, като имат и силно влияние в 

инвестиционните климат и среда. Предвид важността на сферата на 

администриране, са проведени предварителни срещи с граждани и общински 

съветници за прецизиране на предложените услуги, такси и цени. Оформеният 

текст кореспондира с Наредбата за административното обслужване и цялата 

нормативна база и препраща към нови формуляри за подаване на заявления за 

извършване на технически услуги (около 40 на брой) със съответния уникален 

идентификатор на административната услуга. Проектът на изменение на горе 

цитирания Раздел V е приет с Решение на Общински съвет-Момчилград и 

предстои влизането му в сила.  

Законодателството дава възможността служителите в общинските администрации, които 

имат пълна или ограничена проектантска правоспособност, да изработват служебно 

проекти за устройствени планове за държавни или общински поземлени имоти на 

територията на общините. Благодарение на своите специалисти и експерти, (за обекти и 

имоти общинска собственост, свързани с инвестиционните намерения и устройственото 

планиране на община Момчилград), бяха изготвени служебно и процедирани следните 

подробни устройствени планове и концепции: 

• ПУП-ИПР, за смяна на предназначението на  УПИ XI – „за админ. дейности и общ. 

хранене“ в УПИ XI – „за озеленяване“ и смяна на предназначението на УПИ IX  - „за 

хотел, админ. дейности и общ. хранене“ в УПИ IX „за озеленяване и културна 
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дейност“, кв. 13 по ПУП на гр. Момчилград и предвиждането на имотите за 

публична общинска собственост; 

Една ретроспекция: 

През 50-те години късче територия в центъра на града оформя културното средище 

„Димитър Благоев“. Лентите от прожекционните стаички на киното и на 

създаденото по-късно и лятно кино са запечатали не само кадри от старите филми, 

но наслагват и оформят един общ спомен у всички момчилградчани - споменът за 

детството, за младостта и за последвалата тиха на пръв поглед разруха.  

Всички сме имали своите прекрасни спомени от това място и сме сигурни, че ще ги 

споделим и ще ги предадем на идните и непознатите поколения и те ще имат 

своето запазено място за първа целувка, първа любов, първи концерт, първа 

картина, първо кафе с приятел, първо засадено дърво... 

Културата и духовните ценности са сърцето на всяка общност. Това закътано и 

красиво място, съхранило в себе си момчилградския дух, е значимо за града. То е 

голямо и поради това, че всеки е оставял там частица от своето. 

По предложение от кмета на община Момчилград и взетото единодушно решение от 

Общинския съвет имотите на бившите „Обединен детски комплекс - гр. Момчилград“ 

и „Лятно кино“, попаднали между Основно училище „Д-р Петър Берон“, Средно 

училище „Никола Йонков Вапцаров“, Църква „Свети Цар Борис“, Професионална 

гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“ и Спортен комплекс „Наим Сюлейманоглу“, се 

предвиждат за запазване и бъдещо оформление на площадно и парково 

пространство, като за сградата на лятното кино се изработва техническо задание 

за проектиране на сграда за културни и обществени дейности. 

• ПУП-ИПР за регулационен квартал № 16 по плана на град Момчилград, 

премахващ рег. квартал 40, обособяващ нови регулационни граници на квартали 

16 и 18 и обособяващ нови регулационни квартали 16Б и 17 по плана на град 

Момчилград, общ. Момчилград, обл. Кърджали - площ на териториалния обхват - 

85 000 кв. м.; 

Проектът обхваща значителна площ от централната част на града, като урегулира 

съществуващи близо 80 броя паркоместа и предвижда около 100 нови. Предвижда и 

обособяване, както на отделни урегулирани поземлени имоти, на база 

кадастралната карта и различната собственост, така и нови улични регулации, 

които да облекчат автомобилния трафик,  като запазва съществуващите зелени 

площи и се съобразява с фактическото положение на сградите; 
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• Идейна устройствена схема за обособяване на нова производствено-складова 

зона „Върхари”; 

 Окончателният проект е в процес на възлагане и изработване. Целта на проекта е 

обособяване на атрактивна зона за инвеститори, които да създадат и нови работни 

места на територията на общината.  

• Проект за промяна предназначението на УПИ I – „за училищен двор“, рег. кв. 4, по 

плана на с. Върхари, общ. Момчилград, одобрен със Заповед № 934/29.09.1962г. и 

изменение със Заповед № 368/18.04.1977г. и промяна на предназначението на 

едноетажна сграда (бивше училище, съгласно Заповед № РД-14-154/10.07.2000г. 

на Министъра на МОН), находяща се в северната част на същия УПИ – на 

основание чл. 134, ал. 9 и чл. 39, ал. 3 от ЗУТ (чл. 305, ал. 2 от ЗПУО) и чл. 124а, 

ал. 1 от ЗУТ. 

Проектът е обявен на заинтересованите лица, като изменението на действащия 

план за регулация е съгласно одобрено задание за проектиране във връзка с промяна 

на предназначение на УПИ I – „за училищен двор”, рег. кв. 4, за разделяне на отделни 

части, като в едната част (УПИ I – за кметство и озеленяване) да остане 

съществуващата училищна сграда и се промени на предназначението ѝ в сграда за 

кметство с прилежащи терени за детски спортни площадки, футболно игрище и 

парк за населението, а остатъкът (УПИ II ÷ УПИ VII) от имота да се раздели на 

парцели за ниско етажно жилищно застрояване с актуването им, като частна 

общинска собственост. Уличната регулация, както и границите на кв. 4, не се 

променят, като единствено се промяна предназначението на имотите. Предвижда се 

обновяване на съществуващите зелени площи. 

Допълнително са възложени и изработени следните проекти: 

• Подробен устройствен план - изменение на план за улична регулация от о.т. 30, 28, 

29, 31, 22, 74, 73 и 72 по плана на с. Постник, общ. Момчилград; 

• ПУП-Специализирана план схема за: 

1. Канализационен клон А1 на ул. „Гюмюрджинска“; 

2. Продължение на канализационен клон I-12 от РШ 133 до същ. РШ на канализация 

изпълнена с Ф 400 бетонови тръби, гр. Момчилград, общ. Момчилград; 

• Изменение на ПУП-ПРЗ на ПИ с идентификатор 48996.36.28, гр. Момчилград, общ. 

Момчилград - отреден за гробище, се обособява нов ПИ за култова сграда - 

параклис. Обособяват се две нови УПИ: 

УПИ I – с площ 6718 м2, с отреждане „за гробище“ 

УПИ II– с площ 153 м2, с отреждане „за култова сграда“. 
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За най-значим в цитирания период може да се посочи възложеният проект „Обновяване, 

реконструкция и архитектурно оформление на централен градски площад – 

Момчилград“, като същият е предаден и представен от проектантите (на етап идейна 

фаза за съгласуване) на ръководството на Община Момчилград, съгласно изготвеното 

Техническо задание от главния архитект. Предстои предаването на проекта в техническа 

фаза, което да послужи за издаване на разрешение за строеж и бъдещо кандидатстване 

за финансиране. 

 

 

Извършени са всички технически услуги, постъпили по заявления и искания, както на 

граждани, така и на кмета на община Момчилград, в срок и могат да се обобщят 

нагледно по следния начин: 

Изпълнени дейности 2020 г. 

Одобрени инвестиционни проекти 48 

Издадени строителни разрешения 47 

Издадени визи за проектиране 40 

Проведени заседания на ОЕСУТ 10 

Взети решения от ОЕСУТ 77 

Одобрени устройствени проекти 20 

Издадени разрешения (предписания) за изработване на ПУП 21 

Издадени скици – регулация и кадастрален план 196 

Издадени скици – кадастрална карта 75 

Издадени удостоверения 39 

Издадени удостоверения за въвеждане в експлоатация 14 
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Благоустройство и техническа 
инфраструктура 
Подобряването на инфраструктурата във всичките ѝ аспекти е основната предпоставка 

за подобряване на жизнената среда на територията на общината. В тази връзка през 

2020г. са направени значителни инвестиции в тази насока. 

Водопровод и канализация 

Водопроводи: 

Приоритет през 2020 г. беше поставен върху водоснабдяването на малките населени 

места, които нямат собствени водоизточници и не са свързани с водоснабдителната и 

канализационната (В и К) мрежа. 

Изградени са нови водопроводи в следните населени места: 

• В село Чомаково е изграден изцяло нов водопровод с дължина 360 метра, 

ремонтиран е основно резервоарът на селото, доставени са и монтирани нова 

помпа и табло за управление на стойност 13 450 лв. без ДДС; 

• В село Летовник е изграден изцяло нов довеждащ водопровод с дължина 350 

метра, изградена е изцяло нова вътрешна водопроводна мрежа със сградни 

отклонения, нов резервоар на селото, доставени са и монтирани нова помпа и 

табло за управление на стойност 17 700 лв. без ДДС; 

• В село Кос е изграден изцяло нов довеждащ водопровод с дължина 470 метра, 

доставени са и монтирани нова помпа и табло за управление на стойност 18 800 

лв. без ДДС; 

• В махала Зли трап на село Чобанка е изградено ново допълнително 

водоснабдяване,  изцяло нов водопровод с дължина 240 метра до резервоара на 

селото, доставени са и монтирани нова помпа и табло за управление на стойност 

25 000 лв. без ДДС; 

• В село Сенце е изграден резервоар за питейна вода, а за настоящата 2021 г. е 

предвидено изграждането на нови водопроводи и решаване на проблема с 

водоснабдяването. 

• В село Друмче изцяло е подменен амортизираният водопровод  с дължина около 

1 300 м. и се извършва ново водохващане, но въпреки са необходими 

допълнителни мерки, поради малкия дебит на изворите и недостатъчното 

количество на постъпваща вода през летните месеци; 

„Подобрената 

инфраструктура 

е основна 

предпоставка за 

добра жизнена 

среда в 

общината.“ 
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• Във връзка с осигуряването на вода за поливане на стадион „Хасан Семерджи“ 

започна изграждането на довеждащ водопровод от старите кладенци на В и К, 

разположени непосредствено до р. Върбица. Водопроводът е с дължина 2 000 м., 

ще бъдат монтирани нови помпи и автоматизирана система за управление. 

Стойността на обекта е 50 000 лв. 
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Канализации 

През 2020 г. продължи работата по изграждане на канализации в малките населени 

места, като за целта бяха предвидени 120 000 лв. от бюджета на Община Момчилград. 

Изпълниха се частични канализации в следните населени места: 

• В село Лале е изградена битова канализация с дължина около 1083 метра, с 28 

сградни отклонения на стойност 61 300 лв; 

• В село Синделци е изградена битова канализация с дължина около 304 метра, със 

7 сградни отклонения на стойност 19 730 лв; 

• В село Нановица е изградена битова канализация с дължина около 282 метра, с 8 

сградни отклонения на стойност 16 800 лв; 

• В село Карамфил е изградена битова канализация с дължина около 358 метра, със 

7 сградни отклонения на стойност 21 150 лв. 
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Реконструкция  и ремонт на улична мрежа 

В това направление започна изпълнението на проект: „Реконструкция и рехабилитация 

на съществуващи улици и тротоари в гр. Момчилград“ по Програма за развитие на 

селските райони 2014 – 2020  на стойност 1 143 136,12 лв.  Изпълнението започна с 

ремонт на тротоарни плочи на ул. „Сан Стефано“ и  ул. „Хаджи Димитър“ и продължава с 

подмяна на тротоарните настилки и бордюри по централната улица „Гюмюрджинска“.  

В проекта се предвижда подмяната на 6 285 метра бордюри, 6 528 метра градински 

бордюр, 24 000 кв. метра тротоарни плочи и 14 000 кв. метра нова асфалтова настилка. 

Община Момчилград е изготвила и внесла пред Местна инициативна група (МИГ) 

Момчилград - Крумовград проект: „Реконструкция на улици и принадлежностите към тях 

чрез поставяне на камери за видеонаблюдение на гр. Момчилград“ по Програма за 

развитие на селските райони, BG06RDNP001-19.166 - МИГ Момчилград - Крумовград - 

мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички 

видове малка по мащаби инфраструктура“.  

Проектът е на стойност 50 000 лв. и включва поставянето на 27 камери за 

видеонаблюдение на възлови места в общината - кръстовища, паркове, площади и на 

входовете на селата Груево, Равен, Нановица и Звездел. Целта на проекта е 

повишаване сигурността на гражданите, опазване на обществения ред и собствеността. 

 

През 2020 г. чрез целево финансиране от държавния бюджет на Република България, 

съгласно Постановление на Министерски съвет (ПМС) № 348/18.12.2019 г., в размер на 

950 000,00 лв. и 490 000,00 лв.  от капиталовите разходи на община Момчилград за 

2020г. се извърши текущ и основен ремонт; реконструкция и рехабилитация на общински 

пътища и улична мрежа на следните обекти: 

• село Чайка - ремонтирани и асфалтирани две улици с обща дължина 1045 метра и 

положена 2 935 м2 асфалтова настилка на стойност 88 306 лв.; 

• село  Ауста - асфалтирани две улици с дължина 410 метра, като са положени 

1197м2, а в махала Баллъкой - 145 тона мин. бетон  на обща стойност  52 309 лв.; 

• село Лале - асфалтирана улица с дължина 670 метра, положени са  201 м2 асфалт 

на стойност  53 345 лв.; 

• Основен ремонт на ул. „Крайна“ в гр. Момчилград, където съвместно с В и К е 

подменен водопроводът, извършена е подмяна на компрометираната основа на 

улицата, подменени са част от бордюрите и положени два пласта асфалт по 

цялата  дължина на улица, която е 430 метра, на стойност  230 000 лв.; 

• село Горско Дюлево - асфалтирана е улица с дължина 180 метра  и са положени 

540 м2 асфалт на стойност 16 751 лв; 
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• село Постник - асфалтирани улици с обща дължина от 1 180 метра, като са 

положени 3 304 м2 асфалтова настилка, на стойност  97 992 лв.; 

• село Нановица - цялостно асфалтиране на двете главни улици, положени общо 

6 002 м2 асфалт на стойност 163 660 лв.; 
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• село Седларе, махала Градинка - асфалтирани са улици с дължина 590 метра, 

като са положени 1770 м2 асфалт на стойност 53 324 лв.; 

• село Звездел - асфалтирани са десет улици и са положени  общо 3 609,20 м2 

асфалт на стойност  105 907 лв.; 

• село  Багрянка - асфалтирана е улица с дължина 150 метра, положен е асфалт на 

550 м2  на стойност 14 213 лв.; 

• село Чуково - асфалтирана улица с дължина 110 метра и ширина 6 метра, 

използван е  660 м2 асфалт, на стойност 16 482 лв.; 

• село Карамфил - асфалтирана е улица с дължина 348 метра, като е положен 

асфалт на 1 218 м2,  на стойност  56 815 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущ  ремонт на общинската пътна мрежа 

За неотложни текущи ремонти на общински пътища са отделени финансови средства в 

размер на 480 000 лв. Средствата са усвоени, като са изпълнени дейности по следните 

участъци от общинската пътна мрежа: 
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• Текущ ремонт на път KRZ2395 /II - 59, Звездел - Карамфил/ - Карамфил - Синделци 

/ KRZ1391 / - асфалтиран е участък с дължина 2 100 метра с положен асфалт на 

площ от 7 140 м2 на стойност 176 699 лв.; 

• Извършен е текущ ремонт на път KRZ3394 /II - 59, Звездел - Карамфил/ - махала 

Батковци - махала Залист / KRZ2395/ с дължина 930 метра и е положена  2 418 м2 

асфалтова настилка на стойност 70 091 лв.; 

• Текущ ремонт на път / III - 5902, п.к. Звездел - Конче / - махала Крепост с дължина  

730 метра, с 1 971м2 асфалт на стойност 54 947 лв.; 

• Текущ ремонт на път / III - 5902, п.к. Звездел - Конче / - махала Божур 685 м и  

махала Ямач - 110 метра, като е положен асфалт на 2 146 м2  на стойност  63 310 

лв.; 

• В село Вряло, махала Зимовина са асфалтирани общо участъци с дължина 1 200 

метра на стойност  82 315 лв.; 

• В участъка на свлачище по път село Кос - село Лале е асфалтиран участък с 

дължина 110 метра на стойност 11 720 лв. 
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Ремонт на сгради общинска администрация и общинска собственост 

През 2020 година се изпълни проект: „Подобряване енергийната ефективност на 

сградата на кметство село Равен, общ. Момчилград“ по проект „Красива България“ 2020  

на стойност 94 000 лв. Извършен е ремонт на цялата сграда, при който е подменена 

покривната конструкция. Извърши се полагане на нови керемиди, олуци и водосточни 

тръби, нова дограма, извърши се и топлоизолация на сградата, положиха се нови 

настилки, изграден е санитарен възел, доставени са климатици. 

Извършиха се ремонтни работи на общински сгради (бивши здравни служби) в селата 

Нановица и Звездел, както и кметство село Гургулица. Със средствата в размер на 7 860 

лв.  е подменена дограмата и се извърши освежаване на сградите.  

За нуждите на кметство село Синделци се достави и монтира ЛОК на стойност 7 200 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обновяване на образователната инфраструктура и инфраструктурата на детските 

заведения 

През 2020 година стартираха процедурите за избор на изпълнители по проект: 

„Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура за обект: 

Средно училище „Никола Йонков Вапцаров“, гр. Момчилград" по Програмата за развитие 

на селските райони 2014-2020 г. Проектното предложение предвижда: вертикална 

планировка и парково обзавеждане, реконструкция и оборудване на спортна площадка, 
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вътрешни ремонтни работи, оборудване и обзавеждане. Стойността на проекта е 892 

850 лв. 

През 2020 г. са подменени оградите на Детска градина (ДГ) „Щастливо детство“, ДГ 

„Зорница“ и ДГ „Здравец“, разположени в гр. Момчилград. Подмяната е на стойност 60 

000 лв.  

През 2020 г. е извършен  и основен ремонт на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, село 

Нановица, при който се извърши цялостна топлоизолация на сградата, подмяна на 

дограмата и котелната инсталация, всичко на стойност 184 500 лв. 

Извършени са ремонтни работи на сграда на Дневен център за деца с увреждания „Дъга“ 

в гр. Момчилград, включващи изграждане на нов навес. Чрез изграждането се разрешиха 

сериозни проблеми, свързани с течове в сградата. Направи се освежаване на 

вътрешните помещения. 

Изпълни се проект „Изграждане на достъпна архитектурна среда на културни, 

исторически, спортни обекти за хора с увреждания“ в Народно читалище „Нов живот -

1926“, гр. Момчилград, включващ строително-монтажни работи за осигуряване на 

достъпна архитектурна среда и изграждане на ново повдигателно съоръжение за хора с 

увреждания , със средства от Агенция за хората с увреждания към Министерство на 

труда и социалната политика, които са на стойност 58 000 лв.  

Извършен е ремонт в Детска ясла „3 – ти март“,  гр. Момчилград. В помещенията се 

положиха нови настилки, извърши се ремонт на санитарни възли, постави се нова 

дограма и се боядисаха вътрешни помещения. 
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Ремонт и реконструкция на културна и туристическа инфраструктура 

През 2020 се подготвиха и се изпратиха за одобрение следните проектни предложения: 

• „Възстановяване на туристическа инфраструктура в лесопарк „Момчил юнак“, 

община Момчилград" по Програма за развитие на селските райони, 

BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград - Крумовград - Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“; 

Проектното предложение предвижда: ремонт на съществуващата туристическа 

инфраструктура, стълбища и парапети; възстановяване на алейното осветление покрай 

стълбището; ремонт на съществуващите каменни зидарии, намиращи се на площадките 

по стълбището; поставяне на пейки, кошчета, стойка за велосипеди и камери за 

видеонаблюдение. 

• „Изграждане на еко пътека „Вкаменената гора” в землищата на село Равен, село 

Биволяне и село Гургулица“ по Програма за развитие на селските райони, 

BG06RDNP001-19.402 - МИГ Момчилград - Крумовград - Мярка 7.5 „Инвестиции за 

публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“; 

Проектното предложение включва обособяване на туристическа еко пътека, при което се 

предвижда поставяне на информационни табели; места за отдих с маси и пейки; 

изграждане на мостчета и парапети на опасните места и закупуване на велосипеди. 

 

Обновяване на площи за широко обществено ползване 

През 2020 г. е одобрен и подписан договорът за финансиране на проект „Обновяване на 

площи за широко обществено ползване в град Момчилград“ по Програмата за развитие 

на селските райони (ПРСР),  МИГ Момчилград - Крумовград мярка 7.2. „Инвестиции в 

създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби 

инфраструктура“ .  

В обхвата на обекта „Озеленяване и благоустройство на УПИ І, от кв.6 по плана на 

гр. Момчилград“ се намира паметникът на Момчил юнак. Предвижда се изграждане на 

пространството около него - нови стъпала и настилка, обособяване на кътове за отдих с 

парково обзавеждане и изграждане на алпинеум с характерните камъни и растителност. 

Стойността на проекта е 50 000 лв. 

През 2020 г. по Национална кампания „Чиста околна среда - 2020 г.“ на тема: „Обичам 

природата - и аз участвам“ към МОСВ и ПУДООС се одобриха и финансираха две 

проектни предложения: 

• „Зона за отдих в село Груево, общ. Момчилград“ на стойност 10 000 лв.; 

• „Сред чиста природа се учим и живеем най-добре - ОУ „Н.Й. Вапцаров“, село 

Груево, общ. Момчилград“ на стойност 5 000 лв.  
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Извърши се озеленяване на предвидените терени, включващо засаждане на дървета и 

храстовидна растителност. Поставиха се беседки, пейки и кошчета.  

През отчетния период община Момчилград изгради и възстанови общо 8 броя детски 

площадки на стойност 36 000 лв.: 

• Изградена детска площадка в кв. 11, ул. „Сан Стефано“ № 12, гр. Момчилград; 

• Изградена детска площадка на ул. „Капитан Петко Войвода“,  гр. Момчилград; 

• Възстановена детска площадка в кв. „Орфей“, ул. „Кочо Честименски“, гр. 

Момчилград; 

• Възстановена детска площадка в кв. „Тракия“, блок „Пирин“ № 3, гр. Момчилград;  

• Възстановена детска площадка на ул. „Гюмюрджинска“ № 67, гр. Момчилград; 

• Възстановена детска площадка на ул. „Георги Бенковски“ № 5,  гр. Момчилград;  

• Изградена детска площадка в с. Звездел; 

• Изградена детска площадка в  с. Равен. 
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С цел благоустрояване на кварталите по искане на жители се изградиха беседки в град 

Момчилград и в населените места на стойност 36 000 лв: 

• Изградена беседка в кв. „11“, ул. „Сан Стефано“ № 12, гр. Момчилград; 

• Изградена беседка в кв. „11“, ул. „Сан Стефано“ № 21, гр. Момчилград; 

• Изградена беседка в кв. „11“, ул. „Хаджи Димитър“ № 9, гр. Момчилград; 

• Изградена беседка на ул. „Гюмюрджинска“ № 67, гр. Момчилград; 

• Изградена беседка на ул. „Тополите“ № 1, гр. Момчилград; 

• Изградени беседки на ул. „Стара планина“ и ул. „Маказа“ № 11, гр. Момчилград; 

• Изградени беседки в с. Пиявец, с. Нановица, с. Карамфил и с. Синделци. 
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Спортни площадки  

Един от приоритетите на Община Момчилград е да създаде условия за развитие на 

спортната култура в малките населени райони, като осигури съвременни места за спорт 

и отдих, и реконструира съществуващи такива. За целта е нужно изграждането на нови 

спортни площадки, които да осигурят терен за разнообразни игри и занимания - футбол, 

баскетбол и волейбол.  

Община Момчилград има сключен договор за финансиране по проект: „Изграждане на 

спортна площадка в кв. „Орфей“, гр. Момчилград“ по ПРСР - МИГ Момчилград - 

Крумовград - мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването 

на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Проектът е на стойност 60 000 лв. 

и включва изграждане на многофункционална спортна площадка в кв. „Орфей“ гр. 

Момчилград, както и доставка на фитнес уреди. 

Община Момчилград подготви и внесе искане за финансиране към Министерството на 

младежта и спорта за следните проекти:   

• „Изграждане нa спортна площадка в УПИ ІI, кв.3 по плана нa с. Карамфил, общ. 

Момчилград” на стойност 131 800 лв.; 

• „Изграждане на спортна площадка в ОУ „Д-Р Петър Берон“ в УПИ I, кв. 13 по ПУП 

на гр. Момчилград“ на стойност 152 300 лв. 

 

Друга техническа инфраструктура 

През 2020 г. продължи изпълнението на проект: „Изграждане на пътна връзка на с. 

Птичар с път І-5 Кърджали - Подкова - кръстовище на км. 364+500 по път І-5“, като през 

2020 г. изпълнението на проекта е на 80 % от предвидените дейности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Стр. 28 
 

Основни общински политики 
   

 

Изградени са напълно устоите и колоните на моста, доставени и монтирани са 30 броя 

греди, всяка от които с дължина от 26 метра и тегло от 26 тона. Готова е и 

стоманенобетоновата плоча на моста, както и голяма част от насипите. Въпреки че към 

момента не е осигурено цялото финансиране за строителството, обектът ще бъде 

приключен и въведен в експлоатация.  

За финансирането на проекта са осигурени средства с две ПМС № 165/07.08.2018 г. и 

ПМС №135/19.12.2018 г. на обща стойност 1 780 000 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2020 г.  продължи и изпълнението на проект „Брегоукрепване на централно градско 

дере - гр. Момчилград“. За обекта е осигурено финансиране с две ПМС 96/25.04.2019 г. и 

ПМС № 284/15.11.2019 г. на стойност 1 200 000 лв. Проектът включва изграждане и 

възстановяване на подпорните стени и полагане на стоманобетонова настилка в 

участъка от осова точка 14 до осова точка 45 в Централното градско дере на гр. 

Момчилград с дължина 611 метра. 

През 2020 г. Община Момчилград подготви проект: „Повишаване на енергийната 

ефективност на системите за външно осветление на община Момчилград и 

подобряване на условията на живот на населението“, включващ подмяната на 

осветителни тела с нови енергийно ефективни лампи в гр. Момчилград и населените 
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места Груево, Прогрес, Соколино, Багрянка, Равен, Нановица и Звездел за финансиране 

по процедура: Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност, 

BGENERGY-2.001 - Рехабилитация и модернизация на общинската инфраструктура - 

системи за външно изкуствено осветление на общините на стойност 704 000 лв. 

 

Зимно поддържане и снегопочистване 

Във връзка с подготовката на общинската пътна мрежа за експлоатация при зимни 

условия през 2020 г. се почистиха канавки и банкети. Положи се хоризонтална пътна 

маркировка. Извършиха се кърпежи на 5225 м2 пътна настилка по общински пътища и 

улична мрежа на територията на цялата община. Зимното поддържане и 

снегопочистване за сезон 2020 г. на общинските пътища на територията на община 

Момчилград се изпълни по следните обособени позиции и населени места: 

• №1-„Момчилград-с.Соколино-2-та моста -пътна връзка с път I-5 /Момчилград-Маказа/” 

• №2-„Пиявец-Обичник-Сенце-Кременец-Друмче-Сюлюм” 

• №3-„Седефче-Снегово Юг-Долни Пърпори- Горни Пърпори-Конче-Фейзоллар- Свобода 

–Овнене-Бряг-Фазан-Зора-Месари-Горно Конче” 

• №4-„Звездел-Пазарци-Бреза-Сулица-Конче-Божур-Крепост-Ауста-Веселина-Мрянка-

Дебелка-Ралица” 

• №5-„Синделци-Дафин-Дилянка-Динка-Доляне-Залез-Карамфил-Черновка-Батковци-

Залез-Чайка-Търнене-Катерица-Конче” 

• №6-„Пътя от Звездел до Нановица-Джелепско- Череша-Елена-Кос-Лале-Неофит 

Бозвели-Сълзица-Брягово-Совалка-Каменка” 

• №7-„Неофит Бозвели-Нановица-Поляна-Богатска-пътя за Хижата-Постник-Девинци-

Гургулица-Борово-Момина сълза-Щурец” 

• №8-„Вряло-Бар-Дрипка-пътя м/у Вряло и Кос-Зимовина-Хубавена-Царедвор- Плешинци 

-Равен-Беренци-Чобанка-Зли трап-Въз - Татул” 

• № 9 - „мах. Перловец, с. Биволяне - мах. Коте – мах. Долна Чобанка” 

• № 10 - „Груево-Свобода-Летовник-Чомаково-Сушево-Поляна-пътя за ГПСОВ” 

• № 11 – „Малко Балабаново – Голямо Балабаново – Карагьоз дере – с. Върхари – мах. 

Дружба – мах. Градинка – с. Седлари – мах. Софийци – с. Садовица – мах. Светла – 

мах. Кокиче – с. Загорско – мах. Писарци – мах. Кошарата – мах. Чанаклар -  до 

спирката на  с. Слънчоглед ” 

• № 12 – „с. Багрянка – с.Чуково – мах. Дъбовец – мах. Ветрец – Вилна зона – с. Прогрес 

– Вилна зона – с.Горско Дюлево –с.Каменец - с. Птичар – мах. Крушица“ 
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Образование, социални дейности, 
култура, спорт и туризъм 
През 2020 г. дейностите по образование, социални дейности, култура, спорт и туризъм 

бяха насочени към приоритети, определени в Програмата за управление на община 

Момчилград през мандат 2019 – 2023. 

 

Образование  

През 2020 година в община Момчилград продължиха да функционират шест общински 

училища (едно средно, пет основни), едно държавно (Професионална гимназия по 

туризъм и хранително-вкусова промишленост „Св. св. Кирил и Методий“) и едно частно 

средно общообразователно духовно училище. Шестте училища с общинско 

финансиране са средищни (СУ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Момчилград, ОУ „Д-р П. Берон” – 

гр. Момчилград, ОУ „Васил Левски” – с. Равен, ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Груево, ОУ „Н. Й. 

Вапцаров” – с. Звездел и ОУ „Св. св. Кирил и Методий ” – с. Нановица) и две са в 

списъка на защитените (ОУ „Н. Й. Вапцаров” – с. Звездел и ОУ „Св. св. Кирил и Методий 

” – с. Нановица). 

Детските градини в община Момчилград са шест. Три детски градини са в град 

Момчилград и три - в селата Груево, Звездел и Нановица. Изнесена група е разкрита в с. 

Равен, като част от ДГ „Щастливо детство“, гр. Момчилград. 

Всички деца и ученици от населени места, в които няма детска градина или училище, са 

обхванати в средищни детски градини и училища. Осигурен е безплатен транспорт и 

целодневна организация на учебния ден. 

Съгласно Решение Общински Съвет - Момчилград е в ход разширяване обхвата на 

задължителното предучилищно образование на територията на общината от 4-годишна 

възраст, което стартира от месец януари, 2021 г. 

Успешно работи механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. През 2020 г. на територията на община Момчилград 

е осигурен максимален обхват на деца и ученици в образователната система. 

Във връзка с осигуряване на здравословна и безопасна среда на възпитание, обучение 

и труд в условията на разрастваща се пандемия от COVID-19, общинска администрация-

Момчилград реализира 24 проверки на място в образователните институции, с които се 

„За повишаване 

качеството на 

образование и 

модернизиране на 

образователните 

институции се 

стимулира 

кандидатстване 

по Национални 

програми и 

проекти.“ 
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установи спазването на противоепидемичните мерки. Преди отварянето на детските 

градини и детска ясла, в края на месец май, се организира тестването за коронавирус на 

целия персонал в детските заведения. 

За повишаване качеството на образование и модернизиране на образователните 

институции се стимулира кандидатстването по Национални програми и проекти, както 

администрирани от Министерство на образованието и науката, така и от други 

организации. През 2020 г. по програми и проекти са кандидатствали всички училища и 

детски градини. Приоритетно тази година учебните заведения се ориентират към 

подобряване на средата чрез закупуване на интерактивно мултимедийно оборудване 

или иновативен хардуер, наложителни за провеждане на обучение в електронна среда 

от разстояние. Привлечените допълнителни финансови средства през 2020 г. от 

образователните институции са, както следва: 

1. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ –  6 284 

лв.; 

• Модул „Културните институции като образователна среда“ за СУ „Н. Й. Вапцаров“, 

гр. Момчилград – 2 500 лв., с цел осигуряване на възможности за използване на 

културните институции като образователна среда; 

• Модул „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ за ДГ 

„Здравец“ и ДГ „Щастливо детство“ в град Момчилград – 3 784 лв., с цел 

подобряване качеството на знанията и уменията, свързани с обучението и 

възпитанието на децата за безопасност на движението по пътищата, както и за 

намаляване на броя и последствията от пътнотранспортни произшествия с 

участието на деца; 

2. Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала” - 82 

766 лв. Предоставят се допълнителни средства за изплащане на обезщетения на 

персонала при намаляване на числеността на персонала, поради промяна в 

структурата и състава му, както и обезщетения при прекратяване на трудовите 

правоотношения на друго основание; 

3. Национална програма „ИКТ в системата на предучилищното и училищно 

образование” - 21 181 лв., по която са предоставени: 

• 2 броя интерактивни дисплея в СУ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Момчилград на стойност 

7 591 лв.; 

• осигурени средства за електронно образователно съдържание, софтуерни 

продукти за професионално обучение, електронен дневник и интернет свързаност 

за всички училища на стойност 13 590 лв.; 
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4. По ПМС №283/15.10.2020 г. са закупени преносими компютри за всички общински 

училища на обща стойност 24 012 лв:   

• Доставка на лаптопи - 11 броя за СУ „Н. Й. Вапцаров“ на стойност  9 672,00 лв.  

• Доставка на лаптопи - 8 броя за ОУ „Д-р П. Берон“ на стойност 7 004,00 лв.  

• Доставка на лаптопи - 2 броя за ОУ с. Нановица на стойност  1 870, 00 лв. 

• Доставка на лаптопи - 2 броя  за ОУ с. Груево на стойност  1 870, 00 лв. 

• Доставка на лаптопи - 2 броя  за ОУ с. Звездел на стойност  1 870, 00 лв. 

• Доставка на лаптопи - 2 броя  за ОУ с. Равен на стойност  1 870, 00 лв. 

В детските градини и училищата са получени средства за работа с деца и ученици от 

уязвими групи за 2020 г., които са в размер на 22 270 лв. 

Всички детски и учебни заведения в община Момчилград през 2020 г. са включени в 

схема „Училищен плод” и в схема „Училищно мляко” на Държавен фонд „Земеделие”. Те 

обхващат около 732 деца и общата им стойност е около 27 000 лв. за учебна година.  

Детските градини ежемесечно работят по проект на Оперативна програма „Наука и 

образование  за интелигентен растеж“ „Активно приобщаване в системата на 

предучилищното образование”, по който са предвидени допълнителни обучения на деца 

по български език и допълнителна работа с деца със специални образователни 

потребности. Проектът дава възможност на някои родители да бъдат облекчени от 

начислените такси за ползване на детска градина. 

Тридесет години от създаването си тази година отбеляза ДГ „Зорница” в гр. Момчилград. 

За съжаление празничният концерт, плануван по случая през месец май, нямаше 

възможност да бъде проведен, поради въведените противоепидемични мерки. 

Събитието беше отбелязано в медийното пространство и чествано символично. 

Спазването на противоепидемичните мерки наложи 24. май - Ден на българската 

просвета и култура и на славянската писменост - също да бъде отбелязан виртуално. 

Обявен бе онлайн конкурс с награден фонд на стойност 800 лева. Видео посланията и 

поздравите от училищата на територията на общината бяха публикувани в социалните 

мрежи и на електронното табло в града. 

За всички деца в детски, здравни и социални заведения на територията на общината 

имаше изненади за 1. юни - Деня на детето. 

През учебната 2020/2021 г. електронни дневници са въведени във всички осем 

общински, държавни и частни училища на територията на общината. 

Общината предостави еднократна финансова помощ на деца с изявени дарби за 

участие и класиране на национални олимпиади по различни учебни предмети.  
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През летния период на 2020 г. образователните институции организираха летни 

дейности за деца и ученици за развитие на техните таланти и способности. Детските 

градини и яслените групи също работиха без прекъсване през летните месеци. 

 

Култура 

Предизвикателството COVID-19 в значителна степен засегна културните институции и 

провеждането на някои дейности беше изпитание. През 2020 г. направление „Култура“ в 

отдел „Хуманитарни дейности“ продължи да работи за провеждане на политиката по 

създаване, разпространение и опазване на културните ценности. Поради настъпилата 

обстановка, свързана с разпространение на COVID-19, част от предвидените в 

Културния календар събития не бяха проведени. Средствата за финансиране на 

събитията, включени в Календара за годината, са в размер на 200 000 лв. Заложените 

средства са използвани за финансова подкрепа на значителен брой дейности, 

посредством включването им в Културния календар, както и за събития, които са пряк 

организационен ангажимент на общинска администрация. 
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Ежегодно се работи в посока утвърждаване на нови добри практики при реализацията на 

събития. Водещ приоритет е привличане на разнообразна публика чрез най-мащабните 

събития, реализирани от общинска администрация, а именно утвърденият вече 

Музикален фестивал „Нощта на Орфей“ и Международната среща на момчилградчани 

под наслов „Момчилград винаги в сърцето ми“. През 2020 г. фестивалът не се проведе 

поради усложнената епидемиологична обстановка. През седмицата на Международната 

среща на момчилградчани, през месец юли, в интернет пространството бе качена 

предварително заснета програма и видео поздрави на почетни граждани на град 

Момчилград. Жителите и гостите на града бяха изненадани с впечатляваща арт 

инсталация от чадъри в градския парк. 
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Община Момчилград традиционно подпомага читалищните институции чрез включване в 

Културния календар. През 2020 г. разпределената държавна субсидия за читалищата е в 

размер на 114 840 лева. Всяка година Министерството на културата дава възможност на 

читалищата да кандидатстват за допълнително целево финансово подпомагане с 

проектни предложения. От проведена втора конкурсна сесия по програма „Българските 

библиотеки - съвременни центрове за четене и информираност“ са одобрени два 

проекта на библиотеки в град Момчилград - на стойност 4 559 лв. и в село Груево - на 

стойност 963 лв. за закупуване на нови книги. 

НЧ „Нов живот - 1926“, гр. Момчилград, освен традиционната си дейност, със 

съдействието на Община Момчилград, през 2020 година реализира два проекта, а 

именно: 

• Проект „Извършване на СМР за осигуряване на достъпна вътрешна среда и 

изграждане на ново повдигателно съоръжение за хора с увреждания в сградата на 

НЧ "Нов живот - 1926", гр. Момчилград". Стойността на проекта е 58 000 лв. 
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• Проектът „Учене чрез игра“ по програма VIVACOM  Регионален грант на стойност 4 

800 лв. се реализира по време на пандемия. Точно когато беше най-необходимо, 

дадохме възможност на децата да се забавляват и да учат на открито. Монтирахме 

седем на брой термопластични образователни фигури по алеите в градски парк 

„Нури Адалъ“ ( Дама с числа от 1 до 10; Стъпки лабиринт; Гъсеница с азбука; 

Планети и звезди; Карта на България (с обозначени области и гр. Момчилград); 

Континентите на света; Компас, локализиран спрямо посоките на света). Чрез 

реализирането на проекта е създадена една по-забавна и образователна среда на 

открито в пределите на градския парк. Разнообразието от термопластични фигури 

осигури заетост на детския ум и движения. 

За организирането и провеждането на събития по Културен календар 2020 г. са 

изразходени общо 132 095 лева. Поради необходимостта от спазване на 

противоепидемичните мерки, въведени през месец март за ограничаване 

разпространението на COVID-19, са проведени част от плануваните събития. 

През 2020 г. са извършени ремонтни дейности по отоплителната система в ДГ „Пролет“, 

с. Нановица и е подменен котелът на твърдо гориво с комбиниран 160 kw на стойност 

6 050 лв. С нови огради на обща стойност 60 000 лв. се сдобиха трите детски градини в 

гр. Момчилград -  ДГ „Щастливо детство“, ДГ „Зорница“ и ДГ „Здравец“.  

Поради чести и сериозни проблеми с отоплителната инсталация в ОУ „Н. Й. Вапцаров“, 

с. Груево са доставени и монтирани 11 бр. климатици за учебните стаи и кабинети на 

обща стойност 26 526 лв. 

Извършени са ремонтни дейности в Детска ясла „Трети март“, гр. Момчилград на 

стойност 20 732 лв., с които е изграден навес и е напълно обновена една яслена група 

(ремонт на санитарни възли, подмяна на дограма, настилки и боядисване). 

През 2020 г. е извършен основен ремонт на ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. Нановица, 

при което се извърши цялостна топлоизолация на сградата, подменена е дограмата и 

подмяна на котелната инсталация на стойност 184 500 лв. 

Ремонтни дейности са извършени по сградата на Дневен център за деца с увреждания 

„Дъга“, гр. Момчилград на стойност  6 030 лв. 

Към Община Момчилград функционира Местна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Ежегодно се 

изготвя и приема план-програма за дейността на комисията (Решение № 4/31.01.2020 г. 

на ОбС-Момчилград). Поради усложнената епидемиологична ситуация от 

разпространението на COVID-19, голяма част от предвидените дейности в план-

програмата за 2020 г. не можаха да бъдат реализирани. В училищата са предоставени 

информационни материали на тема „Здравословно хранене“, „Лично пространство“ и 
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„Трафик“. Съществен принос за правилната организация и изпълнение на дейностите 

имат обществените възпитатели, педагогическите съветници и училищните комисии за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Съществува 

добра координация и сътрудничество на МКБППМН с отдел „Закрила на детето“ при 

Дирекция „Социално подпомагане“, РУ на МВР-гр. Момчилград, Център за подкрепа за 

личностно развитие, Център за обществена подкрепа, които работят в тази посока. 

Работи се по план за действие по подадени сигнали. 

Към МКБППМН работят четири обществени възпитатели (един психолог, двама педагози 

и спортен експерт), които консултират деца и ученици с различни поведенчески прояви. 

Провеждат се и регулярни индивидуални работни срещи на обществените възпитатели с 

проблемни ученици от училищата в града и селата с цел консултативна и корекционно-

възпитателна работа с тях. 

МКБППМН е образувала и разгледала 10 броя възпитателни дела спрямо 9 малолетни и  

1 непълнолетно лице. С решения на Комисията през 2020 г. са наложени общо 14 броя 

възпитателни мерки по чл. 13 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) с цел постигане на необходими корекционно-

възпитателни резултати. Наложена е една глоба на родител по чл. 15 от ЗБППМН, която 

е в размер на 100 лева. 

 

Физическото възпитание и спорт 

С цел повишаване жизненото равнище и здравния статус на гражданите в община 

Момчилград през 2020 г. се създават условия за занимания, включващи физически 

упражнения и спорт. 

В школите на клубовете по футбол, тенис на маса, борба, вдигане на тежести и бокс 

целогодишно са обхванати в занимания над 150 деца от всички възрасти. Въпреки 

трудностите и през тази година децата ни зарадваха с отличия от най-големите спортни 

събития у нас. През 2020 г. Община Момчилград предостави еднократна финансова 

помощ на изявени ученици в областта на спорта на обща стойност 2 400 лв. 

За организация и провеждане на събития по Спортен календар 2020 г.; за субсидии за 

дейността на петте спортни клуба; за капиталови разходи и за издръжка на спортни бази 

през 2020 г. са изразходени 287 075 лв. Спазването на противоепидемичните мерки, 

въведени през месец март, за ограничаване разпространението на COVID-19 наложи 

плануваните събития да не бъдат изпълнени на 100%. 

През 2020 г. Община Момчилград е домакин на следните турнири по тенис на маса: 
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• IX-то Държавно отборно първенство (ДОП) по Тенис на маса ветерани, 

Момчилград 25-27 септември 2020 г.; 

• Националния турнир по тенис на маса „Млад олимпиец“ за деца до 12 години на 09 

и 10 октомври 2020 г. 

 

Социални дейности 

През 2020 година продължи усилената работа в развитието на социалните услуги и 

грижата към хората с увреждания. Община Момчилград успешно изпълнява няколко 

проекта, финансирани от Европейски социален фонд и Оперативна програма „Развитие 

на човешките ресурси“. За поредна година лица в неравностойно положение получиха  

подкрепа за живот в домашна среда. 

С приемането през 2019 г. на Закона за личната помощ държавата делегира 

отговорността на общините по администриране и предоставяне на лична помощ на лица 

с 90 и над 90% степен на увреждане или трайно намалена работоспособност и право на 

чужда помощ, на деца с право на чужда помощ с определени 50 и над 50% вид и степен 

на увреждане и децата без право на чужда помощ с определени 90 и над 90% вид и 

степен на увреждане. През 2020 г. са подадени 53 заявления от кандидат-потребители 

на услугата и 53 заявления от кандидати за лични асистенти, с които са сключени 

трудови договори и тристранни споразумения за предоставяне на услугата. Към 

01.12.2020 г. броят на обслужваните лица е 114 от назначени 114 асистенти. 

Изплатените средства от държавния бюджет за възнаграждения на личните асистенти 

са в размер на 722 627,95  лв. 

От 08.04.2020 г. до 31.12.2020 г., Община Момчилград осигури грижи в домашна среда - 

поддържане на хигиена в жилището, приготвяне на храна, помощ при хранене, 

пазаруване, придружаване до обществени институции и организации чрез назначени 33 

асистенти по Национална програма „Предоставяне на грижи в домашна среда“. 

Грижата се предостави на лица с 80 до 89,99% степен на трайно намалена 

работоспособност или вид и степен на увреждане с определена чужда помощ и на хора 

над 65-годишна възраст в невъзможност за самообслужване, които не са 

освидетелствани по съответния ред от органите на медицинската експертиза в 

Република България. Услугата се изразява в предоставянето на персонална грижа в 

домашна среда, насочена към подпомагане на ежедневните потребности за 

самообслужване на нуждаещите се. 

Изплатените средства от програмата за възнаграждения на личните асистенти са в 

размер на 76 827,36  лв 
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През 2020 г. Община Момчилград продължи да предоставя интегрирани здравно-

социални услуги с външно финансиране по проект „Патронажна грижа за възрастни 

хора и лица с увреждания в община Момчилград - Компонент 2“ на стойност 147 633 

лв. За осъществяване на услугите бяха назначени: 4 медицински специалисти, 1 

рехабилитатор, 2 социални работника, 4 боря санитар, 1 психолог и  1 лекар. 

Дейностите по организация на предоставянето на интегрираните услуги се осъществява 

от диспечер на услугата. Предоставяните здравни услуги включват: медицинска 

рехабилитация, следене на витални показатели (кръвно налягане, пулс, температура), 

мерене на кръвна захар, превръзки на рани, поставяне на мускулни инжекции, 

съдействие при изписване на лекарства от личен лекар, правене на кардиограми и при 

необходимост консултиране с лекар-терапевт. 

Предоставяните от домашните санитари социални услуги са: почистване на дома, 

пазаруване, помощ при поддържане на лична хигиена, палене на печки. До момента 

услугите са предоставени на 95 потребители.  

Изпълнението на дейности продължава и през 2021 г. след като е одобрено и проектно 

предложение „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Момчилград - Компонент 4“ на стойност 59 330 лв.  

От  март, 2020 г. Община Момчилград осигурява допълнителна подкрепа на нуждаещи 

се лица и семейства за преодоляване последствията от разпространението на COVID-19 

чрез проект: „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания в община 

Момчилград - Компонент 3“ на стойност 101 370 лв. Проектът е насочен към 

подобряване на качеството на живот и възможностите за социално включване на хората 

с увреждания и възрастните хора в община Момчилград чрез осигуряване на мрежа от 

услуги в домашна среда и изграждане на подходящ капацитет за предоставянето им 

чрез въвеждане на модел за патронажни грижи за възрастни хора и лица с увреждания, 

включително лица с хронични заболявания и трайни увреждания за осигуряване на 

почасови интегрирани здравно-социални услуги в техните домове. 

С цел успешното изпълнение на дейностите по проекта са назначени на работа: 1 

социален работник и 7 домашни санитари на пълно и непълно работно време.  

Ползватели на услуги по проекта са 64 лица, в т.ч. 1 лице с увреждания, 63 възрастни 

над 65 г. с ограничения или с невъзможност за самообслужване. Дейността се извършва 

при стриктно спазване на противоепидемичните мерки. Услугата ще се предоставя до 

04.06.2021 г. 

По проект „Комплексна грижа за независим живот“ продължи предоставянето на 

социални и здравни услуги от Центъра за услуги в домашна среда, чиято дейност се 
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извършваше от 1 социален работник, 1 медицински специалист, 20 лични асистенти, 5 

социални асистента и 8 домашни помощници. 

През 2020 г. е сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Социално - икономическа интеграция на 

маргинализирани общности в община Момчилград“ по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.  Проектът е насочен към подобряване на 

условията за достъп до заетост и здравно-социални услуги на лицата от 

маргинализираните групи и тяхната успешна социализация и личностна реализация. В 

изпълнение на дейността се осигури работа на 4 лица от целевата група за период от 12 

месеца. Стойност 50 000 лв. 

През 2020 г. се сключи Административен договор за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ по проект „Подобряване качеството на живот на лица с 

увреждания и членовете на техните семейства“. Целта на проекта е да се подобри 

качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства и подобряване на  

достъпа до услуги за социално включване в отговор на комплексните потребности на 

хора с увреждания, насочени към преодоляване на последиците от социално 

изключване и бедността, което от своя страна ще даде възможност за връщането на 

реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания. В 

рамките на проектното предложение бяха назначени 6 лични асистенти. Стойност 50 000 

лв.  

През 2020 г. Община Момчилград продължи  осигуряване на храна на нуждаещи се лица 

чрез: 

1. Домашен социален патронаж - приготвя и доставя храна до дома на лица в 

пенсионна възраст и с увреждания. Приготвянето на храна се извършва от външен 

изпълнител. През 2020 г. капацитетът на услугата е 70 потребители. През 2020 г. са 

обслужени 52 лица. Услугата е местна дейност, като за ползването на услугата 

гражданите заплащат такса. Остатъкът от разходите за издръжка на услугата се 

поема от общинския бюджет.  

2. Осигуряване на безплатен топъл обяд за нуждаещи се лица. 

В периода от 01.01.2020 г. до 30.04.2020 г., община Момчилград осигури безплатен 

топъл обяд на представителите на целеви групи - лица без доходи и близки, които не 

могат сами или с помощта на своите близки да си осигурят прехрана, чрез средства по 

проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Момчилград“ по Оперативна програма 

за храни 2014-2020 г. 
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От 01.05.2020 г. до края на годината общината продължи да се предоставя топъл обяд 

със средства по Целева програма „Топъл обяд у дома в условията на извънредна 

ситуация – 2020 г.“, финансирана от националния бюджет чрез Агенция за социално 

подпомагане като обхвана 170 потребители от гр. Момчилград на стойност 62 118,00 лв. 

Приготвянето и доставката на храната се извършва от външни фирми. 

От 01.01.2020 г до 31.12.2020 г. продължи и предоставянето на храна по услугата 

Обществена трапезария -Момчилград по Фонд социална закрила обхващайки 100 лица 

на стойност 72 500,00 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През месец април, 2020 г.  се осигуриха  безплатни хранителни пакети за 839 граждани с 

ниски доходи, хора с увреждания и други лица от уязвими групи, посочени от Агенция за 

социално подпомагане, осигурени от Български Червен кръст (БЧК) по Оперативна 

програма за храни. През месец ноември, 2020 г. с помощта на Община Момчилград са 

раздадени 811 единични хранителни пакета и 140 двойни, осигурени от Оперативна 

програма за храни чрез БЧК. 
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Осигуряване на временна заетост 

По Регионалната програма за заетост в периода от 03.08.2020 г. до 02.12.2020 г. е 

осигурена заетост на 4 лица. Назначените лица на длъжност „Общ работник“ изпълняват 

дейности по поддържане и почистване на обществени места и терени в гр. Момчилград.  

Към 31.11.2020 г., отработващите лица по чл. 9 от Правилника за прилагане на Закона за 

социално подпомагане са 21, като са ангажирани в дейности по почистване и 

хигиенизиране на обществени терени.  

Финансова подкрепа на граждани  

Еднократни помощи по решение на Общински съвет - Момчилград през отчетната 2020 г. 

са отпуснати на 83 лица на стойност 16 590 лв.  

През 2020 г. от  Общинският фонд за асистирана репродукция и лечение на 

репродуктивни заболявания на семейства и лица, живеещи на семейни начала в община 

Момчилград са изплатени 2 000 лв. на 2 семейни двойки с репродуктивни проблеми от 

общината. 

Здравеопазване 

През отчетната 2020 г. основна линия в политиката на кмета на Община Момчилград е 

грижата към здравеопазването, която цели осигуряване на достъпна и качествена 

медицинска помощ, създаване на здравословни условия за всички граждани на 

територията на община Момчилград. 

Във връзка с епидемичното разпространение на COVID-19 и Заповед на Министъра на 

здравеопазването в МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ гр. Момчилград се разкри COVID - сектор с 

капацитет десет легла. Секторът е ситуиран на първия етаж. 

Проведе се благотворителна кампания за закупуване на апаратура, нужна на МБАЛ „Д-р 

С. Ростовцев“ в борбата с COVID-19. Благодарение на успеха на кампанията, за 

болницата бяха осигурени следната апаратура и материали: инхалатори, инфузионна 

помпа, 12-канален електрокардиограф, апарати за кръвно налягане, Холтер ЕКГ, 

билирубинометър, респиратор, безконтактен инфрачервени термометри, защитни 

облекла и предпазни  средства, дезинфектанти и др. Общата им стойност е 51 182 лв. 

По дарителската сметка на МБАЛ „Д-р С. Ростовцев“ постъпиха парични средства в 

размер на 29 977 лв., с които се закупиха хематологичен анализатор, шестканален 

електрокардиограф, респиратор, пациентен монитор и дезинфектанти. 
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Околна среда и екология 
Изминалата 2020 г. беше година на предизвикателствата по отношение на 

опазване на околната среда и чистотата на населените места в община 

Момчилград. 

С въведеното извънредно положение през месец март се наложиха спешни мерки за 

дезинфекция на обществените места. През месеците март и април беше създадена 

организация за дезинфекция на улиците на града, входовете на блоковете, площадките 

около контейнерите. До днес продължава дезинфекцията на обществените места като: 

детските площадки, автогарата, пространството около кабинетите на личните лекари  на 

територията на общината. 

Във връзка с тези предприети мерки и направените допълнително разходи, 

Министерството на околната среда и водите възстанови сумата от 69 288,88 лв. на 

Община Момчилград. Благодарение на възстановените средства успяхме да закупим 

електрическа почистваща машина и листосъбирач, които да подпомогнат работата на 

местна дейност „Чистота“.  

Всички планирани мероприятия по план-сметката на община Момчилград са изпълнени.  

За нуждите на сметосъбирането са закупени 100 броя контейнери тип „Ракла“, 100 броя 

кофи тип „Мева“ – 120 литра и 50 броя кофи тип „Мева“ – 240 литра. В най-отдалечените 

и труднодостъпни махали са подновени 4 куб. м. контейнери. Добрата координация с 

кметовете на населени места и постоянният контрол от страна на експертите доведе до 

постигане на положителни резултати по отношение на хигиената. Подобрена е 

хигиената около контейнерите във всички райони на града, както е подобрена и 

организацията на сметоизвозването по селата. Повредените контейнери своевременно 

се отремонтират. През зимния период в гр. Момчилград са поставени съдове за пепел, 

които също своевременно се почистват.  

Депонираното количество битови отпадъци за 2020 г. е 2 379,94 тона. Количествата 

разделно събрани отпадъци от опаковки са общо 5,5 тона: 1,460 тона са хартиените и 

картонените опаковки, пластмасовите опаковки са 1,110 тона, металните опаковки са 

0,120 тона, а тези от стъклени опаковки са 3,6 тона. Обслужването на разделно 

събраните отпадъци от опаковки се осъществява от „Булекопак“ АД, с което община 

Момчилград има сключен договор. 

„Добрата 

координация с 

кметовете на 

населени места и 

постоянният 

контрол от 

страна на 

експертите 

доведе до 

постигане на 

положителни 

резултати по 

отношение на 

хигиената.“ 
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Сметосъбирането се извършва от три сметосъбиращи камиона. Направено е 

постъпление за подмяна на единия от дванадесет кубиков сметосъбиращ камион. 

Внесено е предложение в Общинския съвет за използване на възстановените месечни 

обезпечения и отчисления по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците за 

закупуването му.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почистени са голям брой нерегламентирани сметища на територията на общината. 

Екипът на отдел „Екология и опазване на околната среда“ полага систематични и 

последователни усилия в това направление. Работата е комплексна и изисква както 

мерки от страна на общинската администрация, така и повишаване на самосъзнанието 

на всеки един жител на община Момчилград.  

През лятото е извършено измиване на улиците на целия град, а текущото поддържане 

през останалите месеци се извършва от работниците в местна дейност „Чистота“.  
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Дейности по озеленяване включват поддържане на всички цветни и зелени площи. 

Извършвани са текуща резитба, косене и поливане на тревните площи. Ръчната коситба 

на зелени площи в гр. Момчилград е около 55 дка и е извършвана многократно през 

сезона (тротоарни ивици, зелени площи, стадион и паркове). 

Всички предвидени мероприятия за дезакризация и дезинсекция са извършени. Поради 

увеличената популация на комари и получени сигнали от жители на община 

Момчилград, през месец юли беше извършено допълнително пръскане на територията 

на общината. 

Сезонната цветна растителност през годината е подменена два пъти - през пролетта и 

през есента. Подновени са зелените площи зад амфитеатъра на сцената в Градския 

парк и около паметника на жертвите на тоталитарния режим пред Читалище „Нов живот - 

1926“. 

През 2020 г. с финансиране от Предприятието за управление на дейностите по опазване 

на околната среда (ПУДООС), националната кампания „Чиста околна среда – 2020 г.“, е 

реализиран проект „Зона за отдих в село Груево“ на стойност 10 000 лв. 

През 2020 г. се проведоха множество консултации и срещи във връзка с неприятната 

миризма в гр. Момчилград . Със съдействието на Регионална инспекция по околната 

среда и водите (РИОСВ) и Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) през месец 

ноември 2020 г. и месец февруари 2021 г. бяха извършени 72-часови изследвания на 

атмосферния въздух на гр. Момчилград, с мобилна станция за контрол качеството на 

атмосферния въздух. Продължава диалогът с Министерство на околната среда и водите 

(МОСВ) за уточняване източника на неприятната миризма.  

Основни приоритети в сферата на околната среда са: оптимизиране на събирането на 

битови отпадъци и разделно събрани такива; борбата с ликвидиране на 

нерегламентираните сметища на територията на община Момчилград; намаляване 

риска от аварии и природни бедствия; ясна политика по отношение на инвестиционните 

предложения. 
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Добро управление 
През 2020 година Община Момчилград въведе редица електронни услуги за 

подобряване качеството на услуги и създаване на по-добра комуникация между 

гражданите и администрацията в условията на пандемия от коронавирус.  

Община Момчилград вече предлага онлайн възможност за плащане на местни данъци и 

такси - през дигиталния портфейл iCard. Приложението работи на платформи: Windows, 

Android и iOS, поддържа и български език. 

Въвеждането на възможността за плащане на местни данъци чрез iCard е удобство и 

улеснение на гражданите да направят онлайн плащане на задължения по местни 

данъци и такси от всяка точка на света. Новата услуга е свързана със стремежа на 

Община Момчилград да улесни гражданите чрез въвеждане на повече електронни 

услуги, в условията на извънредното положение заради разпространението на COVID-

19. 
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Община Момчилград разработи онлайн портал, чрез който гражданите могат да подават 

сигнали, да зададат своите въпроси или да направят предложения до общинската 

администрация. Приемат се сигнали за всякакви проблеми - улично осветление, чистота, 

опазване на околната среда, нарушения на пътните и тротоарните настилки, бракувани 

автомобили и други.  

Целта на онлайн платформата е създаването на по-добра комуникация между 

гражданите и администрацията. В условията на наложените противоепидемични 

ограничения порталът е улеснение за хората, които могат да подават сигнали без да е 

необходимо да посещават сградата на общинската администрация. 

Община Момчилград реализира нова инициатива: канал в световната мрежа YouTube. 

Новото виртуално място дава възможност за безплатен достъп на потребители от целия 

свят до културния и обществения живот в Момчилград, както инициативи и реализирани 

проекти на Общинска администрация-Момчилград. 

Община Момчилград подписа двустранно споразумение с Национална агенция за 

приходите (НАП), което дава възможност на физически и юридически лица да извършват 

онлайн справка за дължими местни данъци, посредством официалният сайт на Община 

Момчилград www.momchilgrad.bg. За целта е необходим Персонален идентификационен 

код (ПИК) код на НАП, квалифициран електронен подпис (КЕП) или код, издаден от 

отдел „Местни данъци и такси“. 
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Кмет на Община Момчилград 
 

 

Илкнур Кязим Мюмюн 

Кмет  

Тел. 03631/7841 

obshtina@momchilgrad.bg 

  

Контакти 
Община Момчилград 

ул. „26-ти декември“ №12 
пк: 6800 

Тел. 03631/7841 

www.momchilgrad.bg 

 


