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Р Е Ш Е Н И Е 

№73 

Относно: Определяне на общински съветници за членове на работни групи за изготвяне 

на проект на Общински план за развитие на Община Велинград 2014-2020г. 

                          

На основание  чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА, чл.13 и чл.24 от Закона за регионално 

развитие, след проведеното гласуване с 

                                                                                                                                                              

Брой гласове 

“за” 

Брой гласове      

“против” 

Брой гласове    

«въздържали се» 

Брой 

присъствали 

Общ брой общински 

съветници 

24 0 0 24 29 

 Общински съвет – Велинград, 

 

             Р  Е  Ш  И:   

 І.Определя за членове на работни групи за изготвяне на проект за Общински план за 

развитие на Община Велинград 2014 – 2020г., следните общински съветници: 

1. Работна група по изготвяне на анализ на икономическото и социалното развитие на 

общината, вкл.: 

1.1.Обща характеристика/профил на общината 

Председател на работната група: инж. Станимир Живков – гл. инспектор дирекция ЕПП 

Общински съветник член на работната група: Исмаил Моллов 

Общински съветник член на работната група: Васил Аврамов 

1.2. Състояние на местната икономика 

Председател на работната група: Филип Ангелов – директор дирекция ФСД 

Общински съветник член на работната група:Радослав Димов 

Общински съветник член на работната група:Златко Златанов 

Общински съветник член на работната група: Янко Денизов 

1.3. Развитие на социалната сфера и човешките ресурси 

Председател на работната група: Недялка Стефанова – н-к отдел ОКВ 

Общински съветник член на работната група:Дияна Кехайова 

Общински съветник член на работната група:Тошко Кютов 

1.4.Инфраструктурно развитие, свързаност и достъпност на територията: 

Председател на работната група: арх.  Тодор Енев – гл. архитект на община Велинград 

Общински съветник член на работната група:Реджеп Ходжов 

Общински съветник член на работната група:Тома Пачалов 

Общински съветник член на работната група:Златко Златанов 

1.5.Екологично състояние и рискове 

Председател на работната група: Станимир Живков - гл. инспектор дирекция ЕПП 

Общински съветник член на работната група:Васил Аврамов 

Общински съветник член на работната група:Али Мареков 

1.6.Административен капацитет 

Председател на работната група: Янка Петрова – директор дирекция АПИО 

Общински съветник член на работната група:Йордан Аршинков 

Общински съветник член на работната група:Тодор Шейнов 

1.7.SWOT анализ 

Председател на работната група: Стоянка Кърпачева – секретар на община 

Общински съветник член на работната група:Дияна Кехайова 

Общински съветник член на работната група:Йордан Аршинков 



1.8.Анализ на сегашно състояние, изводи и тенденции за развитие на кметствата. 

Общински съветник член на работната група:Умер Кергин 

Общински съветник член на работната група:Любомир Малинов 

2. Работна група по изготвяне на целите и приоритетите за развитие на общината за 

определен период: 

Общински съветник член на работната група:Дияна Кехайова 

Общински съветник член на работната група:Димитър Гечев 

Общински съветник член на работната група: Александър Гагов 

3. Работна група по изготвяне на индикативна финансова таблица, обобщаваща 

необходимите ресурси за реализация на плана: 

Общински съветник член на работната група:Сергей Кичиков 

Общински съветник член на работната група:Бельо Мандраджиев 

Общински съветник член на работната група:Неби Бозов 

4. Работна група по изготвяне на индикаторите за наблюдението и оценката на плана: 

Общински съветник член на работната група:Тодор Шейнов 

Общински съветник член на работната група:Ахмед Юруков 

5. Работна група по изготвяне на необходимите действия по наблюдението, оценката и 

актуализацията на плана; 

Общински съветник член на работната група:Тодор Ушев 

Общински съветник член на работната група:Муса Онбашиев 

6. Работна група по изготвяне на описание на необходимите действия за прилагане 

принципа на партньорство и осигуряване на информация и публичност; 

Общински съветник член на работната група:Любомир Перчинков 

Общински съветник член на работната група:Георги Николов 

7. Работна група по изготвяне на програма за реализация на общинския план за развитие, 

с която се конкретизират проектите за неговото изпълнение, съответните финансови ресурси и 

звената за изпълнение на проектите; 

Общински съветник член на работната група:Костадин Шулев 

Общински съветник член на работната група:Реджеп Ходжов 

 8. В работата на всяка една работна група да се включат представители на  гражданското 

общество на Община Велинград. 

 

 

 Възлага  изпълнението на решението на Кмета на Община Велинград. 

 

 

Настоящото решение е прието на заседание на Общински съвет – Велинград, проведено 

на 28.03.2013г., Протокол №6, точка №3 от дневния ред, по вх.№205/13.03.2013г. и е 

подпечатано с официалния печат на Общински съвет – Велинград. Контролът по изпълнение на 

решението се възлага на Постоянната комисия  по общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална политика и евроинтеграция. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

                     /Д.Кехайова/ 


