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             Дейността на Общински съвет-Велинград, като орган на местното самоуправление се 

осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за местното самоуправление 

и местната администрация, действащото законодателство и е съобразена с Европейската харта за 

местно самоуправление.   

           В изпълнение разпоредбите на чл.27 ал. 6 от ЗМСМА и чл.98 ал.3 от Правилника за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация, “Председателят на общинския съвет изготвя и внася за разглеждане 

два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии…”.     Настоящият отчет 

обхваща първото полугодие на 2017 г.(от 01.01.2017 г.до 30.06.2017 г.) 

           За отчетният период Общински съвет-Велинград е провел 10 заседания– 6 редовни и 4 

извънредни. Заседанията на Общинския съвет за периода 01.01.2017 – 30.06.2017 година са 

проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация.          Седем дни преди провеждане 

на заседанието обществеността е информирана чрез съобщения на интернет страницата на 

общината 

          На заседанията проведени през първото полугодие на 2017 г., Общинският съвет е приел 

217  решения, засягащи различни аспекти от дейността на общината. Всички решения са приети 

с необходимото мнозинство  и при спазване на изискуемата процедура 

             Проектите за дневен ред на предстоящите заседания на Общински съвет се определят от 

Оперативно бюро съгласно правилника за работа на ОбС-Велинград. 

            Съгласно чл.22, ал.1 от ЗМСМА, всички актове на ОбС-Велинград  са изпращани 

в законоустановения 7-дневен срок на Кмета на Община Велинград и на Областния управител. 

Областният управител и Кметът на Община Велинград в изпълнение на правомощията си по чл. 

45, ал. 4 и ал.5 от ЗМСМА не са връщали за ново обсъждане или оспорили пред съда актове 

(решения) на ОбС за целия отчетен период.  Също така, приетите актове на Общинския съвет се 

изпращат и на Районна прокуратура - Велинград в предвид на правомощията й по осъществяване 

на общ надзор за законосъобразност на административните актове.  

 Преобладаващата част от приетите от Общински съвет-Велинград решения могат да се 

обособят основно в следните области: 

• Устройство на територията; 

• Управление и разпореждане с общинска собственост; 

• Частична актуализация на бюджета; 

• Вътрешни актове на Общинския съвет; 

• Актуализиране на подзаконови нормативни актове и др.; 

В заседанията на ОбС редовно  участие вземат кметът на общината, зам. кметове, 

вносителите и докладчици по проектите за решения, представители на местни и регионални 

медии, което създава предпоставка внесените въпроси да се обсъждат отговорно и открито. 

            Решения с по-важно обществено значение, приети от Общински съвет-Велинград през 

първата половина на 2017 г. са: 

 

➢ Приемане на общински бюджет за 2017г.  РЕШЕНИЕ № 5 ,РЕШЕНИЕ № 6,  РЕШЕНИЕ № 

7, РЕШЕНИЕ № 8 , РЕШЕНИЕ № 9 

➢ Промяна предназначението на имоти частна общинска собственост и преобразуването 

им в публична общинска собственост РЕШЕНИЕ №1, РЕШЕНИЕ №2, РЕШЕНИЕ № 34, 

РЕШЕНИЕ № 35  

➢ Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за обект: отклонение 

от път PAZ 1062/BGL 1350, П.К.ІІ-84- Аврамово/-Рохлева-Биркова-Кръстава-/ ІІІ-843 за 

с.Кандьови, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 27 

➢ Приемане на план за финансово оздравяване на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №72 

➢ План за интеграция на ромите 2017-2020г. РЕШЕНИЕ №78 

➢ Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 2017/2018г. РЕШЕНИЕ 

№79  

➢ Приемане на „Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Пазарджик“ 

2016  –2020 г.РЕШЕНИЕ №109 

➢ Изработване на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново, 

 съгласно Задание и  Опорен план  по чл. 125 от ЗУТ . РЕШЕНИЕ №132.  

➢ Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: Път paz1062/bgl, П.К. Аврамово/-

Рохлева-Биркова-Кръстава, в участъка кръстава, м. грънчарица. РЕШЕНИЕ №134 
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➢ Определяне брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община 

Велинград, мин. и макс. цени за таксиметров превоз на пътници и срок на валидност на 

разрешението.  РЕШЕНИЕ №189 

➢ Прознасяне на ОбС-Велинград относно запитване от МОСВ за неразрешаване 

ползването на Общински водопровод „Дюкера на СД „Бистрица” за извършване на 

услугата водоподаване/водопренос на вода за производство на електроенергия.  

РЕШЕНИЕ №216 

➢ Именуване на Централен минерален плаж във Велинград с името „Йосиф 

Шнитер”. РЕШЕНИЕ №192 

➢ Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 “Комбинирана процедура за 

проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за 

предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна 

програма “Околна среда 2014-2020 г. “, съфинансиране от Европейския фонд за 

регионално развитие на Европейския съюз по ОПОС 2014-2020 г.  РЕШЕНИЕ №111 

➢ Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект 

„Реконструкция и подмяна на водопроводна мрежа по улици „Осми март”, „3-ти март”, 

„Буков дол”, „Милош Папарков” и „Христо Смирненски” в гр.Велинград, Община 

Велинград от ПУДООС към МОСВ и приоритетност на обекта за Община 

Велинград. РЕШЕНИЕ №182 

           

         Съществена част от усилията на един законодателен орган, какъвто е ОбС, са насочени 

към непрекъснатото актуализиране на основните нормативни актове и приемането на нови 

такива.  Необходимо е да отбележа, че във връзка с направени промени в актове от по-висока 

степен (закони и др), все още има текстове от действащата общинска нормативна уредба 

(наредби, правилници и др.), които не СА синхронизирани с актове от по-висико ниво, влизат 

в противоречие с текстове от закона, затова е наложително те да се преразгледат основно и 

приведат в съответствие с чл. 15, ал. 1 от ЗНА, според който „Нормативният акт трябва да 

съответства на конституцията и другите нормативни актове от по-висока степен”.  И в момента 

има подадени протести от Окръжна прокуратура-Пазарджик срещу текстове от общински 

наредби, във връзка с направени промени в закони, които не са отразени в съответните 

нормативни актове на Община Велинград.  

          По отношение  на общинската нормативна уредба през първото полугодие  на 

2017  г.  бяха приети и актуализирани следните нормативни актове: 

 

➢ Актуализиране на Наредбата за управление на общинските пътища в Община Велинград  

/отмяна разпоредбата на чл.66 /.РЕШЕНИЕ №37 

➢ Приемане на Наредба за условията и редът на записване, отписване и преместване в 

общинските детски градини на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №49 

➢ Приемане на Наредба за условията, реда и критериите за финансово подпомагане на 

спортните клубове в Община Велинград. РЕШЕНИЕ №184 

 

         Основната си функция по определяне политиката за изграждане и развитие на общината 

,съгласно формулировката на чл. 20 ЗМСМА, Общински съвет-Велинград реализира чрез приемане 

на перспективни решения по утвърждаване на програми  и общински планове за развитие,които 

за отчетния период са:     

- Годишна програма за развитие читалищната дейност – 2017г. РЕШЕНИЕ №41 

- Проект на Културен календар на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №42 

- Общински годишен план за младежта за 2017г. РЕШЕНИЕ №46 

- Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Община 

Велинград. РЕШЕНИЕ №48 

- Приемане на План за 2017г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на 

туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №51 

- Приемане на План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 

2018г. РЕШЕНИЕ №119 

- Програма за развитие и насърчаване на физическото възпитание, спорта и социалния 

туризъм в Община Велинград 2017-2020г. РЕШЕНИЕ №155 

- Общ. програма за превенция на наркотичните зависимости 2017/18г. РЕШЕНИЕ №79 

- Общинска програма за закрила на детето за 2017г. РЕШЕНИЕ №191 
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През отчетния период в състава на ОбС-Велинград и  в  постоянните комисии към него има 

настъпила една промяна. На мястото на Георги Мяшков, който бе избран за управител на ВКТВ 

ЕООД клетва като общински съветник положи Георги Навяков.  

           Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии  и на ОбС 

се характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите  при вземането на 

решенията. Отсъствията са по изключение и в по-голямата си част по уважителни причини. 

            Работата на постоянните комисии към ОбС протича в конструктивен дух. Дейността им е 

насочена да подпомага Съвета в решаването на проблеми и задачи от местно значение, свързани 

с икономическото развитие, управлението на общинската собственост, въпроси свързани с 

инфраструктурата, социални дейности, образование и култура и др. Редовните заседания на 

постоянните комисии са с дневен ред, определен от Оперативно бюро и  съобразен с дневния ред 

на общинските сесии. Водещо е желанието всички въпроси, подлежащи на обсъждане на 

общинска сесия да бъдат законово подплатени и целесъобразни.  

           Заседанията на Общинския съвет и на постоянните комисии са открити.Те се оповестяват 

публично съгласно предвидените в Правилника за дейността на ОбС начини и срокове. На 

присъстващите граждани, жители на Общината и представители на различни обществени 

организации винаги се предоставя думата, когато разглежданите въпроси засягат техни или на 

обществото интереси.  

          През отчетния период Постоянните комисии са заседавали  както следва: 

 

ПОСТОЯННА      КОМИСИЯ Заседания 

       бр. 

Разгледани 

проекти,бр. 

Контрол 

 

Комисия по икономика, финанси, бюджет и 

дружества 

 

        6 

 

72 

 

39 

Комисия по градоустройство, строителство и 

архитектура, инфраструктура и водоснабдяване 

 

        6 

 

125 

 

78 

Комисия по образование, култура, здравеопазване, 

вероизповедания, социална политика 

 

         6 

 

62 

 

25 

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на 

околната среда, земеползване и горско стопанство 

 

         6 

 

69 

 

16 

Комисия по общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална 

политика и евроинтеграция 

 

         6 

 

90 

 

53 

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 

безопасност на движението, молби и жалби на 

гражданите, кризисни ситуации и връзки с 

гражданското общество 

 

         6 

 

50 

 

6 

 

Постоянните комисии освен въпроси от текущ порядък като докладни записки за сесиите, 

разглеждат и множество  въпроси по всички постъпили в деловодството на Общински съвет 

молби, жалби, питания и др. от граждани на Общината. 

          По правило се изпращат за проверка и становище до общинска администрация или 

компетентна институция, след което комисиите се произнасят по поставените в тях въпроси. 

          Някои от основните акценти в работата на отделните комисии и по-важни решения, приети 

от Общински съвет за периода м. януари 2017 - м.юни 2017 г., по постоянни комисии са: 

 

❖           Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества: 
приемане на общинския бюджет за 2017 г. и негови актуализации ; одобряване на разходи за        
проекти, одобряване на пазарни оценки, както и всички видове разходи предвидени  в проектите 

за решения; въпроси от общ характер. 

 

✓ Приемане на общински бюджет за 2017г.РЕШЕНИЕ № 5 ,РЕШЕНИЕ № 6,РЕШЕНИЕ № 

7, РЕШЕНИЕ № 8 , РЕШЕНИЕ № 9  

✓ Приемане на план за финансово оздравяване на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №72 
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✓ Поемане на дългосрочен общински дълг от община Велинград под формата на кредит 

от „Фонд за органите на местното самоуправление в България –ФЛАГ” ЕАД за 

реализация на проект“Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на  

инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по ПО 2 „Отпадъци” на 

ОП  “Околна среда 2014 – 2020 г.”, .РЕШЕНИЕ №112 

✓ Избор на Управител на „ВКТВ” ЕООД гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №152 

 

❖             Комисия по градоустройство, строителство и архитектура,         

                инфраструктура  и водоснабдяване:  
                    главно въпроси имащи отношение към устройството на територията 

 

✓  Разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за трасе на нов водопровод в 

м.”Градев лог”, землище с.Драгиново и нов подземен кабел за „Спортен комплекс 

Велинград-Драгиново” м.”Градев лог”, землище с.Драгиново. РЕШЕНИЕ № 23 

✓  Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за обект: 

отклонение от път PAZ 1062/BGL 1350, П.К.ІІ-84- Аврамово-Кръстава-/ ІІІ-843 за 

с.Кандьови, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 27  

✓  Допълнение на решение №259/03.06.2016г. на ОбС – Велинград относно площадка за 

третиране на ТБО, зелени и биоразградими отпадъци, м.”Благовото”.РЕШЕНИЕ №36 

✓  Разрешение за изработване на ПУП-схема за обект „Нови трасета за водопровод и 

канализация в кв.Анезица” по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №93 

✓ Изработване на Общ устройствен план на землищата на гр.Велинград и с.Драгиново, 

 РЕШЕНИЕ №132 

✓ Одобряване на ПУП-парцеларен план и план за уличина регулация, детски площадки 

и паркинг в м. ‘Черновръх’,  РЕШЕНИЕ №133  

✓ Одобряване на ПУП-парцеларен план за обект: Път-Аврамово/Кръстава, в участъка 

Кръстава /iii-843/, м. Грънчарица. РЕШЕНИЕ №134 

 

❖ Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, 

социална политика    
приемане на предложения свързани с мрежата от общински училища, детски заведения и 
обслужващи звена и предложения имащи отношение към  социални и културни институции 

✓ Годишна програма за развитие читалищната дейност – 2017г. РЕШЕНИЕ №41 

✓ Проект на Културен календар на Община Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №42 

✓ Приемане на Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, 

обект на месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2017г. РЕШЕНИЕ № 

20 

✓ Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на 

Община Велинград. РЕШЕНИЕ №48  

✓ Промяна вида на  ОУ „Васил Левски” с.Кръстава от основно в обединено 

училище. РЕШЕНИЕ №82 

✓ Промяна вида на училището ОУ ‘Иван Вазов’- с.Пашови от Основно в 

Обединено.РЕШЕНИЕ №121 

✓ Предложение за отпускане на персонална пенсия. РЕШЕНИЕ №213 

 

❖            Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, 

земеползване и горско стопанство   
въпроси свързани с развитието на спорта, екологията, земеползавнето 

 

✓  Общински годишен план за младежта за 2017г. РЕШЕНИЕ №46 

✓ Приемане на План за 2017г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на 

туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №51 

✓  Приемане на „Регионална Програма за управление на отпадъците на регион 

Пазарджик“ 2016  –2020 г.РЕШЕНИЕ №109 

 

❖ Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 

уредба и регионална политика и евроинтеграция 
всякакви въпроси свързани с разпореждане с общинска собственост – продажби, отдаване под 
наем на общински имоти, ликвидиране на съсобственост, учредяване на право на ползване и др.; 
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✓ Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост в Община Велинград през 2017г.  и нейното актуализиране и допълнение 

РЕШЕНИЕ № 11,  РЕШЕНИЕ №54. РЕШЕНИЕ №55,  РЕШЕНИЕ №84, РЕШЕНИЕ №123, 

 РЕШЕНИЕ №157, . РЕШЕНИЕ №176 

✓ Промяна предназначението на имоти частна общинска собственост и преобразуването 

им в публична общинска собственост. РЕШЕНИЕ №1,  РЕШЕНИЕ №2, .РЕШЕНИЕ № 34, 

РЕШЕНИЕ № 35 

✓ определяне на нова схема за разположението и брой места за таксиметрова 

автомобилна стоянка на пл.”Македония”, кв.Чепино. РЕШЕНИЕ № 21 

✓ Приемане на Наредба за условията и редът на записване, отписване и преместване в 

общинските детски градини на територията на Община Велинград.РЕШЕНИЕ №49 

✓  Изменение и допълнение на приета структура и обща численост на Общинска 

администрация. РЕШЕНИЕ №175 

✓ Одобряване на доклад за наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие 

2014-2020г. на Община Велинград, основан на резултатите от междинната оценка за 

изпълнение на общинския план за развитие за периода 2014-2016г. РЕШЕНИЕ №180 

 

❖ Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на 

движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с 

гражданското общество 

 

✓ Изменения на Приложения към Общински план за защита при бедствия на   Община 

Велинград и планове за действия към него, приети с решения на ОбС №22 и №23 от 

2012г. РЕШЕНИЕ №178 

✓ Определяне брой таксиметрови автомобили, работещи на територията на Община 

Велинград, минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници и срок на 

валидност на разрешението за извършване на таксиметров превоз. РЕШЕНИЕ №189 

✓ Разгледани 50 докладни записки и взети становища по 20 бр. молби и  

         жалби     на жители на Община Велинград 

           
          Обобщените данни показват, че като цяло Постоянните комисии са работили интензивно и 

отговорно. Най-натоварени, като обем работа и обработена информация са Постоянната комисия 

по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и водоснабдяване и 

Постоянната комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика и евроинтеграция. 
 

 
О т ч е т 

по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград за 
първо     полугодие на  2017 г.  / януари-юни, 2017 г. вкл./ 

 

 
№ 

 
НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА 

/ПРОБЛЕМА/ 
 

 
Срок  

 

 
 
 

1. Отчет за изпълнението на програмата на ОбС- 

Велинград 2016г. 

 

 

м. I 

 

Изпълнено 

2. Приемане на Програма за управление и разпореждане 

на общинската собственост и очакваните приходи за 

2017г. Състояние и ефективност на  общинската 

собственост. 

 

 

м. I 

 

 

Изпълнено 

 

3. 

 

Отчет за изработените проекти по Европейските 

проекти, тяхното движение и степен на готовност. 

 

 

м. I 

 

Изпълнено 

4. Анализ и отчет за постъпилите суми от Туристически 

данък 2016г.; Приемане на годишен план по Стратегия 

за устойчиво развитие на туризма; Внедряване на 

 

 

м. I 

 

 

Изпълнено 
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електронна с-ма за деклариране и събиране на 

туристически данък; Вписване на категоризираните 

туристически обекти в Национален туристически 

регистър 

5.  Отчети  на управителите и контрольорите на 

„ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за четвърто 

тримесечие на 2016г. 

 

м. I 

 

Изпълнено 

6. Приемане на годишна програма за развитие на 

читалищната дейност и сключване на договори 

м. I Изпълнено 

7.  Отчет за овладяване популацията на 

безстопанствените кучета  

м. I Изпълнено 

8. Приемане на бюджета на Община Велинград за 2017г., 

съгласно чл.84, ал.4 от Закона за публичните 

финанси; Приемане на Програма за капиталовите 

разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград 

за 2017г. Определяне на разпоредители с бюджетни 

кредити. Отчет за състоянието на общинския дълг.  

 

 

м. I 

 

 

Изпълнено 

9. Отчет по изпълнението на Общинска  Програма за 

младежта и спорта за 2016г.  и приемане на нова 

Програма за 2017 г. 

 

м. I 

 

Изпълнено 

10. Общинска програма за осигуряване на обществено 

полезен труд на лицата, подлежащи на социално 

подпомагане, съгласно ЗСП за 2016г. 

 

м. II 

 

Изпълнено 

11. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни за 2016г. и Програма за 2017г. 

 

м. II 

 

Изпълнено 

12. Отчет за 2016г. по изпълнението на Общинска 

програма за превенция на наркотичните вещества  

 

 

м. II 

 

 

Изпълнено 

 

13. 

Приемане на Календар с дейности в сферата на 

културата за 2017г.,  включващ изготвянето на план- 

сметка с източници на финансиране. 

 

м. II 

 

Изпълнено 

14.  Отчет за 2016г. за изпълнението на Стратегията за 

устойчиво развитие на туризма в Община Велинград 

 

 

м. II 

 

Изпълнено 

 

15. 

 

Приемане на нова Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Велинград; Актуализация 

на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на ОбС-Велинград;  

 

м. III 

 

не 

16. Изготвяне на годишен доклад за 2016г. по ОПР и 

Стратегия 2014-2020г. на Община Велинград  

 

 

м. III 

 

Изпълнено 

17. Приемане на отчет за състоянието на пътната 

инфраструктура и приемане на годишен План за 

работа през 2017г., относно общинска пътна мрежа, с 

приложение „Годишен поименен списък за ремонт и 

асфалтиране на общинските пътища и улици“ 

  

 

м. III  

 

 

Изпълнено 

18.  Отчет за 2016г. по изпълнението на План за 

интегриране на ромите / 2014-2017/ и приемане на 

нов план /2018-2020г./ 

  

м. III  

 

Изпълнено 

19. Доклад за състоянието на водопреносната мрежа за 

минерална вода и каптажите на изворите; Отчет за 

броя ползватели на минерална вода и сумите от такса 

водопренос, постъпили в общинския бюджет; 

Проверка състоянието на вододайните зони и 

набелязване мерки за опазването им 

 

 

м. III 

 

 

Изпълнено 

20. Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на 

актовете на Общински съвет 

м. III Изпълнено 

21. Доклади по ал. 1, т. 1, 3 и 4. чл. 28 от Закон за вътрешния 
одит в публичния сектор, включващ  годишен доклад за 
дейността по вътрешен одит, 

 

 

м. III 

 

 

Изпълнено 



  

 доклад за изпълнението на годишния план за дейността  и 
доклад за адекватността на ресурсите за вътрешен одит; 

22. Доклад на Кмета на Община Велинград за 

ипълнението на Общия устройствен план на Община 

Велинград 

 

м.ІІІ 

 

Изпълнено 

23. Изготвяне на електронна карта с местата за поставяне 

на РИЕ и билбордове 

м.ІІІ Изпълнено 

24. Приемане годишните ОПР и баланси на „ВКТВ“ЕООД и 

„МБАЛ-Велинград“ ЕООД , отчети на управителите. 

Отчети  за първото тримесечие на 2017г. на 

управителите на двете търговски дружества със 100% 

общинско участие в капитала.  

 

 

м. IV 

 

 

Изпълнено 

25. 

 

 

Отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2016г. - 

перспективи за развитие. Анализ на събираемостта на 

приходите. Годишни отчети и баланси. 

 

 

м. IV 

 

Изпълнено 

26. Отчет за дейността на читалищата и одобряване на 

предложенията им за включване на гостуващи състави 

в Програмата на Велинградски празници на културата 

2017г.; Разглеждане на Доклади на председателите на 

читалища за осъществените читалищни дейности и за 

изразходваните от бюджета средства 

 

 

м. IV 

 

 

Изпълнено 

27.  

План за развитие на социалните услуги за 2018г. и 

отчет за 2016г. 

м. IV Изпълнено 

28. Отчет на приходите от рекламна дейност на 

територията на Община Велинград за 2016. 

-------------------------------------------------------------- 

Актуализиране на схемата за поставяне на рекламно-

информационни елементи 

 

 

м. V 

 

     Изпълнено 

       -------- 

    Съгласува се 

      

29. Отчет на готовността за провеждане на Културните 

тържества. 

м. V Изпълнено 

30.  Приемане на нова Наредба №1 за Поддържане и 

опазване на обществения ред, чистотата и 

имуществото на територията на Община Велинград 

 

м. VI 

 

не 

31. Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете 

на Общински съвет 

м. VI Изпълнено 

32. Отчет на общинските съветници в качеството им на 

представители на Общината-съдружник в следните ТД: 

„Атлетик“АД, „Спорт Бееви“АД, „МБАЛ-Пазарджик“АД, 

, „Свежина“ ООД, „Паркинги и гаражи“ ООД, „Хорос“ 

ООД, „Булгард“ ООД; Представяне на актуален списък 

на ТД, в които Общита Велинград е съдружник или 

акционер. 

 

 

 

м. VI 

 

 

 

В изпълнение 

33. Отчет на Общинска програма за закрила на детето и 

приемане на нова Програма 

 

 

м. VI 

 

Изпълнено 

 

        Техническото обслужване на ОбС и неговите комисии, през периода обхващащ настоящия 

отчет е коректно и на добро ниво. За периода януари-юни 2017 г. канцеларията на ОбС няма 

допуснато закъснение при разпространяването на материалите на общинските съветници за 

съответните заседания. Гражданите са своевременно уведомявани както за графика на 

заседанията на комисиите и на ОбС, така и за съдържанието на включените в дневния ред 

материали. Редовно се публикува на сайта на общината дневният ред на всяко предстоящо 

заседание, както и      на основание чл. 22, ал.2  от ЗМСМА в 7 дневен  срок  от  приемането  им,  

всички  решения  на Общински съвет- Велинград са обявени на електронната  страница   на  

Община  Велинград  в  Интернет –   www.m.velingrad.bg.  

          Общинският съвет активно участва в работата на  НСОРБ и НАПОС, както и на поредната 

национална среща на местните власти. Важно е през следващите месеци да установим  

професионални контакти  и обмяна на опит /бенчмарк/ със сродни институции на територията на 

страната и извън нея, което е  с доказано полезен ефект. 



  

 

       Необходимо е да отбележа, че инициативата на кмета, неговия екип  и работата на Общинска 

администрация са от изключителна важност по отношение на подготовката на работата на ОбС. 

Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без общата 

воля на общинските съветници, без тяхната инициатива и подкрепа на всяко добро намерение. 

Всяко начинание или действие, преди то да стане факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде 

обсъдено в Общинския съвет. Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността за него 

пред гражданите. 

        Представям настоящия отчет за информация и се надявам, че изминалият период дава 

основание на всеки един от нас за реална преценка на извършеното до сега и приноса му в общия 

обем от работата за подобряване на местното самоуправление и развитие на общината, 

осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на всички ни за още по-добри резултати в 

цялостната работа на Общинския съвет. 

         Отчетът има за цел да осведоми и гражданите за работата на избрания от тях Общински 

съвет, да им помогне при формиране на преценката им за него, както и да им даде възможност за 

препоръки, с които ще се съобразим. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                             Председател на ОбС-Велинград: ……………….. 

                                                                                      /инж. Б. Мандраджиев/           


