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 ПРОГРАМА  ЗА РАБОТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЕЛИНГРАД ЗА  2019Г. 

№ НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА 

/ЗАДАЧАТА, МЕРОПРИЯТИЕТО 

Срок за 

обсъжд

ане 

Вносител Обсъжда се от 

1. Отчет за изпълнението на програмата на ОбС- Велинград 2018г.; 

Отчет на Кмета на Общината за 2018г. за изпълнение на Програмата за управление, 

съгласно чл. 44, т.19, (5) от ЗМСМА  

Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на актовете на Общински съвет за 

последното тримесечие на 2018г.;  

м. I Общински съвет 

Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

2. Приемане на бюджета на Община Велинград за 2019г.; Приемане на Програма за 

капиталовите разходи и придобиване на ДМА на Община Велинград за 2019г. Определяне 

на разпоредители с бюджетни кредити. Отчет за състоянието на общинския дълг:  

Приемане на тригодиша бюджетна прогноза 2019-2021, чл.94, ал.3, т.9 от ЗПФ.  

м. I Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане на общинската собственост и 

очакваните приходи за 2019г. Състояние и ефективност на  общинската собственост. 

 

м. I Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

4. Отчети  на управителите  на 'ВКТВ' ООД и 'МБАЛ-Велинград''“ ЕООД  за четвърто 

тримесечие на 2018г. 

м. I Управители  

 на ТД 

ПК към ОбС 

5. Отчет за овладяване популацията на безстопанствените кучета м. I Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

6.  Отчет за изработените проекти по Европейските проекти, тяхното движение и степен на 

готовност. 

м. I Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

7. Отчет за 2018г. по изпълнението на План за интегриране на ромите  

 

м. I Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

8. План за развитие на социалните услуги за 2019г. и Отчет за 2018г. м. II  Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

9. Анализ и отчет за постъпилите суми от Туристически данък 2018г.; Отчет за 

събираемостта от категоризирани туристически обекти и промяна на обстоятелства 

 

м. II Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

10. 

 

 

Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни за 2018г. и Програма за 2019г 
м. II 

 

 
 

 

Общинска  

Администрация 

 

ПК към ОбС 
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11. 

Отчет за 2018г. по изпълнението на Общинска програма за превенция на наркотичните 

вещества  
м. II Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

12.  Приемане на Календар с дейности в сферата на културата за 2019г.,  включващ 

изготвянето на план- сметка с източници на финансиране. 
м. II Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

 

13. 

 

Отчет за 2018г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво развитие на туризма в 

Община Велинград и Приемане на Програма за 2019г. 
 

м. II 

 

Общинска 

 администрация 

 

ПК към ОбС 

14. Разглеждане на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на Община Велинград  м. II Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

15. Отчет на приходите от рекламна дейност на територията на Община Велинград за 2018г.  м. III  Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

16.  Отчет на Общинската стратегия за личностно развитие на децата и учениците в Община 

Велинград за 2018.; Годишен план на дейностите за подкрепа на личностно развитие на 

децата и учениците в Община Велинград за 2019г.  

 м. III  Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

17. Изготвяне на годишен доклад за 2018г. по ОПР и Стратегия 2014-2020г. на Община 

Велинград;  
м. III Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

18. Приемане на отчет за състоянието на пътната инфраструктура и приемане на годишен 

План за работа през 2019г., относно общинска пътна мрежа, с приложение „Годишен 

поименен списък за ремонт и асфалтиране на общинските пътища и улици“ 

м. III Общинска 

 администрация  

ПК към ОбС 

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 Общинска 

 администрация  

ПК към ОбС 

20. 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, доклад за изпълнението на годишния план за 

дейността по вътрешен одит и доклад за адекватността на ресурсите за вътрешен одит; 

Разглеждане на Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза 

за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община 

Велинград  

м.ІІІ Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

21. Доклад на Кмета на Община Велинград за изпълнението на Общия устройствен план на 

Община Велинград; Приемане на окончателен проект на ОУП на Велинград, Драгиново и 

землищата им.  

м.ІІІ Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

22. Приемане годишните ОПР и баланси на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД, отчети на 

управителите. Отчети  за първото тримесечие на 2019г. на управителите на двете търговски 

дружества със 100% общинско участие в капитала. 

м. IV Управители  

 на ТД 

ПК към ОбС 

24. 

 

 

 

Годишен отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 2018г. - перспективи за 

развитие. Анализ на разходите и събираемостта на приходите.  

м. IV 

 

 

 

Директор на ОП     

 

ПК към ОбС 
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25. Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на актовете на Общински 

съвет 

 

м. IV  

Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

26. Отчет на Общинска програма за закрила на детето и приемане на нова 

 

м. IV Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

27. Разглеждане на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и 

цени на услуги на територията на Община Велинград  

м. IV Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

28. Отчет за дейността на читалищата за 2018г.- дклади на председателите на 

читалища за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 

средства 

м. IV Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

29. Приемане Наредба за почетни звания и символи на Община Велинград М.ІV Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

30.  Отчет на готовността за провеждане на Културните тържества и Празника на 

Велинград  

м. V Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

31. Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на 

деца в общинските ДГ   

м. VI Общинска 

администрация   

ПК към ОбС 

32. Отчет на общинските съветници в качеството им на представители в ТД, в които 

Община Велинград е съдружник или акционер;  Представяне на актуален списък и 

състояние на ТД;  

м. VI Общински  

Съвет 

и 

Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

33. Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете на Общински съвет 

 

м. VII Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

34. Отчет за полугодието за управлението на проекти, съфинансирани със средства на ЕС, 

тяхното движение- подготовка на документация и депозирани проектни предложения по 

всички подходящи за Община Велинград процедури, отворени за кандидатсване през 

2019г.  

м. VII Общинска  

администрация 

ПК към ОбС 

35. Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за първо полугодие на 

2019г. 

 м. VII  Общински  

съвет 

 ПК към ОбС 

36. Отчети  на управителите „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за второ 

тримесечие на 2019г. 

 

 

 

 м. VII  

 

Управители и 

контрольори 

 на ТД  

 ПК към ОбС 

37. Отчет за текущото изпълнение на Бюджета на Община Велинград за І-во 

полугодие на 2019г.; Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за първото 

полугодие на 2019г. 

м.VІІ Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 
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38. Разглеждане на Наредба за провеждане на обществени публични обсъждания в 

Община Велинград 

м. IX                      Общинска 

администрация                                

ПК към ОбС 

39. Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета, съгласно 

чл.140, ал.4 от Закона за публичните финанси  

м. IX  Общинска  

 А           Администрация и 

ОбС                                

ПК към ОбС 

40. Приемане на отчет на бюджета на Община Велинград (чл.140, ал.5 от ЗПФ) 

 

 м. IX Общинска 

 администрация 

 ПК към ОбС 

 
41. Информация за състоянието на училищната  мрежа в общината и тенданции в 

развитието й през учебната 2019/2020г. Обхванати деца и ученици в детски 

градини и училища, и необхванати по възраст. Състояние на здравеопазването в 

училищата и детските градини. 

м. IX Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

42. Отчет на Кмета в изпълнение на актовете на Общински съвет м. X Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

43. Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД и „МБАЛ-Велинград“ ЕООД  за трето 

тримесечие на 2019г. 

м. X Управители  

 на ТД  

ПК към ОбС 

44. Отчет за подготовката на пътната мрежа в Община Велинград за зимни условия. Отчет на 

извършените дейности по  ремонта и асфалтирането на общинските пътища и улици през 

летния сезон 

м. X Общинска 

администрация                                

ПК към ОбС 

45. Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. Основни проблеми на 

населените места от общината.; Анализ на инфраструктурно, социално и 

икономическо състояние на селата в Община Велинград- демографска 

характеристика 

м. XI ОбА 

кметове на  

кметства и   

и кметски                             

наместници                         

ПК към ОбС 

46. Отчет за изпълнение на Програмата за управление качеството на атмосферния 

въздух          

м. XII 

 

 

 

Общинска  

администрация                                

ПК към ОбС 

47.  Отчет за изпълнение на Програмата за управление на отпадъците на територията на 

Община Велинград 

м. XII                              

Общинска 

администрация                                   

ПК към ОбС 

48. Отчет за дейността и събираемостта на Отдел 'Инспекторат'- информация за 

контрола и санкциите, при спазването и изпълнението на общинските наредби 

м. XII Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

49. Приемане на Програма за работата на Общински съвет - Велинград през 2020г. м. XII Общински съвет ПК към ОбС 

50. Приемане на план-сметка за определяне на такса за битови отпадъци м.ХІІ Общинска 

администрация 

ПК към ОбС 

51. 

 

 

 

Подробен Отчет поизпълнение на програмата за управление на Община Велинград 

за 2019., включващ общинско имущество  /земи и сгради/  по населени места и 

приходи от тях  

м. XII Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 
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52.  

 

 

Разглеждане на Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

граждани, поставянето им под наем в общински жилища по чл.43 и чл.45 от ЗОС и 

разпореждането с общински жилищни имоти; 

Анализ за необходимостта от привеждане на подзаконовата нормативна уредба на 

Община Велинград (необхваната актуализация през 2019г.) в съответствие със 

законодателството на РБ – мерки и план за 2020г. - ревизиране на съществуващата 

нормативна база  

 

м. XII Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

 

53. 

 

 

Приемане на спортен календар на Община Велинград  за 2020г.  

 

 

м. XII Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

54. Общинска програма за осигуряване на обществено полезен труд на лицата, подлежащи на 

социално подпомагане, съгласно ЗСП  и Отчет за 2019г.; 

 

м. XII Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

55. Отчет по изпълнението на Общинска  Програма за младежта за 2019г.  и приемане на нова 

 
м. XII Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

56 Приемане на годишна програма за развитие на читалищната дейност и сключване на 

договори; Одобряване на предложенията от читалищата за включване на гостуващи 

състави в Програмата на Велинградски празници на културата 2020г.; 

м.ХІІ Общинска 

 администрация 

ПК към ОбС 

 

 

 

 

Програмата за работа на Общински съвет- Велинград може да бъде актуализирана и допълвана по предложение на Кмета на 

Община-Велинград, Председателя на Общински съвет и Председателите на Постоянните комисии към ОбС- Велинград. 

 

 

 

           ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: 

             /инж.Али Мареков/ 

 


