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 Уважаеми колеги общински съветници,  

 
         В изпълнение на 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 второто полугодие на 2017 г. в периода от 01.07.2017 г.до 
31.12.2017 г. 
 За периода от 01.07.2017 г. До 31.12.2017 г. Общински съвет –Велинград, като орган 
на местното самоуправление, осъществява своята дейност, ръководейки се от основните 
принципи за добро и демократично управление и при спазване  Конституцията на Република 
България, Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото 
законодателство и е съобразена с Европейската харта за местно самоуправление.   

            За отчетният период ОбС-Велинград проведе 7 заседания – 5 редовни и 2 извънредни, 
съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и 
свикани по реда на нашия правилник. 

          Трябва да отбележа, че за цялата 2017 г. (01.01.2017-31.12.2017) Общински съвет-
Велинград е провел общо 17 заседания, на които са приети 451 решения, засягащи различни 
дейности и аспекти, свързани с функционирането на  общината. 

 На заседанията проведени през второто полугодие на 2017 г., Общинският съвет е 
приел 234  решения,  взети с мнозинство и начин съгласно нормативната уредба 
            За отчетния период има постъпили 3 писмени питания към кмета на общината на 
които има отговор в регламентирания срок. 
            Съгласно изискванията на  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 администра-
тивните актове.  
 Приетите от Общински съвет-Велинград решения могат да се обособят основно в 

следните области: 
 Инфраструктура и устройство на територията; 
 Управление и разпореждане с общинска собственост; 
  Актуализация на бюджета; 
 Образование, култура, спорт, здравеопазване и социални дейности 
 Наредби, правилници, програми и др.;   

В заседанията на ОбС редовно  участие вземат кметът на общината, кметският екип, 
вносителите на материали, представители на местни и регионални медии: „Велинградски 
Темпо новини”, телевизия „Телемедиа”, което е предпоставка внесените проекти да се 
обсъждат отговорно и открито. 

През 2017 г. на базата на предложените от общинската администрация материали и 
според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Велинград, 
ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите 
на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата 

на постоянните комисии и утвърди редица решения като с по-голямо обществено значение 
през втората половина на 2017 г. са: 
 

 Учредяване на общинско дружество „Медицински център Велинград” ЕООД със 100% 
общинско участие. РЕШЕНИЕ №221 

 Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 
2017/2018г.РЕШЕНИЕ №222 

 Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 
2017/2018г. РЕШЕНИЕ №223 

 Промяна на общинския бюджет за 2017г. РЕШЕНИЕ №253,  РЕШЕНИЕ №275, РЕШЕНИЕ 
№366,  

 Промяна/увеличение на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за 
капиталови разходи със 214 492лв. от продажба на общински земи и тяхното 
разпределение в програмата за капиталови разход РЕШЕНИЕ №267и на Община 
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Велинград за 2017г.РЕШЕНИЕ №224 , РЕШЕНИЕ №261, РЕШЕНИЕ №371, РЕШЕНИЕ 
№422 

 Приемане на актуализация на „Регионална Програма за управление на отпадъците на 
регион Пазарджик” 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №266 

 Одобряване на Актуализация на Общинския план за развитие за периода 2018 – 2020г. 
на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №279 

 Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от 
възобновяеми източници и биогорива. РЕШЕНИЕ №280 

 Програма за енергийна ефективност на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №281 
 Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски земи 

за обект: изграждане на „Разширение на гробищен парк” /Централни 
гробища/  РЕШЕНИЕ №370 

 Изменение и допълнение на Решение №133/27.04.2017г. на ОбС – Велинград, относно 
одобряване на ПУП-парцеларен план и план за улична регулация, детски площадки и 
паркинги в м.”Черновръх” по КВС на с.Кръстава, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №411 

 Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация на 
Санитарно-охранителни зони – обект – СОЗ на р.Грънчарица и нейните притоци – 
р.Малката река, р.Везьов дол и р.Трълско дере, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №421 

 Безвъзмездно придобиване правото на собственост върху имоти частна държавна 
собственост в управление на Министерство на земеделието, храните и горите „ЮДП” ДП 
гр.Смолян, териториално поделение – ДГС „Алабак”гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №423 

 

И през второто полугодие на 2017 г.бяха взети  решения, с които ОбС дава съгласие, 
Община Велинград да изготви и кандидатства с проектни предложения по оперативни 
програми от еврофондовете и по програми от националните фондове както следва:  

 Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект за 
рекултивация на общинското сметище в гр.Велинград от ПУДООС към МОСВ и 
приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №227  

 Кандидатстване на Община Велинград по ОП „Региони в растеж 2014-2020”с проектно 
предложение „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска градина в гр.Велинград” 
с обект „Полудневна детска градина към СУ „Кирил и Методий”.РЕШЕНИЕ №228 ,  
РЕШЕНИЕ №229. 

 Кандидатстване на Община Велинград за финансиране с проектно предложение за 
ремонт и реконструкция на Закрит плувен басейн – Велинград по проект „Красива 
България” 2018г. РЕШЕНИЕ №448 

              
           Съществена част от усилията на един законодателен орган, какъвто е и Общински 
съвет-Велинград, са насочени към непрекъснатото актуализиране на основните 
нормативни актове и приемането на нови такива. Необходимо е отново да отбележа, че 
във връзка с направени промени в актове от по-висока степен, има текстове от 
действащата общинска нормативна уредба (наредби, правилници и др.), които все още НЕ 
са актуализирани, 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”. Продължава да има подадени протести 
основно от Окръжна прокуратура-Пазарджик пред Административен съд- 
Пазарджик срещу текстове от общински наредби, във връзка с направени промени в 
закони, които не са отразени в съответните нормативни актове на Община Велинград. 
Затова е необходимо спешна актуализация на съществуващата или приемане на нови 
наредби, които да са в синхрон с актовете от по-горна степен.        

През отчетния период няма промяна в състава на ОбС-Велинград и  в  постоянните 
комисии към него. 
             Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии  и на 
сесиите на Общински съвет, 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. 

         В конструктивен дух протича работата на постоянните комисии към ОбС, насочена да 
подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, 
управлението на общинската собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални 
дейности, образование и култура и др. Редовните заседания на всяка Постоянна  
комисия са с дневен ред, определен от Оперативно бюро и  съобразен с дневния ред на 
общинските сесии.  
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       Заседанията на постоянните комисии както и на ОбС са открити и се оповестяват 
публично съгласно предвиденото в Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация на Община 
Велинград. 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.   Много стриктно се спазва изискването за публичност и 
прозрачност при подготовка и вземане на решенията. Жителите на общината са своевременно 
уведомявани както за графика на заседанията на комисиите и на общинския съвет, така и за 

съдържанието на включените в дневния им ред теми. 
                    През отчетния период Постоянните комисии са заседавали  както следва: 
 

ПОСТОЯННА      КОМИСИЯ Заседания 
       бр. 

Разгледани 
проекти,бр. 

Контрол 
 

Комисия по икономика, финанси, бюджет и 
дружества 

 
        5 

 
71 

 
25 

Комисия по градоустройство, строителство и 
архитектура, инфраструктура и водоснабдяване 

 
        5 

 
129 

 
101 

Комисия по образование, култура, здравеопазване, 
вероизповедания, социална политика 

 
         5 

 
45 

 
13 

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на 
околната среда, земеползване и горско стопанство 

 
         5 

 
64 

 
23 

Комисия по общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална 
политика и евроинтеграция 

 

         5 

 

77 

 

72 

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 
безопасност на движението, молби и жалби на 
гражданите, кризисни ситуации и връзки с 
гражданското общество 

 
         5 

 
30 

 
0 

 

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени 
им от председателя на Общински съвет, приемат предложения и препоръки, изискват 
документи и изготвят становища по тях. 
          Някои от основните акценти в работата на отделните комисии и по-важни решения, 
приети от Общински съвет за периода м. юли 2017 г. - м. декември 2017 г., по постоянни 
комисии : 

 
      Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества: 

приемане актуализации на общинския бюджет за 2016 г; одобряване на разходи за        
проекти, одобряване на пазарни оценки, както и всички видове разходи предвидени  
в проектите за решения; въпроси от общ характер. 

 Избор на независим одитор на „МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2017г. РЕШЕНИЕ №219, с 

което е утвърден за независим одитор Димчо Димитров. 

 Промяна на бюджета на Община Велинград за 2017г. в частта и за капиталови 

разходи.  РЕШЕНИЕ №224 ;.РЕШЕНИЕ №261; РЕШЕНИЕ №371; РЕШЕНИЕ №447, 

РЕШЕНИЕ №267    

 Промяна на общинския бюджет за 2017г. РЕШЕНИЕ №253 /Приема увеличение на 

приходната част на общинския бюджет за 2017г. в частта – Временни безлихвени 

заеми със сумата от 3 000 000лв./; РЕШЕНИЕ №366, РЕШЕНИЕ №449 

 Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 

2016г.РЕШЕНИЕ №264 

 Избор на независим одитор на „ВКТВ” ЕООД за 2017г.РЕШЕНИЕ №265, с което е 

утвърдена за  независим одитор  доц.д-р Мая Начкова. 
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 Учредяване на общинско дружество „Медицински център Велинград 2017” ЕООД със 

100% общинско участие.  РЕШЕНИЕ №275 

 Даване на съгласие за извършване на цесия на вземанията на Райфайзенбанк 

   /България/  ЕАД по Договор за дългосрочен револвиращ банков кредит в полза на 

Общинска банка. РЕШЕНИЕ №367 

 План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определяне размера на 

таксата за битови отпадъци за 2018г. РЕШЕНИЕ №426 

 Кандидатстване на Община Велинград за финансиране с проектно предложение за 

ремонт и реконструкция на Закрит плувен басейн – Велинград по проект „Красива 

България” 2018г. РЕШЕНИЕ №448 
 

 
Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и 

водоснабдяване:  
           главно въпроси имащи отношение към устройството на територията и ВиК дейности. 

 Приемане на дарение от „ВиК инфраструктурно проектиране” ЕООД на три 

оригинални екземпляра на технически инвестиционенен проект. РЕШЕНИЕ №271 

 Придобиване на промишлен водопровод от езера „Клептуза” до бивш завод „Георги 

Димитров” гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №284   

 Предоставяне на „ВКТВ” ЕООД стопанисването на общински водопроводи за 

„водопренос/водоподаване” на мин.вода от находища на минерална вода №16 – 

Велинград и №27 с.Драгиново. РЕШЕНИЕ №289  

 Даване съгласие за изработен проект за ПУП на нов водопровод от съществуващ НР 

„Нежовица”.РЕШЕНИЕ №353  

 Изменение на решение №289/28.09.17г. на ОбС – Велинград относно възлагане 

поддържането на общински водопроводи на „ВКТВ” ЕООД – Велинград.РЕШЕНИЕ 

№369  

 Разрешение за изработване на ПУП за промяна предназначението на земеделски 

земи за обект: изграждане на „Разширение на гробищен парк” /Централни 

гробища/  РЕШЕНИЕ №370;   РЕШЕНИЕ №413 

 Изменение и допълнение на Решение №133/27.04.2017г. на ОбС – Велинград, 

относно одобряване на ПУП-парцеларен план и план за улична регулация, детски 

площадки и паркинги в м.”Черновръх” по КВС на с.Кръстава, Община 

Велинград.РЕШЕНИЕ №411   

 Разрешение за изработване на подробен устройствен план – план за регулация на 

Санитарно-охранителни зони – обект – СОЗ на р.Грънчарица и нейните притоци – 

р.Малката река, р.Везьов дол и р.Трълско дере, Община Велинград.РЕШЕНИЕ №421 
 
 

 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 

 Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за 

учебната 2017/2018г.РЕШЕНИЕ №222 

 Утвърждаване на списък със средишни детски градини и училища за учебната 

2017/2018г. РЕШЕНИЕ №223 
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 Одобряване съществуването на маломерни паралелки и групи за учебната 

2017/2018г. РЕШЕНИЕ №262 

 Преобразуване на полудневна група 3-4 годишни деца в с.Пашови, Община 

Велинград-филиал на ДГ „Ю.Гагарин”, с.Св.Петка в целодневна група 3-4 

годишни деца. РЕШЕНИЕ №269 

 Общинска програма за полагане на общественополезен труд от лица, обект на 

месечно социално подпомагане в ОбщинаВелинград за 2018г.РЕШЕНИЕ №451 

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

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

 Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне 

на земи от общинския поземлен фонд- РЕШЕНИЕ №234; РЕШЕНИЕ №235; 

РЕШЕНИЕ №345; РЕШЕНИЕ №346; РЕШЕНИЕ №347; РЕШЕНИЕ №348; РЕШЕНИЕ 

№349; РЕШЕНИЕ №350; РЕШЕНИЕ №351; РЕШЕНИЕ №352; РЕШЕНИЕ №395; 

РЕШЕНИЕ №396; РЕШЕНИЕ №397; РЕШЕНИЕ №398; РЕШЕНИЕ №399 

 Приемане на актуализация на „Регионална Програма за управление на 

отпадъците на регион Пазарджик” 2016-2020г. РЕШЕНИЕ №266 

 Приемане на Спортен календар за 2018г. РЕШЕНИЕ №428 

 Одобряване на годишен отчет за 2017г. по изпълнение на мерките заложени в 

Общинската програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-

2020г. РЕШЕНИЕ №429 

 Одобряване на годишен отчет за 2017г. по изпълнение на мерките заложени в 

Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2016-

2019г. РЕШЕНИЕ №430 
 
 

 Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна 
уредба и регионална политика и евроинтеграция 

всякакви въпроси свързани с разпореждане с общинска собственост – продажби и 
отдаване под наем на общински имоти, ликвидиране на съсобственост, учредяване 
на право на ползване и др.; 

 

 Кандидатстване за безвъзмездно финансиране на Община Велинград с проект 

за рекултивация на общинското сметище в гр.Велинград от ПУДООС към МОСВ 

и приоритетност на обекта за Община Велинград. РЕШЕНИЕ №227 

 Кандидатстване на Община Велинград по ОП „Региони в растеж 2014-2020”с 

проектно предложение „Ремонт, реконструкция и обновяване на детска 

градина в гр.Велинград” с обект „Полудневна детска градина към СУ „Кирил и 

Методий”.РЕШЕНИЕ №228 

 Даване на съгласие за реконструкция, оборудване и обзавеждане  сграда –  

Детска градина „Пролет”, с.Драгиново.    РЕШЕНИЕ №257 

 Обособяване на терен за спортни площадки за ползване от началния курс на 

обучение от СУ „Св.Св. Кирил и Методий”, Велинград .РЕШЕНИЕ №259 

 Одобряване на схема за разполагане на 22 петна за поставяне на 

преместваеми обекти за търговия по чл.56 от ЗУТ в кв.141 по плана на 

гр.Велинград. РЕШЕНИЕ №270 
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 Програма на Община Велинград за насърчаване използването на енергията от 

възобновяеми източници и биогорива. РЕШЕНИЕ №281; Програма за енергийна 

ефективност на Община Велинград; РЕШЕНИЕ №282 

 Одобряване на схема на 33бр. петна за поставяне на рекламно информационни 

табели, одобрени на ЕСУТ на 14.09.2017г. РЕШЕНИЕ №292 

 Даване на съгласие за сключване на договор за безвъзмездно право на 

управление с Областен управител на Област Пазарджик за имот частна 

държавна собственост, „Къща на Цвета Шуманова”. РЕШЕНИЕ №294 
 
 

 Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на 
движението, молби и жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с 
гражданското общество 

 
       е провела 5 заседания, разгледани са 30 въпроса.  През отчетния период, Постоянната 
комисия е разгледала и взела становища или са препращани по компетентност до други 
инстанции по 9 преписки по молби и жалби на граждани и институции. 
          Постоянните комисии освен въпроси от текущ порядък, разглеждат и въпроси и вземат 
отношение по всички постъпили в деловодството на Общински съвет молби, жалби, питания и 
др. от граждани и институции. 
           Обобщените данни сочат, 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. 
      През 2017 г. водените административни дела от и срещу Общински съвет са 14 на 
брой. 
     (Приложение: Справка-дела 2017 г) 
 
 
   
                                                        О т ч е т  
 
            по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград   
                 за второ  полугодие на  2017 г.  / юли-декември, 2017 г./ 
 
  

 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА 
 

 

Срок  
 

 

 
 

1. Годишен финансов отчет на дружествата с общинско 
участие (представени са на „Паркинги и гаражи” ООД 
за 2016г.; „Спорт Бееви” АД за 2016г.;  „МБАЛ-
Пазарджик” АД за 2016г). 

 
м. VII 

 
      Изпълнено 

2. 
 Отчет за изпълнение на събираемостта на МДТ за 

първото полугодие на 2017г. 

  

м. VII  

Отложен с писмо 

вх.№589/17.07.17г 
Непредставен 

3. Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД- и „МБАЛ-
Велинград“ ЕООД  за второ тримесечие на 2017г. 
 

  
 м. VII  
 

          
        Изпълнено 

4. Информация за текущото изпълнение на Бюджета на 

Община Велинград за І-во полугодие на 2017г. 
 

 м. IX             

           Изпълнено 

5. Информация за състоянието на училищната  мрежа и 
тенданции в развитието й през учебната 2017/18г. 
Обхванати деца и ученици в детски градини и 
училища, и необхванати по възраст. Състояние на 
здравеопазването в училищата и детските градини  

  
 
 
м. IX 

 
 
 

            Изпълнено 

http://m.velingrad.bg/?p=35468
http://m.velingrad.bg/?p=35472
http://m.velingrad.bg/?p=35505
http://m.velingrad.bg/?p=35511


 

6. Отчет за приходи и разходи и баланс на „МБАЛ-
Велинград” ЕООД за периода 01.07.-30.09.2017г 

м. X Изпълнено 

7. Отчет за приходи и разходи и баланс на „ВКТВ” ЕООД 
за периода 01.07.-30.09.2017г. 

 
м. X 

Изпълнено 

8. Разглеждане на тригодишна бюджета прогноза 2018- 

2020г 

 

м. X 

Изпълнено 

9. 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. XI 

 
 

Изпълнено 

10. Анализ на инфраструктурно, социално, културно и 
икономическо състояние на селата  в Община 
Велинград,  демографска характеристика. 

 
м. XI 
              Отлолжено за 

м.декември с писмо 
вх.№901/21.11.17г 

11. Отчет по изпълнение на програмата за управление на 
Община Велинград от отдел „УСНРОПЗ“ за 2017г. 

 
м. XII 

        
      Изпълнено 

12. Отчети на кметове на кметства и кметски наместници. 
Основни проблеми на  населените места от Общината 

 
м. XII 
 

       Представени  
       от 9 кмета 

13. Информация за контрола и санкциите,  относно 
спазване и изпълнение Наредба №1 на Община 
Велинград 

 
м. XII 
 

 
           Изпълнено 

 
       Техническото подпомагане и административното обслужване на дейността на общински 
съвет изцяло се поема от звеното, създадено по смисъла на чл. 29 „а” ЗМСМА. Професионално 
и отговорно служителите в звеното извършват съдействие по организацията по провеждане на 
заседанията на комисиите и на сесиите, изработват решенията и протоколите  от тяхната 
работа, в срок предоставят материалите на общинските съветници и ги публикуват по 

определения ред. 
 
 
                                                              О Т Ч Е Т  
 
                     за изпълнението на бюджета на Общински съвет-Велинград за 2017 г. 
 

 
            На основание чл.98 ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общинския 
съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, отчет по 
изпълнението на бюджета на общинския съвет се прави ежегодно от неговия председател, 
който се внася за одобрение от  общинския съвет 

За осигуряване работата на Общинския съвет, от бюджета на община Велинград са 
изразходвани 19 220 лв., което представлява 80 % от одобрените в бюджета средства  за 
издръжка на дейността на Общинския съвет заложени в бюджета за 2017 г. За 
възнаграждения и задължителни вноски на съветниците през 2017 г. са изразходвани 182 600 
лв. И тази година нямаше забавяния в изплащането на възнагражденията на общинските 
съветници. 

 При изразходването на средствата е съблюдавана строго финансовата дисциплина и 
съобразявано с финансовото състояние на общината.  

 

                                        
 
 
 
 
 
 



 
 

СПРАВКА 
Касов отчет: Функция 21123,  Общински съвет 

(за цялата 2017) 
 

 БЮДЖЕТ   НА   ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ -  2017      Отчет  

01-01 
заплати и възнаграждения на персонала нает по 
трудови правоотношения 

     156 352 

 

Задължителни осигурителни вноски от 
работодателя 

 
 

05-51 

осигурителни вноски от работодателя за 
Държавното обществено осигуряване 
(ДОО) 

15 204 

 

05-60 
здравно-осигурителни вноски от 
работодателя 

        6427 
 

05-80 
вноски за допълнително задължително 
осигуряване от работодателя 

4615 
 

                    Издръжка   

10-15 материали 
2025 

 

10-20 разходи за външни услуги 
14 929 

 

10-30 Текущ  ремонт 
228 

 

10-51 командировки в страната 
40 

 

10-92 Глоби, неустойки, съдебни, 
1067 

 

19-01 Платен данък, такси, наказ. лихви 
60  

46-00 Членски внос  НАПОСРБ  
870  

99-99 ОБЩО РАЗХОДИ РЕКАПИТУЛАЦИЯ 201 820 
 

 
         Работата на общинските съветници е в пряка връзка и зависимост от структурите и 
дейността на общинската администрация. Необходимо е  да се отбележи и коректното 
отношение на кмета на общината г-н Коев  и на  членовете на екипа му –заместник-кметовете 
г-жа С. Томова, г-н Палигоров и г-н Моллов към дейността на общинските съветници, което е 
своеобразна гаранция за нивото на съвместната ни дейност.      
        Трябва да отбележа (с малки изключения), че наложените  делови тон, колегиални 
отношения и конструктивно поведение на целия състав на общинския съвет  е добра 
практика, която трябва да се запази до края на този  мандат. 
         Установяването на  професионални контакти  и обмяната на опит със сродни институции 
на територията на страната и извън нея е практика с доказано полезен ефект,  която 
Общински съвет-Велинград в настоящия си формат  трябва да приеме и доразвие. В тази 

връзка полезно се оказа посещението на общински съветници в гр. Сандански, където  
освен споделяне на добри практики се уеднаквиха позициите по прилагане на нормативната 
база, направи се съпоставка с нивото на организация  на работата и се обмениха идеи. 
          Заседанията на Общински съвет-Велинград за периода юли,2017-декември,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. 



          Приетите от Общински съвет – Велинград решения са според сферата на дейност, в 
които се осъществява местното самоуправление както те са изброени в чл. 17 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). 
         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 – www.m.velingrad.bg.  
 
                         Уважаеми дами и господа общински съветници,    

       
 Настоящият отчет има за цел да осведоми освен общинските съветници така и 

жителите на Община Велинград, за работата на избрания от тях Общински съвет и да им 
помогне при формиране на преценката им за него. 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 постигане на по-добри резултати в 
цялостната работа на Общинския съвет. 

Изразявам увереност, че и в останалата част от мандат 2015-2019 г., ще работим 
отговорно, конструктивно и градивно в служба на жителите на общината и ще прилагаме 
добри политики за развитието на Община Велинград 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                    Председател на ОбС-Велинград:  
                                                                                                     /инж. Б. Мандраджиев/ 
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