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 Уважаеми госпожи и господа 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, представям на Ввашето внимания Отчет за дейността на ОбС-

Велинград периода от м.Януари до м.Юли 2019г. вкл. 

 За периода 01.01.2019- 31.07.2019г. 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, 

съобразявайки се  с Европейската харта за местно самоуправление.   

            За отчетният период ОбС-Велинград е провел  11 заседания, съгласно изискванията на 

Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия 

правилник. Извънредните заседания са 4. Броят на проведените заседания на Оперативно бюро е 

9. Приетите ршения са 189, засягащи различни дейности и аспекти, свързани с функционирането 

на  Община Велинград и взети с мнозинство и начин съгласно действащата нормативна уредба. 

 За отчетния период има постъпили 3 писмени питания към Кмета на Общината,  на едно 

от тях е отговорено в регламентирания срок /питане от ПГ ма МК ''Бъдеще за община 

Велинград/; на питане от ПГ на ''ДПС'', внесено през м.Март е отговорено на заседание през 

м.Май;  на питане от съветниците на БСП, направено през м.Юли, се очаква отговор през 

м.Септември /по тяхно желание/.  

            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, на Областния 



управител и  Районния прокурор. Областният управител, в изпълнение на правомощията си по 

чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА, не е връщал за ново обсъждане решения на ОбС-Велинград.  

В изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 5 от ЗМСМА, Кметът на Общината също не е 

връщал  за ново обсъждане незаконосъобразни или нецелесъобразни актове на Общинския съвет, 

нито е оспорвал такива пред съответния Административен съд. 

Приетите актове на Общинския съвет са изпращани на Районна прокуратура – Велинград, 

предвид правомощията й по осъществяване на общ надзор за законосъобразност на 

административните 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.;   

През 2019 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 2019г в хронологичен ред  са:  

 Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, 

съгласно разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в 

размер на 2 800 000лв. със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата 

бюджетна година, който да послужи за финансиране на касовия разрив по общинския 

бюджет за 2019г., вследствие на задълженията за погасяване на общинския дълг и по-

конкретно, на задължението за погасяване на остатъка по временния безлихвен заем, 

отпуснат от МФ по чл.130ж от ЗПФ.РЕШЕНИЕ №1 /неизпълнено/ 

 Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 

2,РЕШЕНИЕ № 3,РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ № 5, РЕШЕНИЕ №6 

 Откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-

Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №9 

 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост 

в Община Велинград през 2019г. РЕШЕНИЕ №17 

 Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ 

ЕООД. РЕШЕНИЕ № 117 

 Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов 

Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно 

изпълняващ длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на 

конкурс. РЕШЕНИЕ № 164 

 Доклад за Кмета на Община Велинград за одобряване на Окончателен проект на Общ 

устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им. РЕШЕНИЕ №184 

И през 2019г. са 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:  

 Даване на съгласие, Община Велинград да кандидатства и сключи договор за  
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 отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на 

дейностите по опазване на околна среда /ПУДООС/ за изпълнение на проект 

„Закриване и рекултивация на общинско депо за битови отпадъци в землището на 

гр.Велинград”, местност „Реповица”, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №33  

 Кандидатстванеза безвъзмездно финансиране от ПУДООС към МОСВ на проект 

„Пречиствателна станция за отпадъчни води и трасе на събирателен колектор до 

ПСОВ“ в землището на с.Драгиново и приоритетност на обекта за Община 

Велинград.РЕШЕНИЕ № 37 

 Кандидатстване на Община Велинград с проектно предложение „Изграждане на нови 

социални жилища в гр.Велинград” пред ОП „Региони в растеж” 2014-2020г.РЕШЕНИЕ 

№ 65 

 Кандидатстване на Община Велинград пред Фонд „Социална закрила“ към 

Министерство на труда и социалната политика с проектно предложение „Закупуване и 

доставка на кухненско оборудване за нуждите на Общинска служба за социални 

услуги гр.Велинград“.РЕШЕНИЕ № 100 

 Кандидатстване на община Велинград с проектно предложение по процедура 

BG05M9OP001-2.044 ..МИГ Белово, Септември, Велинград – повишаване качеството 

на живот на хората в неравностойно положение” по Оперативна програма  „Развитие 

на човешките ресурси” 2014-2020г. чрез подхода ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ 

МЕСТНО РАЗВИТИЕ.РЕШЕНИЕ № 151 

 

           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.  

 Изменение и допълнение на Наредба по чл.1, ал.2 от Закон за местните данъци и 

такси. РЕШЕНИЕ №11 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

разпореждане и управление на общинско имущество на Община 

Велинград. РЕШЕНИЕ № 38 

 Приемане на Наредба за условията и реда за настаняване и ползване на социални 

жилища в Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 66 

 Приемане на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на 

Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 67 

 Приемане на проект за изменение Наредба за условията и реда за установяване на 

жилищни нужди на граждани, настаняването им под наем в общински жилища по 

чл.43 и чл.45 от ЗОС и разпореждането с общински жилищни имоти. РЕШЕНИЕ № 

101  

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията и 

безопасността на движението и дисциплината на водачите на пътни превозни средства 

и пешеходците на територията на Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 102 

 Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за реда за придобиване, 

разпореждане и управление на общинското имущество на община Велинград-  

РЕШЕНИЕ №165 

 

Постоянните комисии към ОбС, чиято дейност е насочена да подпомага Съвета в 

решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, управлението на 

общинската собственост, въпроси свързани с инфраструктурата, социални дейности, образование 
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и култура и др., са провеждали своите заседания всеки месец по  дневен ред, определен от 

Оперативно бюро и  съобразен с дневния ред на общинските сесии.  

        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. 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 7 73 35 

Комисия по градоустройство, строителство и 

архитектура, инфраструктура и водоснабдяване 
7 108 84 

Комисия по образование, култура, здравеопазване, 

вероизповедания, социална политика 

7 72 16 

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на 

околната среда, земеползване и горско стопанство 
7 62 5 

Комисия по общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална 

политика и евроинтеграция 

7 81 48 

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 

безопасност на движението, молби и жалби на 

гражданите, кризисни ситуации и връзки с 

гражданското общество 

7 50 1 

 

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. Януари 2019 г. - м. Декември 2019 г., по постоянни комисии, в 

хронолигичен ред,  са : 

 

1.Комисия по икономика, финанси, бюджет и дружества: 

 Искане за отпускане на целеви безлихвен заем за сметка на централния бюджет, съгласно 

разпоредбите на чл.103, ал.1 от ЗПФ и в съответствие с чл.3, т.5 от ЗОД, в размер на 2 800 000лв. 

със срок за възстановяване не по-дълъг от края на средващата бюджетна година, който да 

послужи за финансиране на касовия разрив по общинския бюджет за 2019г., вследствие на 

задълженията за погасяване на общинския дълг и по-конкретно, на задължението за погасяване 

на остатъка по временния безлихвен заем, отпуснат от МФ по чл.130ж от ЗПФ.РЕШЕНИЕ №1- 

неизпълнено 

 Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград.РЕШЕНИЕ № 

2,РЕШЕНИЕ № 3,РЕШЕНИЕ №4,РЕШЕНИЕ № 5, РЕШЕНИЕ №6 

 Откриване на процедура по провеждане на конкурс за избор на Управител на „МБАЛ-

Велинград” ЕООД. РЕШЕНИЕ №9 
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 Отпускане от бюджета на Община Велинград за 2019г. в §42-14 „Помощи по решение на 

ОбС – Велинград” еднократна финансова помощ за животоспасяваща операция на Златомир 

Демиров Максудов. РЕШЕНИЕ №31 

 Кандидатстване на „МБАЛ-Велинград” ЕООД по проект „Рехабилитация, саниране, 

топлофикация, възобновяеми източници и модернизация” на „МБАЛ-Велинград” 

ЕООД. РЕШЕНИЕ №32 

 Приемане изменение в начален план на бюджета на Община Велинград за 

2019г.РЕШЕНИЕ № 34 

 Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи 

от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за капиталови 

разходи на Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 35 

 Увеличение на бюджета на Община Велинград за 2019г. в частта и за капиталови разходи 

с 3 902 044лв. от продажба на общински земи и имоти и тяхното разпределение в програмата за 

капиталови разходи на Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 72; РЕШЕНИЕ № 114 

 Даване на съгласие да се приемат извършените инвестиции от оператора по ВиК през 

периода 2016г.-2018г.РЕШЕНИЕ № 74 

 Отчет на дейността на ОП „СИП и ТИЦ“ за 2018г.РЕШЕНИЕ № 98  

 Приемане на годишен финансов отчет на „МБАЛ-Велинград”ЕООД за 2018г.и 

утвърждаване на независим одитор на дружеството за 2019г. РЕШЕНИЕ № 112  

 Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ Велинград 2017”ЕООД за 2018г. РЕШЕНИЕ № 

113 

 Приемане годишен ОПР,  баланс и отчет на Управителя на „ВКТВ” ЕООД за 2018г. Отчет 

за първо тримесечие на 2019г.РЕШЕНИЕ № 115 

 Избор на Управител на „Многопрофилна болница за активно лечение – Велинград“ 

ЕООД. РЕШЕНИЕ № 117 

 Даване на разрешение на Управителя на „МБАЛ-Велинград” ЕООД да предприеме 

действия по провеждане на процедура по ЗОП за закупуване на система за производство на 

кислород от въздух. РЕШЕНИЕ № 122 

 Прекратяване на Договор за управление № 515 от 05.06.2017г. с Георги Аспарухов 

Мяшков, без същият да бъде освобождаван от отговорност и избиране на временно изпълняващ 

длъжността управител на „ВКТВ“ ЕООД до провеждане на конкурс. РЕШЕНИЕ № 164 

 

2. Комисия по общинска собственост, местно самоуправление, нормативна уредба и 

регионална политика и евроинтеграция 

 Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в 

Община Велинград през 2019г. РЕШЕНИЕ №17 

 Предоставяне на „ВКТВ”ЕООД-Велинград стопанисването, поддържането и 

експлоатацията на общински водопроводи за „Водопренос/водоподаване” на минерална 

вода от находище на минерална вода №16 „Велинград-Каменица” от Приложение №2 на 

Закона за водите. РЕШЕНИЕ №25 

 Допълнение на годишна Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в Община Велинград през 2019г.РЕШЕНИЕ № 46  ; РЕШЕНИЕ № 75; 

 РЕШЕНИЕ № 120 ; РЕШЕНИЕ № 154 ; РЕШЕНИЕ №169 

 Избиране на Кмет на кметство с.Долна Дъбева, Община Велинград. РЕШЕНИЕ № 64  

 Одобряване на Годишен доклад за 2018г. за наблюдение на изпълнението на Общинския 

план за развитие на Община Велинград за периода 2014-2020г. РЕШЕНИЕ № 71 
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 Приемане на решение за енергийно-ефективна модернизация на селищните системи за 

улично осветление в Община Велинград, чрез договор с гарантиран резултат /ЕСКО 

договор/.РЕШЕНИЕ № 73 

 Изпълнение решенията на Общински съвет – Велинград за периода 01.11.2018г. до 

30.04.2019г. и решенията, които към 31.10.2018г. са били в процедура по 

изпълнение.РЕШЕНИЕ № 150 

 Определяне на годишни начални наемни цени на ливади, пасища – мери и ниви в землище 

Велинград и землищата на територията на Община Велинград както следва:Света Петка, 

Драгиново, Цветино, Рохлева, Грашево, Абланица, Пащови, Чолакова, Горна Дъбева, 

Кръстава, Биркова, Юндола, Бозъова, Бутрева, Враненци.-  РЕШЕНИЕ №171 

 

 

 

3. Комисия по градоустройство, строителство и архитектура, инфраструктура и 

водоснабдяване:  

 ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ ІХ „За културен дом и изложбена 

зала” в кв.141 по плана на гр.Велинград.РЕШЕНИЕ №26 

 Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Общината през 2018г.РЕШЕНИЕ 

№ 96 

 Частично изменение на плана за регулация, дворищната и улична регулация на УПИ ІХ 

„За културен дом и изложбена зала” кв.141 по плана на гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 163 

 ПУП –  план схема за трасе на нов подземен водопровод за минерална вода до УПИ   XI-

„За административна сграда на община Велинград и парк”, кв. № 141 по плана на гр. 

Велинград.-  РЕШЕНИЕ №176 

 Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Света 

Петка. РЕШЕНИЕ № 95 

 Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на с.Бутрево, Община 

Велинград. РЕШЕНИЕ №60 

 Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план с.Всемирци. РЕШЕНИЕ 

№30 

 Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на 

с.Кръстава. РЕШЕНИЕ № 139 

 Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на 

с.Пашови. РЕШЕНИЕ № 140 

 Доклад за Кмета на Община Велинград за одобряване на Окончателен проект на Общ 

устройствен план на гр.Велинград, с.Драгиново и землищата им. РЕШЕНИЕ №184 

 ПУП – схема за трасе на нов водопровод за минерална вода от общински водопровод 

„Чепино” до УПИ I-„За болница” в кв.65 по плана на Велинград. РЕШЕНИЕ №189 

 Допълнение на СХЕМА по чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на  13 броя Временни 

преместваеми търговски обекти, одобрена с влязло в сила Решение №217/28.06.2018г на 

Общински съвет-Велинград в  упи I. с отреждане “За паркинг и услуги” в 

кв.397. РЕШЕНИЕ №185 

 ПРИЕМАНЕ на СХЕМА по чл.56 ал.1 и ал.2 от ЗУТ за поставяне на  1 брой Временен 

преместваем търговски обекти,  в  упи V с отреждане “За парк” в кв.397  с площ= 

23000м2 -по Регулационния план на град Велинград,( имот пл.№5972-Публична Общинска 

собственост по обезсиления Кадастрален план), имот-ПОС  с идентификатор 
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№10450.503.997 по Кадастрална карта на Велинград,  както следва: НОВО петно №1 (с 

площ=36м2)РЕШЕНИЕ №187 

 Искане за допълване, поправка и оцифряване на кадастрален план на 

с.Кръстава. РЕШЕНИЕ № 139 

 

  4.Комисия по образование, култура, здравеопазване, вероизповедания, социална 

политика:   

 

 Приемане на Общинска програма за превенция на наркотичните зависимости 

2019/2020г. РЕШЕНИЕ № 40 

 План за развитие на социалните услуги в Община Велинград за 2020г.РЕШЕНИЕ № 43 

 Проект на Културен календар на Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ № 44 

 Актуализация на Стратегията за развитие на социалните услуги 2016-2020г. РЕШЕНИЕ № 

69 

 Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на деца и ученици от 

Община Велинград за 2019г. РЕШЕНИЕ № 70 

 Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019г. РЕШЕНИЕ № 104 

 Отчет за дейността на читалищата за 2018г., разглеждане на доклади на председателите на 

читалищата за осъществените читалищни дейности и отчети за изразходваните от 

бюджета средства. РЕШЕНИЕ № 105  

 Проект на програма за провеждане на Велинградските празници на културата – 2019г. и 

отчет на готовността за провеждането им. РЕШЕНИЕ № 123 

 Дарение на специализиран автобус за превоз на лица с увреждания за нуждите на 

ДЦДВХУ гр.Велинград. РЕШЕНИЕ № 148 

 Утвърждаване на списък със защитени детски градини и защитени училища за учебната 

2019/2020 г.-  РЕШЕНИЕ №166   

 Утвърждаване на списък със средищни детски градини и училища за учебната 2019/2020 

г.-  РЕШЕНИЕ №167 

 Одобряване съществуването на самостоятелни маломерни паралелки за учебната 

2019/2020 г.  РЕШЕНИЕ №168 

 

5. Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на околната среда, земеползване и 

горско стопанство: 

 Приемане на Програма за 2019г. за изпълнението на Стратегията за устойчиво 

развитие на туризма в Община Велинград и дестинация Велинград 2016-

2020г.РЕШЕНИЕ №13 

 Приемане на Годишен план за паша на Община Велинград за 2019г.РЕШЕНИЕ №15 

 Предоставяне и актуализиране на ползването на пасищата, мерите и ливадите от 

Общинския поземлен фонд.РЕШЕНИЕ №16 

 Постъпило искане от Общинска служба по земеделие Велинград за предоставяне на 

земя от общинския поземлен фонд РЕШЕНИЕ № 85 

 

 

6. Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, 

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

общество 
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 Изменение и допълнение на Решение №25/29.01.2015г. на ОбС – Велинград, 

касаещо одобряване на списък с кандидати за съдебни заседатели за Районен съд-

Велинград за мандат 2015г.-2020г. РЕШЕНИЕ №8 

      Комисията по транспорт, обществен ред и сигурност, безопасност на движението, молби и 

жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество  е провела 7 

заседания, на които  е разгледала и взела становища по 15 преписки на 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, които се разпределят по вътрешен входящ дневник от 

Председателя на ОбС-Велинград до председателите на ПК. 

         

      Относно водените административни дела от и срещу Общински съвет през 2019 г., адв. 

Дафинка Семерджиева  е представила Доклад за изпълнението на договорите за правна помощ.   

  (Приложение: Справка-дела 2018г., 2019 г. от адв.Дафинка Семерджиева) 

 

                                                       

О т ч е т 

 

по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград 

за 2019 г. 

  

 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА 

 

 

Срок  

 

 

Изпълнение 

 

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  РЕШЕНИЕ 

№7 

 Неизпълнено 

 Неизпълнено 

 

 

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 РЕШЕНИЕ № 

2,РЕШЕНИЕ № 

3,РЕШЕНИЕ №4, 

РЕШЕНИЕ № 

5, РЕШЕНИЕ №6 

3. Приемане на Програма за управление и разпореждане на 

общинската собственост и очакваните приходи за 2019г. 

Състояние и ефективност на  общинската собственост. 

 

м. I  РЕШЕНИЕ №17 

4. Отчети  на управителите  на 'ВКТВ' ЕООД, 'МБАЛ-

Велинград''ЕООД  и МЦ-ВЕЛИНГРАД 2017 ЕООД за 

четвърто тримесечие на 2018г. 

м. I     Изпълнено за  

МБАЛ и  

МЦ-             МЦ- Велинград 

2017; 

             ВКТВ-  

    Неизпълнено:  

          Представени м. I I 

 

5. Отчет за овладяване популацията на безстопанствените 

кучета 

м. I         Отложен с 

Пи         Писмо вх.№53 от 

21.01.19г. 
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6. Отчет за изработените проекти по Европейските 

проекти, тяхното движение и степен на готовност. 

м. I Изпълнено 

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

на ромите  

 

м. I РЕШЕНИЕ №14 

8. План за развитие на социалните услуги за 2019г. и Отчет 

за 2018г. 

м. II РЕШЕНИЕ № 43 

9. Анализ и отчет за постъпилите суми от Туристически 

данък 2018г.; Отчет за събираемостта от категоризирани 

туристически обекти и промяна на обстоятелства 

м. II Изпълнено 

10. Отчет за дейността на Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни за 2018г. и Програма за 2019г 

м. II РЕШЕНИЕ № 41 

11. Отчет за 2018г. по изпълнението на Общинска програма 

за превенция на наркотичните вещества 

м. II РЕШЕНИЕ № 39 

РЕШЕНИЕ № 40 

12. Приемане на Календар с дейности в сферата на 

културата за 2019г.,  включващ изготвянето на план- 

сметка с източници на финансиране. 

м. II РЕШЕНИЕ № 44 

13. Отчет за 2018г. за изпълнението на Стратегията за 

устойчиво развитие на туризма в Община Велинград и 

Приемане на Програма за 2019г. 

м. II РЕШЕНИЕ № 45 

14 Разглеждане на Наредба по чл.1, ал.2 от ЗМДТ на 

Община Велинград 

м. II Неизпълнено 

15 Отчет на приходите от рекламна дейност на територията 

на Община Велинград за 2018г. 

м.ІІІ Изпълнено 

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.ІІІ РЕШЕНИЕ № 70 

17 Изготвяне на годишен доклад за 2018г. по ОПР и 

Стратегия 2014-2020г. на Община Велинград;  

м.ІІІ  РЕШЕНИЕ № 71 

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.ІІІ 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.ІІІ Изпълнено 

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 

м.ІІІ Отложени с писмо 
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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   

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 РЕШЕНИЕ № 96 

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 РЕШЕНИЕ № 112  

РЕШЕНИЕ № 113 

РЕШЕНИЕ № 115 

РЕШЕНИЕ № 119 

РЕШЕНИЕ № 118 

 

23 Годишен отчет за работата на ОП „ СИП и ТИЦ“ за 

2018г. - перспективи за развитие. Анализ на разходите и 

събираемостта на приходите.  

м. IV РЕШЕНИЕ № 98  

24 Отчет на Кмета на Община Велинград в изпълнение на 

актовете на Общински съвет 

 

м. IV Неизпълнено 

25 Отчет на Общинска програма за закрила на детето и 

приемане на нова 

 

м. IV РЕШЕНИЕ № 104 

РЕШЕНИЕ № 103 

26 Разглеждане на Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги 

на територията на Община Велинград  

м. IV предложение с 

вх.№259/10.04.19г.з

а неразглеждане 

27 Отчет за дейността на читалищата за 2018г.- дклади на 

председателите на читалища за осъществените 

читалищни дейности и за изразходваните от бюджета 

средства 

м. IV РЕШЕНИЕ № 105  

28 Приемане Наредба за почетни звания и символи на 

Община Велинград 

м. IV отложена с писмо 

вх.№251/09.04.19г 

29 Отчет на готовността за провеждане на Културните 

тържества и Празника на Велинград 

м. V РЕШЕНИЕ № 123 

30 Приемане на Наредба за условията и реда за записване, 

отписване и преместване на деца в общинските ДГ   

м. VI Отложена с писмо 

вх.№356/14.06.19г. 

31 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 Изпратени 

Писма до  

всички ТД; 

Представени само от 

„МБАЛ-Пазарджик“  

АД и ''Паркинги и 

Гаражи'' ООД 

32 Отчет на Кмета на Общината в изпълнение на актовете 

на Общински съвет 

 

м.VІІ РЕШЕНИЕ 

№ 150 

 

33 Отчет за полугодието за управлението на проекти, 

съфинансирани със средства на ЕС, тяхното движение- 

подготовка на документация и депозирани проектни 

м.VІІ Изпълнено 

http://m.velingrad.bg/?p=41416
http://m.velingrad.bg/?p=41660
http://m.velingrad.bg/?p=41662
http://m.velingrad.bg/?p=41666
http://m.velingrad.bg/?p=41941
http://m.velingrad.bg/?p=41939
http://m.velingrad.bg/?p=41618
http://m.velingrad.bg/?p=41636
http://m.velingrad.bg/?p=41634
http://m.velingrad.bg/?p=41639
http://m.velingrad.bg/?p=41952
http://m.velingrad.bg/?p=42196
http://m.velingrad.bg/?p=42196


предложения по всички подходящи за Община 

Велинград процедури, отворени за кандидатсване през 

2019г.  

34 Отчети  на управителите „ВКТВ“ЕООД, „МБАЛ-

Велинград“ ЕООД и МЦ-Велинград ЕООД  за второ 

тримесечие на 2019г. 

 

м.VІІ Изпълнено 

35 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 Неизпълнено 

 

      Административното обслужване на дейността на Общински съвет и неговото техническото 

подпомагане се осъществява от Звеното, създадено по смисъла на чл. 29 „а” от ЗМСМА. 

Служителите на звеното работят по организацията за провеждане на заседанията на комисиите и  

сесиите, изработват решенията и протоколите  от тяхната работа, в срок предоставят материалите 

на общинските съветници,  публикуват решенията по определения ред, подпомагат 

осъществяването на добрe координирано взаимодействие м/у ОбС и ОбА, окомплектоват всички 

административни преписки по искане на съд, прокуратура и други институции. Изпълняват 

всички цели от индивидуалния си работен план като допринасят съществено за подобряване на 

резултатите от дейността на Звеното; показват всички компетентни знания, умения и поведение 

като планират и изпълняват текущата си работа по начин, осигуряващ възможно най-добър краен 

резултат,  демонстрирайки настойчивост при справяне с възникнали проблемни ситуации. 

Служителите изпълняват индивидуалните си цели по начин, който подпомага изпълнението на 

общите цели, постигайки желаните резултати като работят за ефективното удовлетворяване на 

потребностите, интересите и очакванията на ОбС-Велинград и неговите комисии. 

  Заседанията на Общински съвет-Велинград, за периода /01.01.2019- 31.07.2019г./, са 

проведеждани 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/ Общински съвет.   

 

                                                              

                                                                         О Т Ч Е Т  

 

за изпълнението на бюджета на Общински съвет-Велинград за периода 01.01.2019г.- 31.07.2019г. 

 

            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. При изразходването на средствата е съблюдавана 

строго финансовата дисциплина, предвид финансовото състояние на Общината.  

 

                                                         СПРАВКА 
 

КАСОВ ОТЧЕТ ЗА Д-СТ 2123 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА 

ПЕРИОД 01.01. - 31.07.2019 Г.   

От дата До дата Сериен номер Пакет 

Справка - 

Наименование 

01.1.2019 31.7.2019 935C6C9B3D3C93A5 ОБЩИНА Касов отчет оборотна 

http://www.m.velingrad.bg/


ВЕЛИНГPА

Д 

     

Дейност П-Ф ПАРАГРАФ 

Вид 

параграф Касов Отчет 

21123 
ОБЩИНСK

И СЪВЕТИ 0551 

вноски за 

ДООработодател Разходи 7 471,52 

21123 
ОБЩИНСK

И СЪВЕТИ 0580 

вноски за допълн. 

задължително 
осигуряване от 

работодат Разходи 1 055,82 

21123 
ОБЩИНСK

И СЪВЕТИ 1016 гориво МПС Разходи 50,00 

21123 

ОБЩИНСK
И СЪВЕТИ 1015 др. материали Разходи 2 374,00 

21123 

ОБЩИНСK
И СЪВЕТИ 0201 

за нещатен персонал 

нает по трудови 
правоотношения Разходи 95 964,53 

21123 

ОБЩИНСK

И СЪВЕТИ 0101 

заплати и възнагр. на 

персонал по трудови 

правоотношения Разходи 8 290,93 

21123 

ОБЩИНСK

И СЪВЕТИ 0560 

здравно-осигурителни 

вноски от работодатели Разходи 2 957,46 

21123 
ОБЩИНСK

И СЪВЕТИ 1015 канцеларски материали Разходи 779,62 

21123 

ОБЩИНСK
И СЪВЕТИ 1051 

командировки в 
страната Разходи 160,00 

21123 

ОБЩИНСK
И СЪВЕТИ 1020 

разходи за външни 
услуги Разходи 5 746,34 

21123 

ОБЩИНСK

И СЪВЕТИ 1015 разходи за консумативи Разходи 228,00 

        125 078,22 

 

 

                         

 

 

 

 

 

                                                                            Председател на ОбС-Велинград: /п/ 
                                                                                                                  /инж. Али Мареков/ 
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