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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 внимание Отчет за дейността на ОбС-

Велинград периода от м.Август до м. Декември  2019г. вкл. 

 За периода 01.08.2019- 31.12.2019г. 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  5 заседания, съгласно изискванията на 

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

правилник. Извънредните заседания са 3. Броят на проведените заседания на Оперативно бюро е 2. 

Приетите решения са 106, 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  2 писмени питания към Кмета на Общината,  на едно от 

тях е отговорено в регламентирания срок  /питане от ПГ на ''БСП'', отговорено на заседание на 

19.09.2019г./; питане от ПГ на ''СДП'' е оттеглено от вносителите. На заседание, проведено на 

09.12.2019г. има постъпило заявление за изказване от г-н Емил Вълков, относно сигнална записка 

за транспортната схема на територията на Община Велинград и състоянието на автобусите на 

фирмата превозвач.  



 

            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.  

Чрез Общински съвет до Областен управител и Административен съд- Пазарджик,  е 

подадена  жалба /Писмо с Вх.№677, 678 - 18.12.2019г./ от общинския съветник Антонио Велев 

срещу Решение №63/09.12.2019г. По този сигнал е получен отговор от Областен управител 

/Вх.№26/10.01.2020г./ , а от Административен съд- Пазарджик  е образувано АД 1467/2019г. 

 

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.;   

 

За периода 01.08.2019- 31.12.2019г., 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 за посочения период  в хронологичен ред  са: 

 Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД и определяне на обезпеченията и  

условията по кредита РЕШЕНИЕ № 190 ; РЕШЕНИЕ №26 

 Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Община Велинград за 2018г. - РЕШЕНИЕ 

№ 193 

 Поемане на краткосрочен общински дълг – кредит от „Фонд за органите на местно 

самоуправление в България – ФЛАГ” ЕООД за изпълнение на проект „Внедряване на мерки 

за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в гр.Велинград” по Оперативна 

програма „Региони в растеж” 2016-2020г. -  РЕШЕНИЕ № 196 

 Кандидатстване на община Велинград по Оперативна програма ” Околна среда 2014-2020″ с 

проектно предложение “Модулна система за разделно събиране и управление на отпадъците 

в Община Велинград”,  Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Процедура за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ  BG16М1OP002-2.009 „Изпълнение на демонстрационни 

проекти в областта на управлението на отпадъците“-  РЕШЕНИЕ № 197 

 Приемане на Програма за овладяване на безстопанствените кучета на територията на 

Община Велинград 2019-2023г. -  РЕШЕНИЕ № 202 

 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград;  РЕШЕНИЕ № 

215 

 Избор на Председател на Общински съвет – Велинград.РЕШЕНИЕ №1 

 Одобряване на проекто-спогодба между Община Велинград и „ЕКО-ТИТАН” ЕООД.  

РЕШЕНИЕ №28 
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          Важна част от работата на един законодателен орган, какъвто е и Общински съвет-

Велинград, са насочени към непрекъснатото актуализиране на основните нормативни актове и 

приемането на нови такива. За посочения период не е извършвана актуализация на нормативната 

уредба, а що се отнася до приемането на нови такива, с РЕШЕНИЕ №23 е приет Правилник за 

организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, неговите комисии и взаимодействието 

му с Общинска администрация.  

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 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 2 27 37 

Комисия по градоустройство, строителство и 

архитектура, инфраструктура и водоснабдяване 
2 37 24 

Комисия по образование, култура, здравеопазване, 

вероизповедания, социална политика 
2 20 2 

Комисия по туризъм, младежта и спорта, опазване на 

околната среда, земеползване и горско стопанство 
2 17 3 

Комисия по общинска собственост, местно 

самоуправление, нормативна уредба и регионална 

политика и евроинтеграция 

2 33 29 

Комисия по транспорт, обществен ред и сигурност, 

безопасност на движението, молби и жалби на 

гражданите, кризисни ситуации и връзки с 

гражданското общество 

2 15 - 

 

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

хронолигичен ред,  са : 

 

 

 

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

 Сключване на договор за банков кредит от ”ВКТВ” ЕООД и определяне на 

обезпеченията, условията по кредита. РЕШЕНИЕ № 190 ; РЕШЕНИЕ №26 
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 Разпределяне на неразпределените печалби от минали години на ”ВКТВ” 

ЕООД. РЕШЕНИЕ № 191 

 Частично изменение и допълнение на програмата за капиталови разходи на Община 

Велинград за 2019г.- РЕШЕНИЕ № 195 ; РЕШЕНИЕ №30 

 Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния 

бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд 

„Земеделие” за проект „Рехабилитация и реконструкция на улици в Община 

Велинград:с.Драгиново, с.Грашево, с.Пашови, с.Света Петка, с.Кръстава, Община 

Велинград сред получаване на предварително съгласие от Министъра на Финансите за 

поемане на краткосрочен дълг.  РЕШЕНИЕ № 200 ; РЕШЕНИЕ №25 

 Поемане на краткосрочен общински дълг, формиран от безлихвен заем от централния 

бюджет за финансиране на разходи до възстановяването им от Държавен фонд 

„Земеделие” за обекти:път от край населено място гр.Велинград до център с Драгиново 

и изграждане на нов път от разклона след с.Абланица до начало с.Цветино, Община 

Велинград след получаване на предварително съгласие от Министъра на Финансите за 

поемане на краткосрочен дълг.  РЕШЕНИЕ № 201 

 Избор на представител на Общината в Общото събрание на „МБАЛ-Пазарджик” АД 

гр.Пазарджик. РЕШЕНИЕ №16 

 Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Паркинги и гаражи” ООД – 

Велинград. РЕШЕНИЕ №17 

 Избор на представител на Общината в Общото събрание на     „Хорос” АД – 

Велинград. РЕШЕНИЕ №18 

 Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Спорт Бееви” АД – 

Велинград.РЕШЕНИЕ №19 

 Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Булгард” ООД – 

Велинград. РЕШЕНИЕ №20 

 Избор на представител на Общината в Общото събрание на „Атлетик” АД – 

Велинград. РЕШЕНИЕ №21 

 Одобряване на проекто-спогодба между Община Велинград и „ЕКО-ТИТАН” ЕООД.  

РЕШЕНИЕ №28 

 Промяна Бюджет на Община Велинград за 2019г.  РЕШЕНИЕ №61 

 

 

 

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

регионална политика и евроинтеграция 

 Кандидатстване на община Велинград по Оперативна програма ” Околна среда 2014-2020″ 

с проектно предложение “Модулна система за разделно събиране и управление на 

отпадъците в Община Велинград”,  Приоритетна ос 2 „Отпадъци“, Процедура за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG16М1OP002-2.009 „Изпълнение на 

демонстрационни проекти в областта на управлението на отпадъците“-  РЕШЕНИЕ № 197 

 Избиране на временно изпълняващ длъжността Кмет на община Велинград;  РЕШЕНИЕ 

№ 215 

 Избор на заместник – председатели на Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ 

№4, РЕШЕНИЕ №5, РЕШЕНИЕ №6 

 Избор на постоянни комисии към Общински съвет – Велинград. РЕШЕНИЕ №9 
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 Избор на комисия по Етичен кодекс. РЕШЕНИЕ №10 

 Утвърждаване на Постоянна комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобито имущество към ОбС – Велинград. РЕШЕНИЕ №14 

 Утвърждаване състав на Наблюдателна комисия към Общински съвет – Велинград на 

основание чл.170, ал.1 и ал.2 от ЗИНЗС. РЕШЕНИЕ №15 

 Приемане Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Велинград, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация.  РЕШЕНИЕ №23 

 Приемане Програма за работа на Общински съвет – Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ №24 

 Определяне населени места – Цветино, Г.Дъбева, Юндола, Г.Биркова, Бутрева, Враненци, 

Чолакова, Кандови, Алендарова, Всемирци и Д.Дъбева, които са административни 

центрове на кметство и в които не са произведени избори за кметове на кметства на 

27.10.19г. за назначаване на кметски наместници. РЕШЕНИЕ №29 

 Кандидатстване с проектно предложение по процедура Първа покана по Резултат 2 

„Подробен достъп до изкуства и култури” по програма РА14 „Културно 

предприемачество, наследство и сътрудничество” към Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2014-2021г.  РЕШЕНИЕ №35 

 Даване на съгласие за извършване на текущ ремонт на сграда, находяща се на 

бул.”Ал.Стамболийски” №12, бивш клуб „Пикадили” от „Спорт инвест груп” ЕООД.  

РЕШЕНИЕ №44 

 Определяне на маломерни имоти от общинския поземлен фонд на Община Велинград, 

както и условията за отдаването им под наем за срок от една стопанска 

година. РЕШЕНИЕ №48 

 Откриване на процедура за избор  на съдебни заседатели  мандат 2020- 2024г. за Районен 

съд- Велинград и Окръжен съд- Пазарджик. РЕШЕНИЕ №62 

 

 

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

водоснабдяване:  
 

 Одобряване на ПУП-ЧИ на плана за регулация за квартали – 429, 430, 431, 432, 4321, 439, 433, 

434, 435, 436, 437 и 438 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №49 

 ПУП-ЧИ на плана за регулация и застрояване на УПИ І „За болница”, УПИ ХІV-8965-„За 

болница” и улица с о.т.№№1258а-1258ж в кв.65 по плана на гр.Велинград.  РЕШЕНИЕ №50 

 Попълване на нови имоти по плана на с.Биркова, Община Велинград. РЕШЕНИЕ №55 

 Даване съгласие за отваряне на нова улица и образуване на два нови квартала кв.5 и кв.5А по 

плана на с.Долна Дъбева, Община Велинград.  РЕШЕНИЕ №56 

 Одобряване на ПУП-Схема на трасе за нова канализация в с.Рохлева.  РЕШЕНИЕ №57 

 

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

политика:  

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

месечно социално подпомагане в Община Велинград за 2019г.  РЕШЕНИЕ №33 

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

социално подпомагане в Община Велинград за 2020г.  РЕШЕНИЕ №34 

  

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

горско стопанство: 

http://m.velingrad.bg/?p=43227
http://m.velingrad.bg/?p=43241
http://m.velingrad.bg/?p=43243
http://m.velingrad.bg/?p=43319
http://m.velingrad.bg/?p=43327
http://m.velingrad.bg/?p=43347
http://m.velingrad.bg/?p=43379
http://m.velingrad.bg/?p=43429
http://m.velingrad.bg/?p=43438
http://m.velingrad.bg/?p=43478
http://m.velingrad.bg/?p=43442
http://m.velingrad.bg/?p=43445
http://m.velingrad.bg/?p=43456
http://m.velingrad.bg/?p=43459
http://m.velingrad.bg/?p=43462
http://m.velingrad.bg/?p=43360
http://m.velingrad.bg/?p=43370


 

 Приемане „Спортен календар – 2020г.” - РЕШЕНИЕ №31 

 Одобряване годишен отчет за 2019г. по изпълнение на мерките заложени в 

Общинската програма за управление чистотата на атмосферния въздух 2016-2019г.  

РЕШЕНИЕ №36 

 Одобряване на годишен отчет за 2019г. по изпълнение на мерките заложени в 

Общинска програма за управление на отпадъците в Община Велинград 2016-2020г. 

РЕШЕНИЕ №37 

 

 

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

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

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

жалби на гражданите, кризисни ситуации и връзки с гражданското общество  е провела 2 

заседания, на които  е разгледала и взела становища по 3 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 – Велинград в периода 

01.08.2019- 31.12.2019г., адв.Дафинка Семерджиева предоставя следната справка:  

 АД №1282/2019г. по описа на Адмнистративен съд гр. Пазарджик, образувано на 

07.11.2019г., приключило с постановено съдебно решение от 16.12.2019г. ( Обявява 

нищожността на т. 3, б.“ж“ от втория по ред чл. 7 от Наредба за рекламната и 

информационната дейност на територията на община Велинград, приета с Решение № 

67/28.03.2019 г. на Общински съвет – Велинград. Осъжда Общински съвет – Велинград, да 

заплати на Окръжна прокуратура – Пазарджик, направените деловодни разноски в размер 

на 20.00 /двадесет/ лева. 

 АД 1371/2019г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, образувано на 

02.12.2019г., няма насрочване (относно  Приемане на условия и ред за издаване на 

разрешителни за водовземане на минерална вода, извършване услугата на 

водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване 

сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията 

на Община Велинград. РЕШЕНИЕ №96 )  

 АД 1467/2019г. по описа на Административен съд гр. Пазарджик, образувано на 

23.12.2019г., няма насрочване. (относно  РЕШЕНИЕ №63)  

                              

О т ч е т 

 

по Програмата за работата на Общински съвет – Велинград 

за периода 01.08.2019г. - 31.12.2019г. 

  

 

№ 

 

НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМАТА 

 

 

Срок  

 

 

Изпълнение 

 

1. Разглеждане на Наредба за провеждане на обществени 

публични обсъждания в Община Велинград 

м. IX О    Отложена с писмо от 

ОбА 

2. Публично обсъждане на годишния отчет за 

изпълнението на бюджета, съгласно чл.140, ал.4 от 

Закона за публичните финанси 

м. IX           Изпълнено 

http://m.velingrad.bg/?p=43355
http://m.velingrad.bg/?p=43381
http://m.velingrad.bg/?p=43389
http://m.velingrad.bg/?p=1396
http://m.velingrad.bg/?p=43480


3. Приемане на отчет на бюджета на Община Велинград 

(чл.140, ал.5 от ЗПФ) 

 

м. IX РЕШЕНИЕ № 193 

 

4. 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                          Изпълнено 

5. Отчет на Кмета в изпълнение на актовете на 

Общински съвет 

м. X РЕШЕНИЕ №32 

6. Отчети  на управителите на „ВКТВ“ЕООД, „МБАЛ-

Велинград“ ЕООД и ''МЦ- Велинград 2017''  за трето 

тримесечие на 2019г. 

м. X Разгледани на 

заседание 09.12.2019 

7. 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 Разгледани на 

заседание 09.12.2019 

8. ПОЛАГАНЕ НА КЛЕТВА ОТ НОВОИЗБРАНИ 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, КМЕТ НА 

ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД И КМЕТОВЕ НА 

КМЕТСТВА  

11.11.

2019Г 

 

9. Отчет за изпълнение на Програмата за управление 

качеството на атмосферния въздух          

м. XII РЕШЕНИЕ №36 

10. Отчет за изпълнение на Програмата за управление на 

отпадъците на територията на Община Велинград 

м. XII     РЕШЕНИЕ №37 

11. Отчет за дейността и събираемостта на Отдел 

'Инспекторат'- информация за контрола и санкциите, 

при спазването и изпълнението на общинските 

наредби 

м. XII Изпълнено 

12. Приемане на Програма за работата на Общински 

съвет - Велинград през 2020г. 

м. XII РЕШЕНИЕ №24 

13. Приемане на план-сметка за определяне на такса за 

битови отпадъци 

м. XII Неразглеждана 

14. 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 Изпълнено 

15 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; 

 

м. XII РЕШЕНИЕ № 101  

(18.04.2019г.) 

 

 

 

16 Приемане на спортен календар на Община Велинград  

за 2020г.  

 

м. XII РЕШЕНИЕ №31 

17 Общинска програма за осигуряване на обществено 

полезен труд на лицата, подлежащи на социално 

подпомагане, съгласно ЗСП  и Отчет за 2019г.; 

 

м. XII РЕШЕНИЕ №33 

РЕШЕНИЕ №34 

http://m.velingrad.bg/?p=42779
http://m.velingrad.bg/?p=43358
http://m.velingrad.bg/?p=43381
http://m.velingrad.bg/?p=43389
http://m.velingrad.bg/?p=43327
http://m.velingrad.bg/?p=41629
http://m.velingrad.bg/?p=43355
http://m.velingrad.bg/?p=43360
http://m.velingrad.bg/?p=43370


18 Отчет по изпълнението на Общинска  Програма за 

младежта за 2019г.  и приемане на нова 

 

м. XII Отложена с писмо от ОбА 

19 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. XII Отложена с писмо от ОбА 

 

       

Административното обслужване на дейността на Общински съвет и неговото техническо 

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

на пряко подчинение на Председателя на ОбС. Председателят на ОбС ръководи и контролира 

дейността на специалистите в звеното. 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, под ръководството и контрола на Председателя на ОбС. Служителите 

постигат 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 /01.08.2019- 31.12.2019г./, 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 01.08.2019- 31.12.2019г. 

 

            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.  

РАЗХОДИ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА ПЕРИОД  01.08. -  31.12.2019 Г. 
   

От дата До дата Сериен номер Пакет 
Справка - 

Наименование    

01.08.2019 31.12.2019 935C6C9B3D3C93A5 
ОБЩИНА 
ВЕЛИНГPАД Касов отчет оборотна    

Дейност П-Ф ПАРАГРАФ Вид параграф Касов Отчет    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 0101 

заплати и възнагр. на персонал по 
трудови правоотношени Разходи 6 322.11    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 0201 

за нещатен персонал нает по 
трудови правоотношения Разходи 59 739.36    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 0208 

обезщетения за персонала, с 
характер на възнаграждение Разходи 2 144.05    

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


21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 0551 вноски за ДООработодател Разходи 6 100.70    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 0560 

здравно-осигурителни вноски от 
работодатели Разходи 2 413.63    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 0580 

вноски за допълн. задължително 
осигуряване от работодат Разходи 1 508.43    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 1015 др. материали Разходи 45.00    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 1015 канцеларски материали Разходи 1 904.35    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 1015 разходи за консумативи Разходи 228.00    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 1020 разходи за външни услуги Разходи 4 310.27    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 1030 Текущ ремонт други Разходи 609.60    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 1051 командировки в страната Разходи 60.00    

21123 ОБЩИНСKИ 
СЪВЕТИ 1092 

разходи за глоби, неустойки, 
наказателни лихви и съдебни 
обезщетения Разходи 60.00    

        85 445.50    

        

 

 

 

СПРАВКА РЕШЕНИЕ № 192 

 

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 

31.7.201

9 935C6C9B3D3C93A5 

ОБЩИНА 

ВЕЛИНГPА

Д 

Касов отчет 

оборотна 

     

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 1015 

канцеларски 

материали Разходи 779,62 

http://m.velingrad.bg/?p=43539


И СЪВЕТИ 

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 

 

 

 

Съгласно РЕШЕНИЕ № 2 Приемане на общински бюджет за 2019г. на Община Велинград, 

гласуваните средства за ОбС-Велинград са, както следва: 

                      
        

Дейност: "Общински съвет"       

 § 0100 - заплати на персонала, нает по трудови правоотношения  210 480 

 § 0500 - задължителни осигурителни вноски    40 454 

 § 1000 - издръжка      24 400 

 § 1900 -платени данъци и такси     100 

 § 4600- разходи за членски внос     870 

 Всичко :      276 304 

 

 

                                                                            Председател на ОбС-Велинград: /п/ 

                                                                                                                  /Елисавета Сариева/ 
 

http://m.velingrad.bg/?p=40467

