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О т ч е т 

за дейността на Общински съвет - Главиница и на неговите комисии 

за периода 13.11.2012 год. – 27.12.2013 год.  

 

 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

        Като основна форма на дейност – заседанията, Общински съвет – 

Главиница проведе за отчетния период общо 15 заседания и 12 заседания на 

постоянните комисии: 

 

№ Постоянни комисия заседания 

1 Бюджет и финанси 10 

2 Стопанските дейности, екология и транспорт 11 

3 Здравеопазване и социални дейности 7 

4 Образование, религия и спорт 9 

5 Предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси 2 

 

В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 

Общинска администрация – Главиница, деня, мястото и часа на провеждане 

на заседанията на ОбС се оповестяват предварително чрез поставяне на 

покани на определени места, официалния сайт на Община Главиница. 

Решенията на ОбС също се оповестяват, съгласно изискванията на 

Правилника и Закона за местното самоуправление и местната 

администрация. Внесени са общо 118 предложения с проекти за решения от 

Кмета на Общината /111 предл./, Председателя на ОбС /6 предл./, Временна 
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комисия по предложения /1 предл./. Общият брой на взетите решения за 

отчетния период е 118. За отчетния период няма решения на Общинския 

съвет да са върнати от Областния управител за преразглеждане.  

В чл. 21, ал.1 от ЗМСМА са дефинирани правомощията на ОбС. 

Структурата на разгледаните проблеми и взетите решения по тази 

класификация дава представа как са реализирани тези правомощия. Както 

се вижда, постига се едно по-добро балансиране на вниманието на 

Общинския съвет към многобройните и многообразни проблеми на 

общината, на хората от общината.  

Структурният анализ на обсъжданите проблеми и особено на 

приетите от ОбС решения е следният: малко повече от приетите решения 

имат разпоредителен характер по отношение общинската собственост и 

общинските финанси, друга част от решенията са за приемане или 

изменение и допълнение на наредби, правилници, утвърждаване на 

програми или проекти; също така са приети и решения с организационно-

оперативен характер и решения със съгласувателен характер. 

Всички решения на съвета, след седемдневен срок по чл. 22, ал. 1 от 

ЗМСМА, се обявяват в интернет страницата на общината, а средствата за 

масова информация и през отчетния период бяха наш коректив, но и добър 

партньор. 

През този период приехме отчета на бюджет 2012 г. и приехме 

бюджета на общината за 2013 г. и чрез решенията си по управлението и 

разпореждането с общинската собственост изпълнихме част от програмата 

си за повишаването на собствените приходи на общината.  

През отчетният период председателят на ОбС взе участие в следните 

мероприятия на национално ниво: Общо събрание на Национално 
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сдружение на общините в Република България и Общо събрание на 

Националната асоциация на действащите председатели на общински 

съвети в Република България. 

  Като цяло работата на Общински съвет – Главиница бе отлична. 

Обемът на взетите решения, като брой, е голям.  

За изпълнение на бюджета на ОбС може да се каже, че за отчетния 

период средствата, предвидени за дейността се изразходват планово. 

          

 Уважаеми колеги, оценка за нашата работа ще бъде дадена от 

гражданите на Община Главиница и се надявам тя да бъде положителна. 

Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на техните 

очаквания за просперитет на всички.  

 

Настоящият протокол е неразделна част към основния протокол на 

Общински съвет гр. Главиница от проведено заседание на 06.02.2014 год.  

 

 

............../п/................ 
д-р Себахтин Халид 

 Председател на Общински съвет 
 на община Главиница           

 


