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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГЛАВИНИЦА  

И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  

ЗА ПЕРИОДА 13.11.2015 Г. – 30.06.2016 Г. 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 Уважаеми кметове, госпожи и господа! 

 Настоящият отчет внасям в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация  и чл. 13, ал. 1, т. 14  от  Правилника  за  

организацията  и дейността  на Общински съвет – гр. Главиница, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 Общински съвет за периода от 13.11.2015 г. до 30.06.2016 г. осъществяваше дейността си 

на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация,  

Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – Главиница, неговите комисии 

и взаимодействието му с общинската администрация  и другите нормативни документи, свързани 

с управлението и развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите 

на хората, живеещи в населените места на нейната територия. 

 През отчетния период има промяна в състава на ОбС и петте постоянни комисии към него. 

 Заседанията на Общински съвет  Главиница са открити. За всяко заседание се изпращат 

уведомителни писма  до кмета на общината и кметовете на кметства, които съгласно  

разпоредбите  на чл. 52, от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с  общинската администрация  се  информира 

обществеността за   провеждането на предстоящите заседания на определените за това места в 

общината и кметствата. Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред  се 

обявяват и на интернет страницата на Общинския съвет.  

 През периода 13.11.2015 г. до 30.06.2016 г. бяха проведени 12 редовни и 1 извънредно 

заседание на ОбС . 

 Редовно в заседанията вземат участие кметът на общината, кметският екип, кметовете на 

кметства, кметските наместници, вносителите на материали, представител на вестник 

„Тетракански глас”, което създава условия внесените въпроси, да се обсъждат отговорно и 

открито. 

 Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на основание 

чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и дейността на ОбС, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 В заседанията на постоянните комисии вземаха участие: председателят на ОбС, зам. 

кметове на общината и специалисти от общинската администрация. Решенията в комисиите се 

приемаха със съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство. 

 Постоянните комисии към Общинския съвет през периода ноември 2015 – юни 2016 

година проведоха 7 заседания, както следва: 

 - постоянна комисия по бюджет и финанси – 7  

 - постоянна комисия по стопански дейности, екология и транспорт – 7 

 - постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 7  

 - постоянна комисия по образование, религия и спорт – 7 

 - постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси – 8 

  и Председателски съвет - 1 

 Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии  и ОбС се 

характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите  при вземането на 

решенията. Отсъствията са по изключение и по уважителни причини.  

 На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода от 13.11.2015 г. 

до 31.05.2016 г., както следва: 

 - Приемане на годишен отчет за състоянието на общинската собственост и резултати от 

нейното управление за 2015 год. 
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 - Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2016 год. 

 - Приемане отчета на Бюджет на Община Главиница за 2015 г. 

 - Приемане на Бюджет на Община Главиница за 2016 г. 

 - Приемане на годишен анализ на дейностите и финансов отчет на Народните читалища в 

община Главиница за 2015 год.  

 - Приемане на годишна програма за рзвитие на читалищната дейност през 2016 год. 

 - Приемане и утвърждаване на годишния финансов отчет за 2015 г. на „Общински 

превози” ЕООД гр. Главиница. 

 - Избиране на представител за участие в заседания на Асоциация по В и К. 

 - Определяне на представител на Община Главиница в „МБАЛ – Силистра”АД гр. 

Силистра. 

 - Приема Общинска програма за закрила на детето за 2016 год. 

 - Приема Наредба № 30 за отпускане и изплащане на еднократни помощи за насърчаване 

на раждаемостта и отглеждане на деца от Община Главиница. 

 През отчетния период бяха внесени и обсъдени общо 115 предложения, отчети, 

информации, молби и други, като основен вносител на обсъжданите въпроси е общинската 

администрация в лицето на кмета на общината.  

 От общо 115 предложения: 

 - Върнати решения 33 предложения от Областен Управител на Област Силистра. 

 - С жалба от Областния Управител на област Силистра, чрез Общински съвет гр. 

Главиница 1 предложение до Административен съд Силистра. 

 На проведените заседания са приети 115 решения, от които най-голям е относителния дял 

на решенията за управление и разпореждане с общинската собственост, финансите и бюджета на 

общината, както и в съответствие с   променящите се нормативни уредби актуализация на 

правилници и планове, приети от ОбС. 

 В изпълнение чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА всички решения, касаещи общинската собственост, 

бюджета на общината, местните такси и други въпроси, посочени в Закона се приемаха с 

поименно гласуване. 

 Приетите решения и протоколи от заседанията своевременно се изпращаха на Областен 

управител Силистра и в Районна прокуратура - гр.Тутракан. 

 Приетите решения от ОбС се предоставяха на кмета на общината в предвидения от закона 

срок. Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички решения се 

обявяват в Интернет страницата на общината -  www.glavinitsa.bg. От страна на кмета няма 

обжалвани решения на Общинския съвет. 

 Уважаеми общински съветници, това е моят отчет за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии, който в качеството си на председател подготвих  и внасям за разглеждане в 

съответствие с изискванията на  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  

 Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Главиница и неговите комисии се 

основава, както на статистическите данни, така и на анализа на съдържанието на взетите 

решения. Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 

извършеното до сега и приноса си в общия обем от работата за подобряване на местното 

самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на 

всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет. 

 Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и самокритичност да 

коригираме нашите грешки, за да вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински 

съветници пред своите избиратели. 

 Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на очаквания на жителите на 

Община Главиница за благоденствието на всички.  

 

 Месут Алиш  

 Председател на Общински съвет Главиница 

http://www.glavinitsa.bg/

