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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЪЛЧЕДРЪМ, обл.МОНТАНА
ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
От Альоша Валентинов Минин – председател на ОбС – Вълчедръм
(Приет с Решение № 143, протокол № 19/30.01.2009г. на ОбС – Вълчедръм)
Относно: Приемане на отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии
през 2008 г.
Уважаеми общински съветници,
В съответствие с разпоредбите на Чл. 27. (6) от ЗМСМА, Председателят на
общинския съвет изготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на съвета и на
неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на
населението на общината по ред, определен в правилника по чл. 21, ал. 3.
Дейността на Общинският съвет се регламентира с Правилник за организацията
и дейността на общинския съвет и взаимодействието му с общинската
администрация , който се приема по реда на чл.21 (3) от Закона за местното
самоуправление и местната администрация (ЗМСМА). С правилника се уреждат
въпросите, свързани с организацията и функционирането на общинския съвет и
неговите комисии, взаимодействието с общинската администрация,
сдружаването на общината, както и всички въпроси изрично посочени в ЗМСМА.
Като орган на местното самоуправление по реда на чл.20 от ЗМСМА, Общинският
съвет определя политиката за изграждане и развитие на общината във връзка с
осъществяването на дейностите по ал.2, чл.17 от същия Закон и на други дейности
определени със закон.
Съгласно чл.17 от ЗМСМА, местното самоуправление в общината се изразява в
правото на гражданите или на избраните от тях органи , в рамките на
предоставената им компетентност да решават въпросите свързани със:
. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и
такси, общинската администрация;
. устройството и развитието на територията на общината и на населените места
в нея;
. образованието;
. здравеопазването;
. културата;
. благоустрояването и комуналните дейности;
. социалните услуги;
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. опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси;
. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни
паметници;
. развитието на спорта, отдиха и туризма;
В рамките на предоставената му компетентност за решаване на въпросите от
местното самоуправление, функциите на Общинският съвет са конкретизирани в
чл.21 от ЗМСМА.
В този смисъл Общинският съвет:
. създава постоянни и временни комисии и избира техните членове;
. одобрява структурата на общинската администрация по предложение на кмета
на общината;
. избира и освобождава председателя на общинския съвет;
. определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете в рамките на
действащата нормативна уредба и средствата за работна заплата на персонала от
общинския бюджет по предложение на кмета на общината;
. приема и изменя годишния бюджет на общината, осъществява контрол и приема и
изменя отчета за изпълнението му;
. определя размера на местните такси;
.приема решения за придобиване, стопанисване и разпореждане с общинско
имущество и определя конкретните правомощия на кмета на общината и
кметовете на кметства;
. приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски
дружества с общинско имущество и определя представителите на общината в тях;
. приема решения за ползване на банкови кредити, за предоставяне на безлихвени
заеми и за емитиране на облигации при условия и по ред, определени със закон;
. приема решения за създаване и одобряване на устройствени планове и техните
изменения за територията на общината или за части от нея при условия и по реда
на Закона за устройство на територията;
. приема стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината;
. определя изисквания за дейността на физическите и юридическите лица на
територията на община, които произтичат от екологичните, историческите,
социалните и другите особености на населените места, както и от състоянието на
инженерната и социалната инфраструктура;
. приема решения за създаване и прекратяване на общински фондации и за
управлението на дарено имущество;
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. приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в
страната и в чужбина както и в други юридически лица с нестопанска цел и
определя представителите на общината в тях;
. създава кметства при условия и по ред, определени със закон;
. прави предложения за административно-териториални промени, засягащи
територията и границите на общината;
. приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове,
инженерни съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти
с общинско значение;
. обсъжда и приема решения по предложения на кмета на общината и кметове на
кметства по въпроси от своята компетентност;
. приема решения за произвеждане на референдуми и общи събрания на населението
по въпроси от своята компетентност;
. одобрява символ и печат на общината;
. удостоява с почетно гражданство български и чуждестранни граждани.
Общинският съвет решава и други задачи с местно значение, които не са от
изключителната компетентност на други органи.
През 2008 година Общинският съвет има проведени 15 броя заседания
Приети решения – 120 от тях:
• Бюджет и финанси - 13;
• Приемане и актуализация на нормативни актове на ОбС - 15;
• Общинска собственост и околна среда - 50;
• Програми и проекти - 12;
• Териториално развитие и устройство - 6;
• Образование и култура - 10;
• Други - 14
Кметът на общината /по реда на чл.44. ал 1, т.7. от ЗМЗМА/, организира
изпълнението на решенията на общинския съвет и се отчита пред него за това,
като изпраща на общинския съвет актовете си/ заповедите в 7-дневен срок от
издаването им/, издадени във връзка с изпълнение на решенията. Няма отлагани
заседания, поради липса на кворум, а така също няма и оспорвани решения от
Кмета на общината , които да са били в разрез с интересите на общината.
Посочените данни и факти ни дават основание да твърдим, че през 2008 година
дейността и работата на Общинския съвет на община Вълчедръм е била насочена и
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провеждана съгласно изискванията на Закона, в съответствие с принципите на
местното самоуправление и в интерес на гражданите на общината, откликвайки на
техните потребности.
Заслуга и принос за това има преди всичко добрата работа и дисциплината на
общинските съветници, които редовно участваха в заседанията на общинския
съвет и подкрепяха взетите решения. От името на ръководството на Общинския
съвет и Кмета на общината най- искрено благодаря. Изразявам увереност, че
през 2009 година ползотворната работа на общинския съвет ще продължи, чрез
всеотдайната работа на всички общински съветници за благото на нашите
граждани, отстоявайки мотото: “ОБЩИНАТА - ТОВА СА ХОРАТА”.
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