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2017 г.
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЗЛАТОГРАД
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Емилия Кръстева – Председател на Общински съвет - Златоград

Относно: Приемане Отчет за дейността на Общински съвет – Златоград и неговите
комисии за периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
СЪВЕТНИЦИ
На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т.22 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, внасям отчет за работата на Общински
съвет Златоград за периода 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на
Общината по ред, определен в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Златоград.
Предлагам Общински съвет Златоград да приеме следния
Проект за РЕШЕНИЕ:
РЕШЕНИЕ
Общински съвет Златоград,
Златоград основание чл. 21, ал.1, т. 23 и чл. 27, ал. 6 от Закона за
местното самоуправление и местната администрация и чл. 16, ал.1, т.22
т
от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация
Р Е Ш И:
Приема Отчета за дейността на Общински съвет Златоград и неговите комисии за
периода от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА
Председател на ОбС Златоград

4980 Златоград,
Златоград Смолянска област, ул. ”Стефан Стамболов”
Стамболов №1
тел/ факс:: (03071) 2589; централа: 2551 (вътр.24); E-mail:
mail: obs_zlatograd@abv.bg
ОТЧЕТ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗЛАТОГРАД И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ДЕЙНОСТТА ИМ ЗА ПЕРИОДА
от 01.12.2016 г. до 31.12.2016 г.
Общински съвет Златоград е орган на местното самоуправление на територията на
Община Златоград. Той е колективно действащ орган с обща компетентност и осъществява
своите правомощия въз основа на Конституцията на Република България,
България Европейската
харта за местно самоуправление,
самоуправление Закона за местното самоуправление и местната
администрация (ЗМСМА),
ЗМСМА), действащото законодателство, както и въз основа на Правилника
за организацията и дейността
ността на общински съвет Златоград, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация.
Настоящият отчет на Общински съвет Златоград е изготвен в съответствие с
изискванията на чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал.1, т.22 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Златоград, неговите комисии и взаимодействието му с
общинска администрация.
От 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г., Общински съвет Златоград,
Златоград проведе общо 21
заседания, от които 13 редовни и 8 извънредни. Нито едно от проведените
роведените заседания не е
отложено поради липса на кворум или други причини.
В своята дейност Общински съвет (ОбС) Златоград се ръководи от следните
принципи:
* законност;
*самостоятелност
самостоятелност по отношение на държавните органи при вземане на решения;
*гарантиране и закриляне интересите на жителите от общината;
общината
*публичност при вземане на решения и тяхното изпълнение.
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В съответствие с изискванията на Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет Златоград,
Златоград неговите комисии и взаимодействието му с общинска
администрация, денят, мястото и часът на провеждане на заседанията
анията

на Постоянните

комисии и заседанията на ОбС,
ОбС се оповестяват предварително, чрез поставяне на покани на
входа на административната сграда на Община Златоград, на входа на заседателната зала, в
официалния сайт на Община Златоград. Работните материали се изпращат по електронен път
до всички съветници и заинтересовани лица.
Решенията на ОбС се оповестяват в сайта на Община Златоград www.zlatograd.bg
Общински съвет Златоград изпълнява задълженията си по чл.
чл 22, ал. 1 от ЗМСМА,
изпраща актовете на Общински съвет на Кмета на Общината, на Областния управител и
Районна прокуратура - Златоград в 7-дневен срок от приемането им, както и задълженията си
по чл. 22, ал. 2 от същия закон - в 7-дневен срок разгласява актовете си на населението на
общината, чрез интернет страницата на Общината.
В заседанията на ПК вземат участие: Председателят на Общински съвет, Кметът на
Община Златоград, Зам.-кметът
кметът на Общината, Секретарят на Общината,
Общината Директори на
Дирекции, експерти и специалисти от Общинска администрация, кметове на кметства,
кметски наместници, директори на училища и детски градини, представители на МБАЛ
„Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград, заинтересовани лица, граждани и други.
Съгласно Правилника за организацията и дейността на ОбС на заседанията на
постоянните комисии присъстват вносителите на предложенията или техни представители и
отговарят на въпроси от страна на членовете на комисиите, с цел изясняване детайлите по
внесените предложения и постигане на нужната яснота.
В постоянните комисии,
комисии подробно и задълбочено се разглеждат и разискват всички
работни материали.
Като иновация в работата на заседания на Постоянните комисии към ОбС Златоград,
при разглеждане на докладни свързани с общинска собственост, същите са придружени със
снимков материал показван
азван на видеостена в залата на ОбС.
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С цел по-голяма оперативност,
оперативност остоянните комисии провеждаха своите заседания
съвместно. Дните, в които бяха проведени заседанията са: 19.01.2016г.,18.02.2016
19.01.201
г.,10.03.2016г., 16.03.2016г.,
г., 19.04.2016г.,
19.04.2016 30.05.2016 г.,22.06.2016 г., 28.07.2016 г., 31.08.2016
г., 21.09.2016г., 19.10.2016г.,
г., 24.11.2016г.,
24.11
15.12.2016г., 22.12.2016г.,
Самостоятелни заседания проведоха ПК по „Здравеопазване
Здравеопазване и екология” на
10.02.2016г. на тема: Обсъждане Проект на здравна карта и Наредба № 11 от 09.12.2015г. за
определяне на пакета от здравни дейности, гарантирани от НЗОК.
Общински съвет Златоград прие декларация, с която подкрепи позицията на лекарите,
работещи в МБАЛ „Проф.
Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД гр. Златоград.
Златоград Декларацията беше
изпратена до всички институции имащи отношения по проблема касаещ здравеопазване.
На 16.03.2016 гг. и на 23.03.2016г. се проведоха две заседания на ПК по
„Здравеопазване и екология” относно процедура по избор на управител на МБАЛ „Проф. Д-р
Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград и подготовка на документация за провеждане на конкурс
за избор на управител.
Общински съветници участваха и в организирани срещи с д-рр Черкезов и в среща със
заместник- министър Персенски относно възможни алтернативи за обединяване на МБАЛ
„Проф. Д-р Асен Шопов
Шопов” ЕООД гр. Златоград и МБАЛ гр. Кърджали.
Със своята дейност Общински съвет показва, че един от основните приоритети е
здравеопазването в Общината ни и гарантиране на неговата сигурност.
сигурност
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Съвместно заседание проведоха ПК по „Бюджет и финанси” и ПК по „Проекти и
социална политика” на 15.12.2016 г., относно: Изменение на Наредба № 1 за осигуряване на
обществения ред в Община Златоград.
Златоград
Работа на терен по възникнали сигнали от граждани и институции извърши ПК по
Устройство и развитие на територията.
територията
По време на заседанията си, по разглежданите въпроси, ПК приемаха със съответното
гласуване и с необходимото по закон мнозинство, становища, предложения и препоръки,
които се представят на заседанията на Общински съвет гр.Златгорад.
Постоянните комисии в срок разглеждат текущи предложения,
предложения жалби или препоръки
от гражданите на Общината.
Общината В зависимост от компетентността за решаване на поставения
проблем се внасят предложения за одобряване от Общинския съвет или се упълномощава
Кмета на Общината да предприеме необходимите мерки.
С участието си в заседанията на Постоянните комисии, общинските съветници
показват своята голяма отговорност
отговорност, с която те се отнасят, към поетите обществени
задължения и ангажименти.
Има и отсъствия на общински съветници от заседания, които са уважителни и не са
довели до затрудняване работата на Общински съвет при разискванията
разисква
и вземане на
решения. Няма провалено заседание,
заседание поради липса на кворум.
С Решения на Общински съвет Златоград бяха създадени и Временни комисии за
решаване на конкретни въпроси.
въпроси След изпълнение на дадените им правомощия, цели и
задачи, временните комисии
мисии прекратяват дейността си.
С Решение № Ж 127/25.02.2016 г., Общински съвет създаде Временна комисия, със
задача да изготви Правилник предоставяне на средствата от фонд „Ин витро”.

С

Решение № Ж 205/06.06.16 г.,
г Общински съвет прие Правилник за предоставяне на средства
от Фонд “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала
начала, с репродуктивни
проблеми, жители на Община Златоград.
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С Решение 206/06.06.2016 г., Общински съвет избра петчленна временна комисия по
прилагане Правилника за предоставяне на средства от Фонд “Ин
Ин витро”
витро на семейства и
лица, живеещи на семейни начала,
начала с репродуктивни проблеми, жители на община Златоград.
Като резултат са взети решения от Общински съвет гр.Златоград
Златоград за предоставяне на
финансови средства на общо 6 (шест) семейства от Община Златоград.
С Решение № Ж 134/23.03.2016 г., Общински съвет назначи комисия за организиране
и провеждане на конкурс за възлагане управлението на МБАЛ “Проф
Проф. Д-р Асен Шопов”
ЕООД Златоград.
С Решение № Ж 198/06.06.2016 г., Общински съвет утвърди класирането на д-р
Людмил Симеонов Личев за управител на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД – гр.
Златоград.
С Решение № Ж 300/09.09.2016 г., Общински съвет създаде Временна комисия, със
задача

да разгледа финансовия анализ на МБАЛ „Проф. Д-рр Асен Шопов” ЕООД гр.

Златоград и в срок до редовното заседание през месец октомври 2016 г.
г да даде предложения
кои стопански разходи могат да се намалят и чрез какви действия.
действия Комисията проведе
заседание на 13.12.2016 г. Продължава дейността си.
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С Решение № Ж 265/04.08.2016 г. Общински съвет прие Програма за второ полугодие
на 2016 година:
ПРОГРАМА ЗА ВТОРО ПОЛУГОДИЕ
ПЛАНИРАНА
ДАТА*

ТЕМАТИКА НА РАЗГЛЕЖДАНИТЕ ВЪПРОСИ**

06 юли 2016 г .

 Актуализация на Инвестиционна програма за 2016г.
2016
 Отчет за за изпълнение на капиталови разходи за първо тримесечие на
2016г
2016г.
 Годишна програма за развитието на туризма в община Златоград – 2016г.

04 август 2016 г.








08
септември
2016 г.

Отчет за изпълнение на общински бюджет за първо полугодие на 2016
Предстоящи обществени поръчки
Актуализация на Наредби на ОбС
Отчет за първо полугодие на 2016г на ОбС Златоград
Програма за работа на ОбС Златоград за второ полугодие на 2016 г.
МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД гр.
гр Златоград - състояние,
кадрова обезпеченост, финансово състояние,
състояние информация относно
изпълнение на Решение № Ж 4 от 09.11.2015 г. на ОбС Златоград.
 Училищна мрежа
 Информация за дейността на Комисията на безопасност на движението
Наредба за рекламната дейност

29
септември
2016






Ключови инфраструктурни обекти
Информация за дейността по проекти с участието на общината.
Актуализация на Наредби на ОбС.
Информация относно организация и изпълнение за разделно събиране на
отпадъците

октомври












Социални услуги
Изпълнение на общински бюджет за трето тримесечие 2016
Изпълнение на социлна програма
Актуализация на Наредби
Състояние на пътна и ВиК инфраструктура
ТСУ
Предложения за кандидатстване по проекти
Състояние на спортната база и организиране на масов спорт;
Административно обслужване, електронни услуги,
услуги услуги за бизнеса
Актуализация на Наредби или приемане на нови

27
2016

24 ноември 2016
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Приети са изцяло нови,
нови изменени и допълнени и актуализирани са няколко Наредби:
С Решение № Ж 147/23.03.2016 г., Общински съвет прие Наредба 1 за осигуряване на
обществения ред в Община Златоград.
Златоград
С Решение № Ж 320/29.09.2016 г., Общински съвет измени и допълни Наредба 2 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
имущество
С Решение № Ж 306/09.09.2016 г., Общински съвет прие Наредба № 3 - За реда и
условията за разполагане на преместваемите обекти, на рекламнорекламно информационните и
монументално-декоративни
декоративни елементи и за осъществяване на рекламната дейност на
територията на Община Златоград.
Златоград
С Решение № Ж 321/29.09.2016 г., Общински съвет измени и допълни Наредба 8 за
определяне на размера на общинските такси и цени на услуги.
С Решение № Ж 267/04.08.2016 г., Общински съвет актуализира Наредба 14 за
определяне Размера на местните данъци на територията на Община Златоград.
Златоград
С Решение № Ж 322/29.09.2016 г., Общински съвет измени и допълни Наредба 23 за
условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Златоград.
С Решение № Ж 318/29.09.2016 г., Общински съвет прие Наредба № 26 за условията и
реда за записване, отписване и преместване на децата в детските градини на територията на
Община Златоград. Наредбата влиза в сила от 01.10.2016 г, което е в резон с приетите
промени в Закона за образованието.
образованието
С Решение № Ж 319/29.09.2016 г., Общински съвет прие Наредба Наредба № 27 за
водене на регистър на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно
развитие на територията на Община
Общ
Златоград, което отговаря на изискванията на Закона за
образованието.
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Общински съвет, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност,
гарантиране интересите на жителите на Общината и самостоятелност при вземане на
решения, организира работата на Постоянните комисии и Общински съвет и

приема

решения, съответстващи на потребностите на жителите на Община Златоград.
Златоград
Съгласно правомощията,
правомощията дадени на Общинския съвет, като орган на местното
самоуправление, той приема решения,
решения в рамките на компетенциите му.
му
За отчетния период от 01.01.2016 г. до 31.12.2016 г. са приети 336 броя решения от
Общински съвет Златоград.
Златоград
Решенията, разделени по тематика, са както следва:
•

Решения с организационен характер – общ брой приети решения – 7 ;

•

Избиране на представители - общ брой приети решения – 8 ;

• Бюджет и финанси, местни
мес
данъци и такси,
размер трудови възнаграждения,
възнаграждения човешки ресурси – общ брой приети решения – 36 ;
• Предложения за придобиване,
придобиване управление и
разпореждане с общинско имущество – общ брой приети решения – 72 ;
•

Устройство на територията,
територията благоустройство, В и К – общ брой приети решения –83 ;

•

Решения приети в сферата на здравеопазването – общ брой приети решения –32 ;

•

Решения приети в сферата на образованието - общ брой приети решения – 13 ;

•

Читалища, Културни дейности – общ брой приети решения – 7 ;

•

Младежки дейности, Спорт и Туризъм - 6 ;

• Пожарна безопасност и защита на населението,
Безопасност на движението,
движението Транспорт – общ брой приети решения – 8 ;
•

Планове, Програми, Проекти и Партньорства – общ брой приети решения – 21;

•

Социална политика, НПО,
НПО Клубове, Центрове – общ брой приети решения – 12;

•

еднократни помощи – общ брой приети решения – 15 ;

•

Приети декларации – общ брой приети решения –1 ;

• Приемане и актуализиране на правилници,
наредби и програми – общ брой приети решения –14 ;
•

Други – общ брой приети решения – 1.
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През отчетния период,
период ОбС Златоград прие решения за подпомагане нуждаещи се
граждани от общината, на които са отпуснати еднократни парични помощи.
помощи Общата сума
възлиза в размер на 4200 лв.
Общински съвет гр. Златоград упражнява необходимия контрол за изпълнението на
своите решения, като Кметът на Общината внася отчет за изпълнението на решенията.
Оценка за добрата работа и взаимодействието на Общински съвет с Общинска
администрация е факта, че няма нито едно оспорено решение от Кмета на Общината.
Областният управител през отчетния период е упражнил правото си на контрол върху
приетите актове от Общински съвет гр.Златоград. За отчетния период няма върнати решения
на Общински съвет гр.Златоград
Златоград.
За отчетния период 01.01.2016 г. – 31.12.2016 г., в деловодството
еловодството на ОбС Златоград са
регистрирани общо 1051 бр. работни документи.
Всички постъпили в Общинския съвет молби и жалби от граждани на Общината,
докладни записки от Кмета на Общината, Кметовете на кметства, Директори
Д
на ЦДГ, ДЯ ,
училища и др. са предоставени
редоставени за разглеждане на съвместните заседание на Постоянните
комисии към Общински съвет гр.Златоград.
На редовните заседания бяха обсъждани теми и материали с актуален характер.
Провеждането на извънредни
ни заседания се налагаше от необходимостта за разглеждане на
докладни записки и теми със спешен характер.
Всички докладни записки и материали постъпили в деловодството на ОбС, са
разглеждани от общинските
инските съветници на Постоянни или Временни комисии и след решение
на Председателски съвет са взети решения на сесии на Общински съвет гр.Златоград.
В Общински съвет Златоград има единодействие

по отношение на приеманите

решения и на практика няма случаи на конфронтиране между съветници по политически
причини. Общинските съветници са обединени в решаване на неотложни въпроси, във
връзка с развитието и просперитета на Община Златоград.
За пример посочвам проведени само за второ полугодие на 2016 година : 8 редовни и 4
извънредни заседания на Общински съвет гр.Златоград.
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Общински съвет Златоград чрез своята работа

показва воля за утвърждаване на

Община Златоград като добро място за живеене.
Чрез своите решения се водим от стремежа да се удоволетворят високите очаквания
на гражданите, да се осигурят съвременни и с високо качество услуги.
Като съветници се стремим да бъдем такава публична власт,
власт която възприема
сериозно нуждите и очакванията на жителите на Златоградска Община,
Община държим на доброто
качество на живота им и се стремим да го подобряваме.
Провеждането на заседания на Постоянните комисии и на заседания на Общински
съвет Златоград са достъпни
стъпни за всички, дава се възможност за изслушване на различни
мнения и по този начин се вземат най- правилни решения.
Надявам се с активност,
активност диалог и професионализъм да бъдем местна власт, която
работи за развитието на Общината ни.

ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА
Председател на ОбС Златоград

