ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СМЯДОВО И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
Уважаема г-жо Кмет,
Уважаеми общински съветници,
Дами и господа!
В изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 16 от Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет - Смядово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
предлагам на Вашето внимание настоящият отчет за дейността на общинския съвет и неговите
комисии.
За периода м. юли – м- декември, 2014 г. Общинският съвет Смядово осъществяваше
дейността си на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Смядово,
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.
Изпълнявахме функциите си на местен законодателен орган, повишавайки отговорността си
пред гражданите и способността си да вземаме по - ефективни решения. Работихме в условията
на прозрачност и публичност при вземането и изпълнението на решенията си.
През отчетния период няма промяна в състава на ОбС и постоянните комисии към него.
Заседанията на Общински съвет Смядово са открити. За всяко заседание се изпращат
уведомителни писма на вносителите на материали. Информацията за предстоящите заседания с
проекта за дневен ред се обявяват на страницата на информационния бюлетин „Смядово”,
издание на Общинска администрация , по местното радио и се публикуват на сайта на Община
Смядово. Решенията от заседанията на Общинския съвет се огласяват по посочения начин. Със
цел икономия на хартия материалите на общинските съветници се изпращат по електронен път.
За първи път приехме План за работата на Общинския съвет.
Равносметката от всичко това е редовно провеждане на планираните заседания на
Общинския съвет и Постоянните комисии.
През периода юли - декември 2014 година бяха проведени 6 редовни заседания на ОбС /с
настоящето/, предшествани от 6 заседания на председателския съвет и по 6 заседания на
постоянните комисии. На заседанията на председателския съвет се определят материалите, които
ще се внасят, определя се дневния ред и датите на заседанията на постоянните комисии и
заседанията на ОбС. По внесените за разглеждане докладни записки комисиите се произнасят
със становище. Независимо от становището на комисиите /да се приеме или не/ съгласно
Правилника всяка докладна записка се допуска до заседание на ОбС.

Присъствието на общинските съветниците на заседанията за този период е 97 %. Няма
отсъствия по неуважителни причини.
Редовно в заседанията вземат участие кметът на общината, кметският екип, кметовете на
кметства, кметските наместници, вносителите на материали. Присъствието на представители на
общинското радио и вестник „Смядово” създава условия за прозрачност и публичност по време
на целия процес на обсъждане и вземане на решения.
През разглеждания период участието на кметовете на кметства и кметските
наместничества в работата на заседанията на ОбС е много отговорно. Няма отсъствия по
неуважителни причини, спазват се сроковете за внасяне на отчетите за дейността и проблемите
на кметствата и кметските наместничества, а поставените проблеми намират решение
своевременно със съдействието на кмета на общината. През отчетния период съгласно Плана за
работа на ОбС са докладвали кметовете и кметските наместници на всички населени места на
територията на общината за извършеното от тях и проблемите, които предстоят да се решават.
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, кмета на
общината и специалисти от общинската администрация. Те вземат активно участие в
изясняването на разглежданите материали свързани със законността и целесъобразността на
предложените управленски
решения. Решенията в комисиите се приемаха със
съответното гласуване и с необходимото по закон мнозинство.
На проведените заседания са приети общо 57 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 наредбите, приети от Общински съвет Смядово.
Приетите решения са съответно:
 По Протокол № 8 – 30
 По Протокол № 10 – 10
 По Протокол № 11 – 13
 По Протокол № 12 – 4, общо 57 решения, от които:
Решения, отнасящи се до приемане на нови програми и наредби, както и изменения на
съществуващи – 10 решения.
Бяха приети:
Програма за управление на отпадъците за периода 2014-2020 г.
Концепция за пространствено развитие на община Смядово
Дългосрочна програма за енергийна ефективност, насърчаване използването на ВЕИ и
биогорива в община Смядово за периода 2014-2020
Програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки и отпадъци от хартия, картон,
метали, пластмаса и стъкло от потока битови отпадъци на територията на община
Смядово

Наредба за управление на отпадъците на територията на община Смядово
Бяха направени изменения и допълнения на:
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
Наредбата за отпускане на еднократни финансови помощи на жители на община Смядово
Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Смядово







Решенията, отнасящи се до проекти са: 3
Решенията, отнасящи се до управление и разпореждане с общинска собственост са: 19
Решения, отнасящи се до приемане на отчети: 5
Решения, отнасящи се до бюджета на Община Смядово: 3
Решения, отнасящи се до отпускане на финансова помощ: 9
Решения, други: 8

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.
Важен момент в анализа на взетите от ОбС решения е тяхната законосъобразност. Няма
оспорени решения от кмета на общината, а това е показател за добрата съвместна работа между
двата органа на местното самоуправление.
В съответствие с приетия календарен план за работа през периода Общинския съвет
разгледа информации за общинската собственост, ред и сигурност, здравеопазване, социални
услуги, безработица, образование, култура и др.
Приетите решения и протоколи от заседанията своевременно се изпращаха на областния
управител и в Районна прокуратура - гр. В.Преслав.
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
публикуват в информационен бюлетин „Смядово”, общинското радио, както и на
информационното табло в сградата на общината и в Интернет страницата на общината.
Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Смядово 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 развитие на общината. Няма
съмнение, че като отговорни представители на нашата общественост в местната власт можем да
вложим повече енергия в името на това - местното самоуправление да става все по-силно и да
придобива признаците на европейско местно самоуправление.
Председател: ………………..
/Маргарита Киранова/

