Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите комисии за
периода от 06.11.2019 г. до 31.05.2020 г.

Съставът на Общински съвет – Септември за мандат 2019-2023 г. бе определен
съгласно с Решение №167-МИ/28.10.2019 г. на Общинската избирателна комисия.
Дейността на съвета стартира с полагането на клетва на първото заседание на
06.11.2019 г. и в настоящия отчет обхваща период само от седем месеца. Ето защо, по
традиция в първия отчет освен информация за работата са представени данни за състава
на Общинския съвет. За да е пълна информацията, както и съблюдавайки принципа на
приемственост, включвам данни и за дейността.
Съгласно изборните резултати новоизбраният Общински съвет – Септември
започна своята работа на 06.11.2019 г. Броят на общинските съветници по парламентарни
партии е: 13 от Местна коалиция „ОБЕДИНЕНИ ЗЕМЕДЕЛЦИ“ / ПП „ГЕРБ“, Партия
„ВМРО – БНД“, ПП „ НФСБ“/, 3 от Местна коалиция „БСП ЗА България “ / „Партия на
ЗЕЛЕНИТЕ“, Движение за радикална промяна „Българската пролет“/, 3 от Коалиция
АЛТЕРНАТИВАТА НА ГРАЖДАНИТЕ, 1 от ПП ЕНИННА НАРОДНА ПАРТИЯ и 1 от
Движение за права и свободи - ДПС. Повече от половината общински съветници са от
предходния мандат – 12 на брой.
Беше избрана временна комисия, която изготви проект за нов „Правилник за
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация”. От стария правилник бяха променени следните членове
и алинеи : чл.29 чл. 44 ал. 1, ал.2, ал.3, чл. 50, ал. 1, чл. 55, ал. 1, ал. 2, ал.3 и чл. 69, ал. 2
и ал.4.
Дейността на Общинския съвет като орган на местното самоуправление се
осъществява съгласно Конституцията на Република България, „Закон за местното
самоуправление и местната администрация”, „Правилник за организацията и дейността
на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация”, „Европейска харта за местно самоуправление”. Съгласно чл.27, ал.6 от
Закона за местното самоуправление и местната администрация, председателят на
общинския съвет изготвя и внася за разглеждане отчет за дейността на общинския съвет
и на неговите комисии. В изпълнение на цитираното основание, предлагам на
вниманието на общинските съветници отчет за периода от 06.11.2019 г. до 31.05.2020 г.,
който ще е първи отчет за мандат 2019 - 2023г.
През отчетния период има отказал се общински съветник – Сергей Стойнов, а на
негово място положи клетва следващия в листата от Местна коалиция „БСП ЗА
България“ / „Партия на ЗЕЛЕНИТЕ“, Движение за радикална промяна „Българската
пролет“/ - Красимир Кирилов Дойчев.
Дейност на Общински съвет
Заседанията на Общинския съвет за периода от 06.11.2019г. до 31.05.2020 г. са
проведени съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната
администрация и Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация - три дни преди провеждане на
заседанията, общинските съветници се информират чрез съобщения по електронната
поща, по телефона, чрез интернет страницата на общината и на информационното табло

на Общински съвет, а обществеността чрез интернет страницата на общината и на
информационното табло на Общински съвет. За отчетния период Общински съвет Септември проведе пет открити редовни заседания, две извънредни и едно закрито
заседание, на които са приети 174 решения.
Внесоха се предложения в деловодството на ОбС Септември от кмета на Община
Септември, Председателя на ОбС-Септември, Дирекция „Социално подпомагане Септември“ и от общински съветник, от които 164 от кмета на общината, 8 от
председателя на ОбС, 1 от „Дирекция Социално подпомагане – гр. Септември“ и 1 от
общински съветник - Петьо Кънчев.
Приетите решения и преписите от протоколите на заседанията на ОбС, се
изпращаха до Областния управител, Кмета на общината и Районна прокуратура в 7дневния срок съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация.
Всеки акт на Общински съвет е разгласен на населението чрез интернет
страницата на Общината съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация. С тази гласност, даваме пълна прозрачност за работа на ОбС
– Септември пред жителите на общината.
През отчетния период общинските съветници по време на заседания активно
упражняваха правото си да отправят питания към Кмета на Общината по актуални
проблеми, представляващи обществен интерес.
През отчетния период, на проведени заседания на Общински съвет са отправени
3 броя питания към Кмета на Общината от общински съветници.
Питанията на общинските съветници са подадени чрез заявления до Председателя
на ОбС, а именно: от общински съветник г-жа Петя Цанкова с входящ №149/24.04.2020г,
от общински съветник г-н Петър Бошев с входящ № 152/11.05.2020 г. и от общински
съветник г-н Махмуд Салим с входящ № 176/21.05.2020 г.
Питания на сесии от страна на граждани по въпроси от компетентността на ОбС
и с обществена значимост за отчетния период не е имало.
Общо отсъствията на общински съветници от редовни и извънредни заседания
на ОбС са 17 на брой: Ангел Илиев Лачов - 4, Павлина Любенова Сербезова - 4, Георги
Иванов Йовчев - 1, Петя Николаева Цанкова - 3, Кузо Георгиев Божинов - 2, Борислав
Стефанов Малешков - 1, Сергей Василев Стойнов - 1, Махмуд Рамадан Салим -1.
За някои от направените отсъствия са предоставени от общинските съветници
съответните оправдателни документи – болничен лист или уведомление за отсъствие по
уважителни причини.
За отсъствията от заседания на Общинския съвет и заседания на постоянните
комисии възнагражденията на общинските съветници са преизчислени на основание чл.
44 от „Правилник за организацията и дейността на Общински съвет на община
Септември и взаимодействието му с Общинска администрация”.
С Решение № 79/27.02.2020 г. бе актуализиран състава на постоянните комисии
към ОбС –Септември, с цел оптимизиране дейността на тяхната работата, която
промяна бе отразена и в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация”, приет с Решение
№ 41/30.01.2020 г., а именно:


Комисия по нормативна уредба и институционалното развитие с
компетентност в областта на правовия ред, местното самоуправление и
регионална политика, обществения ред и сигурност, противодействие на
корупцията и злоупотребите с власт, укрепване на организационния
интегритет, административното обслужване на населението, молбите,







жалбите, сигналите и предложенията на гражданите до общински съвет,
защита на гражданските права и вероизповеданията, установяване
конфликт на интереси, съгласно закона за противодействие на корупцията и
за отнемане на незаконно придобитото имущество
Комисия по устройство на територията и земеделие, с компетентност в
областта та градоустройство, строителството, архитектурата, жилищната
политика, опазване на околната среда, земеползване и крайградски райони,
инженерна инфраструктура, водоснабдяване и енергийно планиране,
градски транспорт и безопасност на движението.
Комисия по икономическо развитие, с компетентност в областта на
общинския бюджет и общинските финанси, стопанската дейност и
общинската собственост, приватизацията и следприватизационния контрол
Комисия по образование и култура, социална политика и обществено здраве,
с компетентност в областта на образованието, науката, развитието и
закрилата на културата, здравеопазването, социалните дейности,
възпитанието, закрилата и развитието на младежта и децата, физическата
култура и спорта.

Уведомяването на членовете на постоянните комисии става, съгласно чл. 55 от
Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация. Три дни преди провеждане на
заседанието на съответната постоянна комисия, членовете й са информирани чрез
съобщения по електронната поща, по телефона, чрез интернет страницата на общината
и на информационното табло на Общински съвет.
Материалите се разглеждат на комисиите според компетентността им. Много от
въпросите са разглеждани в повече от една комисия, като проектите на решения,
свързани с нормативната база, бюджета на Общината, програми и проекти, както и
отчетите за изпълнение на решенията задължително се включват за обсъждане на
заседанията на всички постоянни комисии.
За периода 06.11.2019 г. до 31.05.2020 г. всяка от четирите постоянни комисии е
провела по 6 заседания.
Отсъствията на общински съветници от заседания на постоянните комисии на
ОбС са както следва:
№

1.
2.
3.
4.
5.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Ангел Илиев Лачов
Иван Блогоев Костов
Георги Иванов Йовчев
Йордан Александров Кръстев
Йордан Василев Кондупишев

Отсъствия
от
заседания
на
комисиите
4
1
4
8
2

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Кузо Георгиев Божинов
Павлина Любенова Сербезова
Петя Николаева Цанкова
Махмуд Рамадан Салим
Стоян Спасов Вресков
Красимир Кирилов Дойчев

3
3
3
2
2
1

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 33.
Членство на съветници от ОбС Септември в Национални сдружения и
асоциации:
Кирил Тодорин - Председател на ОбС Септември членува в НСОРБ и в НАПОС съгласно
Решение № 8/ 28.11.2019 г.
Настоящия отчет представя кратка обобщена информация за дейността на
Общински съвет.
В изпълнение на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, предоставям настоящата информация за
сведение на всички общински съветници, на кмета на общината и на общинската
администрация, а така също и на гражданите на Община Септември.

Приет с Решение № 177 от 29.06.2020 г.
На Общински съвет град Септември.

