
О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т  -  Г Р.  С Е П Т Е М В Р И 
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е 
 

№ 569 
 
 Взето с протокол № 29 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 29.07.2021 год. 
 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите комисии 
за периода от    01.01.2021 г.   до  30.06.2021 г. 

Общински съвет  - Септември, след като се запозна с предложението и след станалите 
разисквания, на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация,  

  
 

Р Е Ш И: 
                                   

1. Приема Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за периода 
01.01.2021 г. – 30.06.2021 г. както следва: 

Общински съвет е  органи на местното самоуправление на територията на община 
Септември,  осъществяващ своите правомощия въз основана на Конституцията на 
Република България, Европейска харта за местно самоуправление, Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, както и въз основа Правилник за 
организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието 
му с Общинска администрация. 

При извършване на дейността си през отчетния период Общински съвет прие 
различни по видове и правна същност административни  и нормативни актове, както и 
решения за приемане на стратегически документи – актове по чл. 21, ал. 1, т. 12 от 
ЗМСМА – стратегии, прогнози програми и планове за развитие на общината. 
Класификацията би могла да бъде извършена и според сферите на дейност, които 
регулират актовете на общински съвет, съгласно разпоредбата на чл. 17 от ЗМСМА. 

На основание 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 
01.01.2021 г. до 30.06.2021 г., който ще е първи отчет за 2021 година и трети за мандат 
2019г. - 2023г. 

 
През първото полугодие на 2021 г. Общински съвет проведе 9 (девет) заседания -

5 (пет) редовни и 4 (четири) извънредни. На извънредно заседание на Общински съвет 
гр. Септември, проведено през м. април 2021г., клетва положи обявен за избран нов 
общински съветник в Община Септември Бойко Василев Байлов, зае място на г-жа Петя 
Николаева Цанкова. 

   



Присъствието и участието на съветниците през периода на заседания на 
постоянните комисии и заседания  (сесии) бе на добро ниво, с необходимия кворум. 
Също така заседанията на Общински съвет Септември за  първото шестмесечие на 2021 
г. са проведени съгласно изискванията на Закон за местното самоуправление и местната 
администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, 
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация. Всички заседания 
на Общински съвет – Септември се проведоха при спазване на строги 

противоепидемични мерки поради съществуващата епидемия  от COVID-19. 
Заседанията на постоянните комисии  и сесии се провеждаха в залата на Общински съвет, 
общински театър „Възраждане“ и в сградата на Народно Читалище „Отец Паисий 1910“, 
гр. Септември. 

 
Дейност на Общински съвет – Септември 
 

Уведомяването на членовете на постоянните комисии и заседания (сесии) става, 
съгласно чл. 55 от „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, на 
Община Септември и взаимодействието му с Общинска 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. 

 
В деловодството на Общински съвет бяха внесени 115  докладни записки - 

предложения, от които: проектодокументи, приемане на програми, годишни планове, 
стратегии, доклади, приемане на отчети, информации, приет бе и един нов нормативен 
акт: Наредба за реда и условията за предоставяне на услугата домашен социален 
патронаж в Община Септември. Вносители на предложенията бяха кмета на Общината, 
която внесе 109, председателя на Общински съвет внесе  4, също така бяха внесени 2 
предложения от зам. председателя на Общински съвет гр. Септември, г-н Петьо Кънчев. 
  
 Общински съвет прие 114 решения, от които 97 решения са изпълнени, 14 
решения са в процес на изпълнение и 3 решения са върнати Областния управител за 
повторно разглеждане. 
 

Значителна работа преди провеждането на редовните заседания се извършваше в 
постоянните комисии, където се разглеждаха и обсъждаха предложените проекти за 
решения. След разискванията и дебатите се вземаха становища по представените им 
проекти за решения, касаещи сесиите на Общински съвет. Материалите се разглеждат 
според компетентността им. Много от въпросите са разглеждани в повече от една 
комисия. На комисии и сесии присъстваха представители от  общинска администрация 
от съответното звено, управители на общински търговски дружества и второстепенни 
разпоредители към Община Септември. 

 
Няма не проведени заседания поради липса на кворум. 
 



В посочения период има проведено едно заседание на комисията по смисъла на 
чл. 72, ал. 2, т. 3 и § 2, ал. 5 от ЗПКОНПИ към Общински съвет Септември, което  бе през 
м. февруари  2021 г., относно Сигнал с рег.№ ЦУ 01/С-758/21.11.2020 г. по описа на 
КПКОНПИ по отношение на Димитър Крумов Христосков-кмет на кметство Ветрен дол. 

 

Отсъствията на общински съветници от заседания на постоянните комисии на 
ОбС са както следва: 
 

№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Отсъствия 
от 

заседания 
на 

комисиите 

1. Атанас Димитров Вардин 1 
2. Иван Благоев Костов 1 

3. Йордан Александров Кръстев 5 
4. Петьо Николов Кънчев 2 
5. Стефан Иванов Малинов 1 
6. Стоян Спасов Вресков 1 
7. Ангел Илиев Лачов 6 
8. Петър Атанасов Бошев 1 
9. Борислав Стефанов Малешков 2 

10. Петя Николаева Цанкова 4 
11. Красимир Кирилов Дойчев 2 
12. Борислав Костадинов Джонев 1 

 
Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 27 броя 
 

Отсъствията на общински съветници от редовни и извънредни заседания (сесии) 
на ОбС са както следва: 

 
№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Отсъствия от 

заседания 
(редовни и 

извънредни) 

1. Георги Иванов Йовчев 1 
2. Георги Лазаров Пенев 1 
3. Иван Благоев Костов 1 
4. Йордан Александров Кръстев 3 
5. Стоян Спасов Вресков 3 

6. Ангел Илиев Лачов 2 
7. Петър Атанасов Бошев 4 
8. Борислав Стефанов Малешков 3 
9. Петя Николаева Цанкова 2 

 
Общо отсъствия на общински съветници от заседания (сесии)  – 20 броя 



За някои от направените отсъствия са представени 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”. 

 
През отчетния период, на проведени заседания на Общински съвет няма 

отправени писмени питания  към Кмета на Общината от общински съветници. Също така 
не се наблюдаваше активност от страна на граждани по въпроси от дневния ред.  

 
Актовете на Общинския съвет се разгласяват на населението на Община 

Септември в 7-дневен срок от приемането им чрез интернет страницата на  Общината 
www.septemvri.org в раздел „Общински съвет“, съгласно чл. 22, ал. 2 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация. В същия срок приетите решения и 
преписите от протоколите на заседанията на ОбС, се изпращаха до Областния управител, 
Кмета на общината и Районна прокуратура, съгласно чл. 22, ал. 1 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация. 

 
За отчетния период в изпълнение на правомощията си по чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА 

Областния управител  - гр. Пазарджик  е  върнал за ново разглеждане три решения на 
Общински съвет Септември. 

 
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. и Решение № 9/ 28.11.2019 г. 
 През отчетния период  Председател на ОбС Септември бе поканен и взе участие 
на Общо събрание на НАПОС – РБ, което се проведе на 16 и 17 юни 2021г. в гр. Правец. 

 
В своята дейност, както и през предходния отчетен период, Общински съвет 

Септември се ръководеше от следните принципи: законност; колегиалност; 
самостоятелност  по  отношение  на държавните органи  при  вземане  на  решения; 
гарантиране и закриляне интересите на жителите на общината; публичност при взимане 
на решения и тяхното изпълнение. 

 
Общински съвет и общинска администрация поддържат коректни 

взаимоотношения и равнопоставено партньорство. 
 
Уважаеми общински съветници, 
 
Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 

извършеното досега и приноса му о 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 Общински съвет. 

 



Представям настоящия отчет за информация и се надявам да вървим напред в 
изпълнение на задълженията си на общински съветници, пред своите избиратели. Нека 
да полагаме усилия, за да отговорим на очакванията на жителите на Община Септември 
за благоденствието на всички. 

 
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. 
 

 
Общ брой общински съветници          21 
Присъствали:                                             18 
Гласували: 18 
"За": 18 
"Против":            0        
"Въздържали се": 0 

 
 
КУЗО БОЖИНОВ 
Зам. Председател на ОбС-Септември 
 


