Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите
комисии за периода от 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г.

Заседания на Общински съвет град Септември
Дейността на общинските съвети като органи 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 01.06.2020 г. до 31.12.2020 г.,
който ще е втори отчет за 2020 година и втори за мандат 2019г. - 2023г.
През второто полугодие на 2020 г. Общински съвет проведе 9 (девет) заседания 7 (седем) редовни и 2 (две) извънредни. Извънредното заседание на Общински съвет гр.
Септември проведено през м. октомври 2020г., беше Тържествена сесия за полагане на
клетва на новоизбрания кмет на Община Септември – г-жа Васка Рачева, при проведени
частични избори за Кмет на Община Септември.
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 второто шестмесечие на 2020
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. Във връзка с
усложняващата се епидемичната обстановка в страната, свързана с разпространението
на COVID-19 обявено с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание, препоръките
на Националния кризисен щаб, както и издадената Заповед от министъра на
здравеопазването К. Ананиев,
заседанията се провеждаха при спазване на
противоепидемичните мерки. Присъствието беше с нужните предпазни средства,
спазваше се дистанция, извършваше се дезинфекция на помещенията. Заседанията на
Постоянните комисии се провеждаха в залата на Общински съвет – Септември, а
заседанията (сесиите) се провеждаха в залата на общински театър „Възраждане“, за да
бъдат спазени мерките, свързани с разпространението на COVID-19.
Поради епидемичната обстановка в страната свързана с разпространението на
COVID-19 и промяна в Закона за местното самоуправление и местната администрация,
бе изменен и допълнен „Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
на Община Септември и взаимодействието му с Общинска администрация”, приети с
Решение № 202/30.07.2020 г. и Решение № 409/30.12.2020 г.
Настоящето изменение се наложи поради необходимостта от синхронизирането
му с действащото законодателство относно статута и правомощията на общинските

съветници и председателя на общинския съвет и провеждането на заседания от
разстояние при обявено извънредно положение и др. вид извънредна обстановка.

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.
Бяха внесени 310 докладни записки - предложения, проектодокументи, отменяне,
приемане и допълнение на наредби, приемане на Тарифа за такси за издаване на
разрешително за водовземане и такси за водовземане от находище на минерална вода
„Варвара“, отчети и информации. Вносители на предложенията бяха кмета на общината,
който внесе 297 броя, председателя на общински съвет внесе 7 броя и един от
общинските съветници - Кузо Божинов, внесе 6 броя предложения.
Общински съвет прие 278 решения, от които някои са изпълнени, а други са в
процес на изпълнение.
Постоянните комисии обсъждаха постъпилите предложения обстойно в детайли
до най-малката подробност. 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
на общинска администрация от съответния ресор и управители на търговски дружества
с общинско участие.
Няма не проведени заседания поради липса на кворум.
Отсъствията на общински съветници от заседания на постоянните комисии на
ОбС са както следва:
№

1.
2.
3.
4.
5.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Георги Иванов Йовчев
Иван Блогоев Костов
Йордан Александров Кръстев
Петьо Николов Кънчев
Кузо Георгиев Божинов

Отсъствия
от
заседания
на
комисиите
2
3
5
2
4

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Стоян Спасов Вресков
Лейла Ниязи Адил
Ангел Илиев Лачов
Петър Атанасов Бошев
Борислав Стефанов Малешков
Петя Николаева Цанкова
Красимир Кирилов Дойчев
Борислав Костадинов Джонев

1
1
6
2
3
11
2
3

Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 45 броя

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

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

Георги Иванов Йовчев
Иван Блогоев Костов
Йордан Александров Кръстев
Павлина Любенова Сербезова
Кузо Георгиев Божинов
Лейла Ниязи Адил
Ангел Илиев Лачов
Петър Атанасов Бошев
Борислав Стефанов Малешков
Петя Николаева Цанкова
Красимир Кирилов Дойчев
Борислав Костадинов Джонев

Отсъствия
от
заседания
(редовни и
извънредни)
3
3
1
1
1
1
1
5
4
3
1
2

Общо отсъствия на общински съветници от заседания – 26 броя
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”.
През отчетния период, на проведени заседания на Общински съвет са отправени
2 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-н Кузо Божинов с входящ № 249/03.08.2020г.
г. и от общински съветник г-н Махмуд Салим с входящ № 250/05.08.2020г.

През отчетния период не се наблюдаваше активност от страна на граждани по
въпроси от дневния ред. Имаше само едно питане на гражданин, депозирано в
деловодството на Общински съвет с вх. № 246/29.07.2020г., относно „Изграждане на
асансьор или естакада в Медицински център I - Септември“ ЕООД гр. Септември
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 преразглеждане едно решение
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.
Общински съвет и общинска администрация поддържат коректни
взаимоотношения и равнопоставено партньорство.
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.
Инициативата на кмета и неговия екип е изключително важна. Добрите намерения
и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без общата воля на
общинските съветници, без тяхната подкрепа за всяко хубаво начинание. Така ние като
общински съветници, поемаме отговорността пред гражданите.
Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и
самокритичност 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.
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 № 454 от 28.01.2021г.
На Общински съвет град Септември

