
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 
 

№ 848  
 
 Взето с протокол № 44 от редовно заседание на Общински съвет – гр. Септември, 
проведено на 22.07.2022 год. 
 
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет град Септември и неговите комисии 
за периода от   01.01.2022 г.   до  30.06.2022 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: 

 
         Съгласно чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация  Ви предоставям отчет  за дейността на Общински съвет и на неговите 
комисии  за периода 01.01.2022 г.  до  30.06.2022 г. 
 Отчетът е отворен документ. По време на обсъжданията в постоянните комисии, 
както и на заседанието на Общинския съвет, могат да бъдат направени изменения и 
допълнения.  
 Дейността на Общински съвет – Септември е насочена към законосъобразно и 
целесъобразно приемане на решения в рамките на предоставената компетентност като 
орган на местно самоуправление.  

За периода 01.01.2022 г.  до  30.06.2022 г., който ще е първи отчет за 2022 година 
и пети за мандат 2019г. - 2023г. 

 
През първото полугодие на 2022 г. Общински съвет проведе 7 (седем) заседания 

6 (шест) редовни и 1 (едно) извънредно. Извънредното заседание на Общински съвет гр. 
Септември проведено през м. март, клетва положи новоизбран кмет на кметство Ветрен 
дол, след проведени частични избори на 27.02.2022 г., втори тур 06.03.2022г.  На 
редовното заседание на Общински съвет гр. Септември, проведено през м. април  2022 
г., със значителен принос  се удостои  г-н Йордан Василев Зеленгоров като хореограф и  
художествен ръководител на Фолклорен танцов ансамбъл „Загоровче” със званието 
„Почетен знак 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  първото шестмесечие на 2022 
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. Заседанията на 
постоянните комисии  и сесии се провеждаха 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 122 докладни записки - 

предложения, от които: проектодокументи, приемане на програми, годишни планове, 
доклади, приемане на отчети, информации. Вносители на предложенията бяха кмета на 
Общината, който внесе 115, председателя на Общински съвет внесе  3 предложения. 
Предложения за разглеждане бяха направени и от общинските съветници - Кузо 
Божинов, който внесе 2 броя, Борислав Малешков внесе 1 брой, което не се прие  и Асен 
Гаджев внесе едно предложение. 

 
 Общински съвет прие 116 (сто и шестнадесет) решения, от които 77 (седемдесет 
и седем) решения са изпълнени, 37 (тридесет и седем) решения са в процес на 
изпълнение, 1 (едно) решение е върнато от Областния управител за повторно 
разглеждане, съгласно чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация. След потвърждаване на върнатото решение и  Решение № 781 са 
обжалвани пред Административен съд - Пазарджик 
 
 Всички решение на Общински съвет са взети с изискуемото от закона мнозинство 
и начин на гласуване. 
 

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 или отложени заседания поради липса на кворум. 
 

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



№ ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ Отсъствия 
от 

заседания 
на 

комисиите 

1. Ангел Илиев Лачов 8 
2. Асен Николаев Гаджев 2 
3. Атанас Димитров Вардин 2 
4. Борислав Стефанов Малешков 3 
5. Георги Иванов Йовчев 3 
6. Георги Лазаров Пенев 2 
7. Иван Благоев Костов 1 

8. Йордан Александров Кръстев 6 
9. Петьо Николов Кънчев 3 

 
 
Общо отсъствия на общински съветници от заседания на ПК – 30 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. Кирил Николаев Тодорин 1 
2. Ангел Илиев Лачов 1 

3. Атанас Димитров Вардин 1 
4. Борислав Стефанов Малешков 1 

5. Георги Иванов Йовчев 1 
6. Йордан Александров Кръстев 4 

 
Общо отсъствия на общински съветници от заседания (сесии)  – 9 броя 

За някои от направените отсъствия са по уважителни причини /служебна 
ангажираност, заболяване/, за които са представени от общинските съветници 
съответните оправдателни документи – болничен лист или уведомление за отсъствие. 

 
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”. 

 
В периода 01.01.2022 г.  до  30.06.2022 г. в деловодството на Общински съвет   

постъпи Уведомление от Йоанна Петрова - председател на Инициативен комитет с. 
Ветрен дол, депозирано в деловодството на Общински съвет с. вх. № 162/09.05.2022 г. 
относно Решение от проведено общо събрание на населението на с. Ветрен дол. Във 



връзка със същото Решение на редовното заседание проведено през м. май  Общински 
съвет взе свое решение, с което се делегираха правата на кмета на село Ветрен дол за 
последващи действия. 

 
На проведени заседания на Общински съвет има  зададени въпроси от общински 

съветник, г-н Кузо Божинов, които са отправени писмено към Кмета на Общината и е 
отговорено по надлежния 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. 

 
 
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 участия 
на заседания на НАПОС – РБ на 17.03.2022 г. в гр. Пловдив;  НСО - РБ на 15.04.2022г. в 
гр. Пловдив и в гр. София на 07.06.2022 г. и заседание на Областен съвет за развитие на 
област Пазарджик, гр. Пазарджик, проведено на 19.04.2022 г. 

 
Кузо Божинов – общински съветник при Общински съвет Септември  членува в ново 
образувано  през м. май 2022г. сдружение - Национално сдружение за ускорено развитие 
на общините и регионите. 

 
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. 
 

Живеем в трудни времена, страната ни изпада в здравна и икономическа криза, 
затова   като общински съветници се стремим да бъдем такава публична власт, която 
възприема сериозно нуждите и очакванията на жителите на Община Септември, държим 
на доброто качество на живота им и се стремим да го подобряваме. 

 
Удовлетворен съм, че независимо от вида на казусите, винаги, когато е ставало 

въпрос за широк кръг от хора и за интересите на Общината - колегите, без значение  
политическата принадлежност, се обединяваха в името на доброто решение за Община 
Септември.   



В заключение ще отбележа, че успешната работа на Общински съвет - Септември 
се дължи най-вече на добрите взаимоотношения с Кмета, Заместник-кмета и Общинската 
администрация, което е съществен принос за ефективното решаване на всички поставени 
въпроси. 

 
Изразявам увереност, че ще продължим да работим отговорно, конструктивно и 

градивно и искам да благодаря на общинските съветници, на Кмета и Заместник-кмета 
на Община Септември, на  Общинската администрация, на кметовете на кметствата, 
кметските наместници в населените места и гражданите за съдействието и подкрепата, 
които съм получавал като Председател на Общински съвет – Септември.  
 

 

 

Общ брой общински съветници          21          
Присъствали:                                             19  

Гласували: 19  

"За": 19  

"Против":            0                     
"Въздържали се": 0  

 
 
КИРИЛ ТОДОРИН 
Председател на ОбС-Септември 
 


