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ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

НИКОЛА КОЗЛЕВО 

 

Д О К Л А Д Н А 
 

от Стефан Иванов Стефанов – председател на общински съвет – Никола Козлево 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Никола 

Козлево и неговите комисии за периода от 01.07.2016 до 31.12.2016 година. 

                 

Уважаеми госпожи и господа общински съветници, 

         С оглед разпоредбата на чл.27, ал.6 от ЗМСМА, председателят на 

Общинския съвет е задължен да представя два пъти годишно отчет за дейността 

на Общинския съвет и на неговите комисии. Отчетът се разглежда в открито 

заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет. 

         С тази докладна записка представям на вашето внимание отчет за дейността 

на Общински съвет – Никола Козлево и неговите комисии за периода от 

01.07.2016 до 31.12.2016 година, който е приложен към докладната записка. 

Представеният отчет е фактологичен по своя характер и представя накратко 

работата на Общински съвет – Никола Козлево за отчетния период. 

 Предвид изложеното и на основание чл.27, ал.6 във връзка с чл. 21 ал.1 т.23 

от ЗМСМА предлагам Общински съвет – Никола Козлево да вземе следното 

Р Е Ш Е Н И Е: 
Общински съвет – Никола Козлево приема отчета за дейността на Общински 

съвет – Никола Козлево и неговите комисии за периода от 01.07.2016 до 

31.12.2016 година. 

  

 

ВНОСИТЕЛ: ............................................. 

Стефан Стефанов  

Председател на общински съвет Никола Козлево 
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Отчет за дейността на Общински съвет Никола Козлево и неговите комисии през 

второто шестмесечие на 2016 г. 
 

І. Заседания на Общински съвет.  

 

През втората половина на 2016 г. Общински съвет Никола Козлево проведе шест 

редовни заседания и пет извънредни с обща продължителност 22 ч. и 15 мин. 

През отчетния период има три групи съветници от общински съветници – група от 5 

съветника от ПП „ГЕРБ“, група от 5 съветника от ПП „ДПС“, група от 2 съветника от ПП 

„БСП“ и един независим съветник.  

Участие на общинските съветници в заседанията:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

През периода на отчитане към Кмета на общината е постъпило едно питане от общинския 

съветник Фераим Керим Сали – във връзка с размера на средната брутна заплата в 

администрацията. По време на заседанието на общинския съвет кмета на общината му отговори 

устно на питането. 

В участието на заседанията на общинския съвет редовно участват жители на общината които 

отправят питания по отделни докладни. 

ІІ. Решения на Общински съвет. Изпълнение. Контрол за законосъобразност. 

През отчетния период Общински съвет разгледа/ обсъди 106 (сто и шест) докладни 

записки и информации и взе 106 (сто и шест) решения по тях. От Председателя и общинските 

съветници са внесени 5 докладни. Обществеността своевременно бе запознавана с взетите 

решения чрез публикуването им в официалния общински сайт и на таблото в сградата на 

общинска администрация Никола Козлево. 

Изпълнение на взети решения: За отчетния период има едно неизпълнено Решение №141 

по протокол №19 от 27 октомври 2016 година на общински съвет Никола Козлево. Решения 

№142 и 143 по протокол №19 от 27 октомври 2016 година, беше изпълнено с двумесечно 

закъснение.  

Контрол за законосъобразност: 

Съгласно изискванията на ЗМСМА, актовете на ОбС са изпращани в определения 7-

дневен срок от приемането им до Кмета и Областния управител.  

Заседание Присъствали Отсъствали 
(по уважителни 

причини) 

Отсъствали 
(по неуважителни 

причини) 

13/11.07.2016 г. 13 1 0 

14/28.07.2016 г. 13 0 0 

15/11.08.2016 г. 11 2 0 

16/25.08.2016 г. 12 1 0 

17/14.09.2016 г. 9 4 0 

18/22.09.2016 г. 12 1 0 

19/27.10.2016 г. 13 0 0 

20/29.11.2016 г. 13 0 0 

21/10.12.2016 г. 6 2 5 

22/14.12.2016 г. 11 2 0 

23/29.12.2016 г. 13 0 0 

Средно участие 11,45 1,18 0,45 
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Няма върнати за ново обсъждане и оспорени пред съда актове на Общинския съвет от 

страна на Кмета на Общината. 

По отношение на контрола за законосъобразност през отчетния период Областният 

управител на област Шумен също е върнал за ново обсъждане едно решение на Общински 

съвет. 

В общинския съвет беше входиран, протест от Делян Димитров – прокурор при ОП – 

град Шумен, срещу чл.2 ал.2 и чл.39 ал.1 от новоприетата Наредба за реда за придобиване, 

управление и разпореждане с общинско имущество в община Никола Козлево. 

В отчетния период бяха върнати 3 докладни, за вземане на решение по компетентност от 

Кмета на общината. 

ІІІ. Работа на съветниците в Постоянните и други комисии 

През отчитаното второ шестмесечие на 2016 г. за периода на новоизбрания общински 

съвет са проведени общо 12 (дванадесет) заседания на четирите постоянните комисии, на които 

са разглеждани и обсъждани докладните и материалите за заседанията на съвета. Общият брой 

на изразените от ПК становища е дванадесет. Няма заседания на Постоянни комисии които да 

са пренасрочвани през периода поради липса на кворум 

Общински съветници участваха също в: 

 Обществено обсъждане на проекти на наредби; 

 Участие в комисии за проверка на състоянието на земите от ОПФ; 

 Участие в комисии за проверка на състоянието на пасищата и мерите от ОПФ; 

 Работни срещи с населението на общината. 

ІV. Други дейности: 

 Участие в мероприятия и инициативи, организирани от Община Никола Козлево; 

 Обсъждане на отчета за бюджета за 2015 година; 

 Под патронажа на председателя на общинския съвет се проведе един волейболен 

турнир в село Никола Козлево. 

 

 

Настоящият отчет е приет с решение № … по Протокол № 1 от 29.01.2017 г. на Общински 

съвет Никола Козлево 

 

 

Изготвил 

Стефан Стефанов 

Председател на общински съвет Никола Козлево 

 


