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Отчет за дейността на Общински съвет Никола Козлево  

за периода 01.01.2018 г. -30.06.2018 г. 
Настоящият отчет внасям в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация. Общинският съвет през първото 

шестмесечие на 2018 година осъществяваше дейността си на основание изискванията на Закона 

за местното самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и 

дейността на Общински съвет – Никола Козлево, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация  и другите нормативни документи, свързани с управлението и 

развитието на общината, с цел по-добро и своевременно решаване проблемите на хората, 

живеещи в населените места на нейната територия. 

През отчетния период няма промяна в състава на ОбС и  в  постоянни комисии към него. 

Заседанията на Общински съвет Никола Козлево са открити. За всяко заседание се изпраща 

покана до кмета на общината и кметовете на кметства, които съгласно разпоредбите на член 45, 

ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация са задължени да информират 

обществеността за провеждането на предстоящите заседания на определените за това места в 

общината и кметствата.      

Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред се обявяват и на интернет 

страницата на Общината.  

През периода януари – юни 2018 година бяха проведени 6 редовни заседания на ОбС и 

две извънредни – през м.април и м. юни. В дневния ред за изтеклия период влязоха 62 докладни 

записки. 

Редовно в заседанията вземат участие кметът на общината, кметският екип, част от 

кметовете на кметства, вносителите на материали и на някои заседания присъстват жители на 

общината, което създава условия внесените въпроси да се обсъждат отговорно и открито. 

      Дейността на постоянните комисии през отчетния период се осъществяваше на 

основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за организацията и 

дейността на ОбС – Никола Козлево. 

     В заседанията на постоянните комисии вземаха участие: председателят на ОбС, 

кметът, зам.-кметовете на общината и специалисти от общинската администрация. Решенията в 

комисиите се приемаха със съответното  гласуване и с необходимото по закон мнозинство. 

Постоянните комисии към Общинския съвет през периода януари - юни 2018 година 

проведоха 18 съвместни заседания. На всички заседания на постоянни комисии разглежданите 

материали бяха приети с необходимия кворум.  Присъствието на общинските съветници на 

заседанията на постоянните комисии  и ОбС се характеризира в значителна степен и с тяхното 

активно участие в дебатите  при вземането на решенията. Отсъствията са по изключение и в по-

голямата си част по уважителни причини. За отчетния период от заседание на Общински съвет  

е направено едно отсъствие от Гюлшен Ахмед  и то е по уважителни причини. 

     На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода от 01.01.2018 

година  до 30.06.2018 година в приетия план за работа на Общинския съвет, както следва: 

- Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци; 

- Приемане на бюджета на община Никола Козлево за 2018 година 

-  Приемане план- сметка  и размера на такса “Битови отпадъци” за 2018 г.; 

- Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост за 2018 г.; 

- Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност; 

- Приемане на информации и отчет за спортните дейности в Общината през 2017 г.; 

- Отчет за изпълнението на общинския бюджет, на план-сметката за извънбюджетни 

сметки и фондове за  2017 г.; 
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- Отчет за състоянието на общинския дълг за  2017 г.; 

- Отчет за изпълнение на Програмата за опазване и възстановяване на околната  

       среда и Програмата за управление на отпадъците за 2017 г.; 

- Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни през 2017 г.; 

- Приемане  на Програмата за закрила на детето за 2018 г.; 

      През отчетния период бяха внесени и обсъдени общо 62 докладни като в тях се включваше 

предложения, отчети, информации, молби и други, като основен вносител на обсъжданите 

въпроси е общинската администрация в лицето на кмета на общината 58 докладни и 4 докладни 

записки от Председателя на Общински съвет. От управителя на общинското предприятие до 

момента не е входиран отчет за дейността му. 

      На проведените заседания са приети 60 решения, от които най-голям е относителният дял на 

решенията за управление и разпореждане с общинската собственост, финансите и бюджета на 

общината, както и в съответствие с  променящите се нормативни уредби актуализация на 

наредбите,  приети от ОбС. 

      В изпълнение чл. 27, ал. 5 от ЗМСМА всички решения, касаещи общинската собственост, 

бюджета на общината, местните такси и други въпроси, посочени в Закона, се приемаха с 

поименно гласуване. 

      Приетите решения и протоколи от заседанията своевременно се изпращаха на областния 

управител, в Районна прокуратура – Нови пазар. 

      Приетите решения от ОбС се предоставяха на кмета на общината в предвидения от закона 

срок. Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички решения се 

обявяват в интернет страницата на общината – www.nikolakozlevo.bg,  както и на 

информационното табло в сградата на общината. 

      От страна на кмета няма обжалвани решения на Общинския съвет. 

      През разглеждания период няма върнато решение на Общински съвет Никола Козлево от 

областния управител в изпълнение на правомощията му по чл. 32, ал. 2 от Закона за 

администрацията и във връзка с чл. 45, ал. 4 от ЗМСМА. 

       През отчетния период беше актуализирана Годишната програма за управление и 

разпореждане с имоти общинска собственост за 2018 г. 

       Постъпилите питания в този период са от общинският съветник Нурхан Али и от Стефан 

Стефанов, на които е даден писмен и устен отговор от кмета на Общината. На  питанията, 

поставени по време на заседанията на общински съвет, кметската управа се  стреми да отговаря 

веднага. 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Никола Козлево  и неговите 

комисии се основава както на статистическите данни, така и на анализа на съдържанието на 

взетите решения. Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка 

на извършеното до сега и приноса му в 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 Общинския 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 инициатива и подкрепа на всяко хубаво начинание. Всяко намерение, 

преди то да стане факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в Общинския съвет. 

Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е предшествано от решение на 

местната законодателна институция. Така ние, като общински съветници, поемаме 

отговорността за него пред гражданите. 

Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и самокритичност да 

коригираме нашите грешки и в оставащата малка част от мандата  да вървим напред в 

изпълнение на задълженията си на общински съветници пред своите избиратели. Нека да 

продължим да полагаме усилия, за да отговорим на очаквания на жителите на Община Никола 

Козлево за благоденствието на всички.  

 

      Стефан Стефанов 

Председател на общински съвет – Никола Козлево 

 


