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Отчет за дейността на Общински съвет Никола Козлево и неговите
комисии през второто шестмесечие на 2015 г.
І. Заседания на Общински съвет.
През първата половина на 2015 г. Общински съвет Никола Козлево проведе
три заседания на общински съвет мандат 2011-2015 година и четири заседания на
общински съвет Никола Козлево, мандат 2015 – 2019 година с обща
продължителност 5 ч. и 50 мин.
През новия мандат има три групи съветници от общински съветници – група
от 6 съветника от ПП „ГЕРБ“, група от 5 съветника от ПП „ДПС“ и група от 2
съветника от ПП „БСП“.
Участие на общинските съветници мандат 2015 – 2019 година в заседанията:
Заседание
1/ 05.11.2015 г.
2/ 11.11.2015 г.
3/ 24.11.2015 г.
4/ 22.12.2015 г.

Присъствали
12
12
13
13
Средно – 12,5

Отсъствали

Отсъствали

(по уважителни
причини)

(по неуважителни
причини)

1
1
0
0

0
0
0
0

През периода на отчитане към Кмета на общината не са постъпили питания от
общински съветници.
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 37 докладни записки
и информации и взе 37 решения по тях. От Председателя и общинските съветници са
внесени 4 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 няма неизпълнени решения
на общински съвет Никола Козлево.
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.
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 не е върнал за ново обсъждане
решения на Общински съвет.
По искане на окръжна прокуратура град Шумен е образувано
административно дело №189 от 2015 година относно Решение №159 по протокол№14
от 29.11.2012 година. В момента делото е пред приключване.

Във връзка с извършване на проверка от Районна прокуратура град Нови пазар
и писмо с изх.№707/15 от 18 декември 2015 година, Общински съвет Никола Козлево
е предприел мерки за промяна в Наредба №1 на общински съвет Никола Козлево.
ІІІ. Работа на съветниците в Постоянните и други комисии
През отчитаното второто шестмесечие на 2015 г. за периода на новоизбрания
общински съвет са проведени общо 4 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 четири. Няма заседания на
Постоянни комисии които да са пренасрочвани през периода поради липса на кворум
Общински съветници участваха също в:
 Обсъждането на проекта за бюджет 2016 година и отчета на Бюджет 2015;
 Работни срещи с населението на общината.
ІV. Други дейности:
 Участие в мероприятия и инициативи, организирани от Община Никола
Козлево;
 Под патронажа на председателя на общинския съвет се проведе волейболен
турнир в село Никола Козлево.

Настоящият отчет е приет с решение № … по Протокол № .. от 25.02.2016 г.на
Общински съвет Никола Козлево
Изготвил
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет Никола Козлево
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