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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ЧУПРЕНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Богомил Данчов Станков
Председател на ОбС Чупрене
ОТНОСНО: Отчет за дейността на общинския съвет и неговите комисии за
2017 год.
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ,

Представям Ви за разглеждане Отчет за дейността на Общински съвет
Чупрене за 2017 год. Моля за Вашето РЕШЕНИЕ:
„На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет Чупрене
приема Отчета за дейността на съвета и неговите комисии за 2017 година.”

С уважение,
БОГОМИЛ СТАНКОВ
Председател ОбС Чупрене
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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ
ЗА ПЕРИОДА НА 2017 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ ,
През изминалата 2017 год. Общинския съвет работи отговорно, за да се
осъществят целите и задачите, поставени за решаване пред него.
Заседанията протичаха с дебати и предложения за допълнения, и изменения
на предложенията, което довеждаше до приемане на решения, законосъобразни и в
полза на населението от община.
През периода Общинския съвет проведе 11 заседания. Отсъствия от
заседанията са 10 бр. по уважителни причини.
На тези заседания Общинския съвет взе 124 бр. решения в т.ч. по :
- управление на бюджета на общината
–
13 бр.
- по управление и разпореждане на общинска собственост - 61 бр.,
в т.ч.:
* общинска гора
6 бр.
* възстановяване земеделски земи, собственост на наследници - 15 бр.
* продажби на общински имоти - 27 бр.
*други решения, свързани с управление на собствеността – 13 бр.
- приемане и актуализация на програми, стратегии, наредби
- 18 бр.
- за кандидатстване по програми
3 бр.
- други
27 бр.
- отмяна на решения
2 бр.
Положителна е работата и на постоянните комисии към Общинския съвет.
При работата си някои комисии се консултираха със специалисти от Общинската
администрация, разработили предложенията и вземаха правилни становища по
разглежданите материали.
Комисиите проведоха общо 33 бр. заседания и внесоха в Общинския съвет
124 бр. становища с предложения за решение по внесените материали :
- Комисия по икономическо развитие, бюджет, финанси, данъчна политика и
енергетика – 8 заседания – 17 бр. становища;
- Комисия по законност, обществен ред, административно обслужване,
ТСУ, транспорт и по чл.25 ал.2 т.3 от ЗПУКИ – 7 заседания – 15 бр. становища;
- Комисия по земеделие и гори, общинска собственост, екология,
евроинтеграция и еврофондове – 11 заседание –72 бр. становища;
- Комисия по здравеопазване и социални дейности, образование, култура,
спорт, туризъм и вероизповедание - 7 заседания – 20 бр. становища.

От казаното по-горе е видно, че превес в работата на общинския съвет и
неговите комисии има управлението на общинската собственост, общинския бюджет и
актуализиране нормативната уредба на общината, съобразена с новите законови
разпоредби.
През 2017 год. изпълнението на бюджета на дейност “Общински съвет” е в
размер на 40 157 лв. и са изразходвани, като следва:
- възнаграждение на председателя и общинските съветници – 32 424 лв.
- осигурителни плащания общо – 6 032 лв.;
- текуща издръжка - 1 701 лв.
Взаимодействието с ръководството и служителите на общинската
администрация през изтеклия период беше добро.
Общинските съветници взимаха участие в мероприятията, провеждани от
общината.
Всички възникнали въпроси и проблеми, поставени от граждани бяха
дискутирани и се решаваха законосъобразно, взаимно и в интерес на населението на
общината.

ПРЕДСЕДАТЕЛ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧУПРЕНЕ:
Б. СТАНКОВ

