ОТЧЕТ
ОТ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДЪЛГОПОЛ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ
СЪВЕТ И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПРЕЗ ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2010 г.
Уважаеми съветници,
Уважаеми гости,
Настоящият отчет е за първото шестмесечие на 2010 г.

След проведените заседания на Постоянните комиси към Общински съвет - Дългопол от
Председателите на комисии е направен Анализ за дейноста им както следва /ПК”З и СД”
ПК”ОКМСД”, ПК”Ф и Б”/, останалите са представени в устна форма.
След представените анализи за дейноста на Председателите на Постоянни комисии,
констатациите са следните:
Като цяло се запазват приетите за предходното шестмесечие приоритети за дейноста на
ПК и Общински съвет
- да се провеждат отделни заседания на Постоянните комисии, като в един работен ден
да няма повече от две заседания на Постоянни комисии.
- да се следи изпълнението на приетите от Общинския съвет – решения.
- да се свиква заседание на комисия и по инициатива на Председателя или членове на
комисията.
- в началото на всяка календарна годината комисиите да приемат план за работа през
годината.
По отношение на специфичната за отделните ПК дейност се открояват и отчита
следните приоритети, кото нови политики, кокто следва:
1. ПК” Ф и Б”
– Провеждане на политики за по широка децентрализация на Местната власт по
отношение на финансиите, като стремежът е да се стигне на ниво Кметсва. Като се следи
спазването на всички нормативни актове в сферата на Финансиите и Бюджета.
- Политика на запазване на миналогодишните нива на Местните данъци и такси, със леко
увеличение отчитайки инфлационните процеси.
2. ПК „З и СД”
- Утвърждаване на строг модел на механизма за осигуряване на Еднократна помощ на
нуждаещи се.
- Приемане на Програма за Социалните дейности на територията на Община Дългопол
3. ПК „ОКСМД”
- По широки правомощия и контрол по отношение дейноста на НЧ вменени със
направените промени в ЗЧ.
- Политики по отношение на Кадровата обезпеченост на територията на Община
Дългопол
4. ПК „ОР и С”
- Утвърждаване на политики и система на отчетност по отношение на опазването на
Общинското обществено имущество.

5. ПК „ТУ и Е”
- Политики на по – голма прецизност при формиране на промили и определяне на такса
за „Битови отпадъци”
6. ПК „С и С”
- Политики на отчетност и утвърждавене на графици за изпълнение на Капиталовата
програма.
7. ПК „СП и ЕП”
- взаимодействие с Общинска администрация при вземане на решиния за кандидатсване
по ОП на ЕС
В основни линии дейността на ОбС-Дългопол през този период следваше приетият в
началото на годината план за работата на Общински съвет.
През шестмесечието са проведени планираните 6 заседания на ОбС и
общо 44 заседания на постоянните комисии, в това число:
ПК”Собственост и стопанство” /СС/ - 6 заседания.
ПК”Финанси и бюджет” /ФБ/ - 7 заседания.
ПК”Образовани, култура, младежки и спортни дейности” /ОКМСД/ - 5
заседания.
ПК”Териториално устройство и екология” /ТУЕ/ - 3 заседания.
ПК”Здравеопазване и социални дейности” /ЗСД/ - 6 заседания.
ПК”Обществен ред и сигурност” /ОРС/ - 4 заседания.
ПК”Стратегическо планиране и Европейски проекти” /СПЕП/ - 2
заседания.
Председателски съвет – 11 заседания.
За този период са приети общо 131 решения, от тях:
съгласно чл.21, ал.1:
т.1 - създава постоянни и временни комисии и избира техните членове-няма.
т.5 - определя размера на трудовите възнаграждения на кметовете – няма.
т.6 – Приемане и изменение на годишния бюджет на Общината, осъществяване на контрол,
приемане и изменение на отчета за изпълнението му – 7.
т.7 – Определяне размера на МДТ –1.
т.8 – Придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 17.
т.9 - приема решения за създаване, преобразуване и прекратяване на търговски
дружества с общинско имущество - 2.
т.10 – Приемане на решения за банкови кредити – 4.
т.11 – Приемане на решения за създаване и одобряване на ПУП – 4.
т.12 – Приемане на стратегии, прогнози, програми и планове за развитие на общината – 2.
т.15 - приема решения за участие на общината в сдружения на местни власти в страната и в
чужбина, както и в други юридически лица с нестопанска цел и определя представителите на
общината в тях-1.
т.18 - приема решения за именуване и преименуване на улици, площади, паркове, инженерни
съоръжения, вилни зони, курорти и курортни местности и други обекти с общинско значение – 1 .

т.23 – Други въпроси от местно значение – 46.
ал.2 – Приемане на правилници, наредби и други и изменения по тях – 2.
ал.3 – Правилник за организацията и дейността на ОбС, на неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация – няма.
Чл.45, ал.9 - Общинският съвет може да отмени, да измени или да приеме повторно
върнатия за ново обсъждане акт- 10.

Значително е нарастнал броя на молбите за еднократна помощ. За отчетения период са
разгледани общо 34 молби, като на 19 от тях е отказана еднократна помощ, а 15 са
одобрени. През първото шестмесечие за одобрените молби са отпуснати общо 2100 лв..

Продължи традицията да се изслушват отчети и информации за дейността на
полицейския участък, районна служба за противопожарна и аварийна безопасност,
медицинския център и др. В дневния ред на ОбС заемат място спортния и културния календар
на общината, дейността на читалището, спортните клубове и отдел ”Закрила на детето”.
По вносители на въпросите за обсъждане в ОбС, разпределението е както следва:
Председателя на Общ.съвет-1.
Кмета на Общината /Общ.администрация/ -81.
Кметове на села – няма.
Зам.кмет на община – 1.
Общински съветници – 3.
Лични молби – 34
Други /СНЦ, образователни, културни, спортни и др.орг./ - 11.
В сравнение с изминали отчети тук се наблюдава намаляне на броя решения приети по
инициатива на общинските съветници и постоянните комисии.
Активността на общинските съветници за периода, не може да се оцени
като добра. От 17 съветника – 8 са присъствали на всичките заседания на
Общински съвет. От 1 заседание са отсъствали 5 съветника,от 2 заседания са
отсъствали 4 съветника.
Само с едно присъствие на заседание на ПК от началото на мандата до сега - има един
съветник. Надяваме се, че последният ще проявят по-голяма активност през остатъка от
мандата.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС-ДЪЛГОПОЛ:______________
/ФЕРХАН ХАСАН/
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