ОТЧЕТ
за дейността на Общински съвет Сливен през второто
шестмесечие на 2016 год.
В изпълнение разпоредбите на Закона за местното
самоуправление и местната администрация представям на Вашето
внимание Отчет за работата на Общинския съвет Сливен през второто
шестмесечие на 2016 година.
През отчетния период проведохме осем заседания, от които 5
редовни, две извънредни и едно тържествено във връзка с Димитровден,
празник на град Сливен. Едното извънредно заседание бе свикано от
председателя на ОбС за приемане на решение за Упълномощаване на
кмета на общината да подпише „Запис на заповед” като обезпечение на
авансово плащане по ДБФП BG05M9OP001-2.002-0206-C03 „Подкрепа и
разширяване дейността за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда на Звено за социални услуги
„Домашен помощник” към Домашен социален патронаж, град Сливен”, по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP0012.002 „Независим живот”, Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014-2020 , а другото, проведено на 27.12.2017 год. по искане на
една трета от общинските съветници за приемане на решение за приемане
на Наредба за изменение на Наредбата за определяне размера на местните
данъци, с което да се намали размера на данъка върху недвижимите имоти.
При организацията им се спазваха разпоредбите на ЗМСМА и
ПОДОС. Дневният ред се определяше след консултация с Председателския
съвет десет дни преди заседанието. Материалите за същото се
предоставяха на общинските съветници
чрез защитената зона в
нормативно определения седемдневен срок. Своевременно се обявяваха на
сайта на общинския съвет и се изпращаха на журналистите акредитирани
към Общинския съвет.
Средната продължителност на заседанията на Общинския съвет бе
час и половина. Присъствието на общинските съветници на заседания е
повече от 93%.
На заседанията през второто полугодие на 2016 година бяха
разгледани 217 предложения. На основание чл.38, ал.3 от Правилника за
организацията и дейността на Общински съвет Сливен, неговите комисии

1

и взаимодействието му с общинската администрация в деня преди
заседанието бяха внесени 7 предложения.
Освен кмета вносители на предложения бяха и следните общински
съветници: Соня Келеведжиева – 9; Димитър Павлов – 5; Димитър Митев –
5; Пламен Крумов – 4; Мустафа Мустафов – 3; Георги Стоянов - 2; Кирчо
Димитров и Пл. Крумов – 1; Ст. Пасков и Антоний Андонов – 1 и М.
Григорова, Деян Дечеви Й. Лечков по 1 предложение.
Най-много изказвания бяха правени от Иван Петров, Мариета
Петкова, Момчил Пантелеев, Христо Котов, Мартин Славов, Атанас
Делибалтов, Георги Стоянов.
През отчетния период бе направена промяна в състава на
Общинския съвет. Правомощията на
г-жа Милена Чолакова бяха
прекратени през месец юли с Решение на Общинската избирателна
комисия по нейно искане и на нейно място за общински съветник бе
избрана г-жа Силвия Маринова.
Повишава се активността на общинските съветници в областта
на контрола. През второто шестмесечие на 2016 год. бяха внесени три
питания от общинските съветници Стефан Христов относно усвояване на
финансови средства, отпуснати от Министерството на икономиката за
ремонт и изграждане на улици в Промишлена зона на град Сливен; от
Момчил Пантелеев за предоставяне на информация относно броя на
жителите на кв. „Надежда“, колко имота са декларирани, какви количества
отпадъци се генерират в квартала и каква сума се събира от живущите в
кв.“Надежда“ от такса „Битови отпадъци“ и от Иван Петров относно
обявена ли е процедура за закупуване на програмни продукти и интернет
услуги и за доставка на консумативи. И трите питания получиха своя
отговор от кмета на общината.
Постъпи питане и от д-р Михаил Михалев и Панайот Стоянов
относно неправомерно отпускане на държавна субсидия от
Министерството на културата на Народно читалище „Пробуда 107“ с.
Биково, общ. Сливен, на което също бе даден отговор.
Приети бяха нови наредби: за реда и условията за извършване на
строителни и монтажни работи на елементи от техническата
инфраструктура на територията на Община Сливен; за условията и реда за
платено и безплатно паркиране на моторни-превозни средства на
територията на Община Сливен; Съгласно разпоредбите на Закона за
предучилищно и училищно образование приехме Наредба за условията и
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реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски
ясли, детски градини и полудневни подготвителни групи към училищата
на територията на Община Сливен и Правилник за устройство и дейността
на Център за подкрепа и личностно развитие на Детски комплекс –
Сливен“. Отмениха се действащите и се приеха изцяло нови Наредба за
упражняване правата на собственик на Община Сливен в търговските
дружества с общинско участие в капитала и общинските предприятия и
Наредба за определяне размера на местните данъци.
Актуализираха се Наредбата за условията и реда за съставяне на
бюджетната прогноза за местните дейности да следващите три години , за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Сливен; Наредбата за рекламната дейност на територията на Община
Сливен; Правилника за работата на Общински фонд „Култура“ към
Община Сливен.
Почти ежемесечно се извършваха промени на нормативните актове с
цел подобряване работата на общината и създаване по-добри условия на
живот на гражданите й.
Приета бе Програма за намаляване на нивата на замърсителите в
атмосферния въздух и достигане на установените норми на община Сливен
за периода 2014-2020 год.
Съгласно своята същност решенията могат да се квалифицират по
следния начин: Решения свързани с приемане или изменение и допълнение
на подзаконови нормативни актове – 19; бюджет и финанси – 28; с
управлението и разпореждането с общинска собственост – 72; екология –
2; изразяване на съгласие за участие на общината в европейски проекти и
програми – 6; строителство, изразяване на съгласие за изработване,
съгласуване и одобряване на ПУП – 37, образование – 5, социални
дейности – 15; общински фирми – 6; транспорт – 1; организационни – 18 и
др.
Важна характеристика на приетите от Общинския съвет решения е
тяхната законосъобразност. През изтеклия период не е върнато за ново
разглеждане нито едно решение на Общинския съвет от Областния
управител и от Кмета на общината във връзка с изпълнение на техните
правомощия съгласно разпоредбите на Закона за местното самоуправление
и местната администрация.
Обжалвано бе Решение №511/16.12.2016 год. относно одобряване на
кандидата класиран на първо място и класирането по ред на следващия
участник в проведения конкурс за възлагане управлението на „ДКЦ 1 –
Сливен“ЕООД от единия от участниците в конкурса. Административен съд
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Сливен със свое определение отказа да образува съдебно производство по
нея.
Окръжна прокуратура - Сливен протестира срещу чл. 26, ал. 1 и ал. 2,
чл. 28, ал. 2, т. 4, чл. 29, ал. 4, т. 2 и чл. 31, ал. 2 от Наредба за рекламна
дейност на територията на Община Сливен. Протестът на прокуратурата бе
основателен и със свое Решение № 410/29.09.2016 год. изменихме
оспорените разпоредбите на наредбата.;
Окръжна прокуратура - Сливен оспори разпоредбите на чл. 47, ал. 1
от Наредба за обществения ред на територията на Община Сливен. По
протеста тече съдебна процедура.
Протест на Районна прокуратура Сливен, срещу чл. 57, ал. 1, вр. чл.
47, ал. 1, т. 7 от Наредба за обществения ред на територията на Община
Сливен.
Общинския съвет прие протеста на Районна прокуратура с и наше
решение № 598/30.03.2017 год. изменихме оспорвания текст.
В заседанията на постоянните комисии се провеждат задълбочени
дискусии по внесените проекти за решения, там биват разгледани всички
аспекти и уточнени неяснотите по внесените предложения, тъй като
основната дейност на Общински съвет трябва да се извършва в
постоянните комисии, посредством взаимодействието им с общинска
администрация, а не по време на заседанията на Общински съвет, където
решенията да се вземат с убедително мнозинство на всички съветници.
№ Постоянна
По комисия
Ред

Брой
%
заседания присъстващи

Брой
разгледани
въпроси

1

НУЗАОбС

18

92,59

257

2

ОСМС

19

93.52

154

3

ЕИМСПИ

15

69,33

63

4

ФБИР

17

81,00

177

5

ИПУТ

17

93,05

163

6

ОНКВ

21

74,89

164

7

ЗСЖП

19

98,25

179
4

8

ДМС

14

100

73

9

ОК

18

83,80

109

10

ООСТС

19

100

112

11

РНМ

18

100

91

През второто шестмесечие на 2016 год. всички постоянни комисии са
провеждали по три и повече заседания месечно. Видно от приложената
справка най-натоварена е била комисията по нормативна уредба,
законосъобразност актовете на ОбС и граждански права, която е
разгледала 257 материала, постоянната комисия по комисията по
здравеопазване, социална и жилищна политика - 179 и комисията по
общинска собственост, местно самоуправление 154. Присъствието на
общинските съветници в заседанията на постоянните комисии е 89.87% и
показва намаление в сравнение с присъствието им през предходния
отчетен период.
В заседанията на ПК по тяхна покана участват представители на
администрацията в лицето на заместник кметовете и секретаря на
общината, както и директори на дирекции и началник отдели.
През отчетния период не са действали Временни комисии към
общинския съвет.
Почти всички значими действия на общинската администрация стават
факт, след одобрението на общинския съвет. Ние общинските съветници
поемаме отговорността пред гражданите на общината с нашият вот по
предложенията на кмета и неговия екип за развитието на община Сливен.
Всички ние трябва да разберем, че отговорността за всичко случващо се в
общината е наша. Много е важно да повишим подготовката и
самоподготовката на всеки един общински съветник и качеството на
работа на общинския съвет. Трябва да осъзнаем, че са необходими взаимни
усилия на всички ни за още по-добри резултати в създаването на условия
община Сливен да стане добро място за живеене.
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