ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ СЛИВЕН
ЗА ПЕРИОДА 01.01.2017 – 30.06.2017 ГОД.
Съгласно разпоредбите на чл.27, ал.6 на Закона за местното самоуправление и
местната администрация и Правилника за организацията и дейността на Общински
съвет Сливен, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
Ви предоставям настоящия отчет за дейността на Общински съвет Сливен и неговите
комисии през първото шестмесечие на настоящата година.
И през отчетния период като орган на местното самоуправление Общинският
съвет Сливен следва в работата си приоритети като актуализиране и усъвършенстване
на нормативната база, провеждане на стабилна бюджетна и финансова политика,
подкрепа кандидатстването на Община Сливен в европейски програми, подкрепа на
местния бизнес и жителите на общината.
Във връзка с изборите за народни представители бе извършена персонална
промяна в състава на общинския съвет, като на мястото на г-н Кольо Милев като
общински съветник положи клетва Станимир Савов. Поради тази причина бяха
направени промени в съставите на постоянните комисии.
Същинската работа на Общинския съвет е в неговите работни органи –
постоянни и временни комисии. През периода няма създадени и функционирали
временни комисии. На регулярно провежданите заседания на постоянните комисии
съветниците разглеждаха материалите за заседанията на общинския съвет, както и
постъпилите в деловодството искания, жалби и сигнали от граждани и юридически
лица.
Участието на общинските съветници в заседанията на постоянните комисии е
81.64%. В почти всяка от комисиите са проведени по три и повече заседания на месец.
№
По
Ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Постоянна
комисия
НУЗАОбС
ОСМС
ЕИМСТПИ
ФБИР
ИПУТ
ОНКВ
ЗСЖП
ДМС
ОК
ООСТС
РНМ

Брой
членове

Брой
% призаседания състващи

9
13
10
13
11
11
9
14
12
10
7

20
19
17
18
17
22
20
16
18
16
17

84.44
74.49
76.47
68.38
73.80
71.07
96.67
93.30
78.24
83.75
97.48

Брой
разгледани
въпроси
301
189
84
210
149
207
269
105
165
126
104

През отчетния период най-много заседания е провела комисията по образование,
наука, култура и вероизповедания – двадесет и две.
Най-натоварена е била комисията по нормативна уредба, законосъобразност
актовете на Общинския съвет, която е провела деветнадесет заседания, на които са
разгледани 301 въпроса.

През отчетния период Общинският съвет Сливен е провел 6 редовни заседания.
Утвърди се практиката за провеждане на едно заседание всеки месец, което позволява
разпределение, обсъждане и съгласуване на внасяните материали в заседанията на
постоянните комисии.
От тях по важни са:
 План за финансово оздравяване на община Сливен,
 Създаване на ОП „Озеленяване“ и приемане на Правилник за дейността
му;
 Бюджетна прогноза за периода 2018-2020год. в частта за местните
дейности на Община Сливен;
 Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците в Община Сливен и план за изпълнението и.
 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект по
Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 - 2020, приоритетна ос
„Устойчиво и интегрирано градско развитие“, процедура BG16RFOP0011.015 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и
развитие 2014 - 2020 – Сливен“, Инвестиционен приоритет 4 „Социална
инфраструктура” с проектно предложение: „Изграждане на общинска
инфраструктура за предоставяне на социални услуги“.
 Даване на съгласие за кандидатстване на Община Сливен с проект
„Подкрепа за деинституционализация на грижите за деца в община
Сливен“ по процедура BG16RFOP001-5.001 „ПОДКРЕПА ЗА
ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ
НА
ГРИЖИТЕ
ЗА
ДЕЦА“,
Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“ на Оперативна
програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 Прекратяване на „Медициниски център за рехабилитация и спортна
медицина – Сливен“ЕООД чрез вливането му в „ДКЦ1-Сливен“ЕООД.
Продължи актуализацията на нормативната уредба на общината.
Приеха се следните наредби:
 Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на
територията на Община Сливен.
 Наредбата за условията и 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.
 Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи
дейности и елементи на градско обзавеждане на територията на Община
Сливен.
Актуализираха се следните нормативни актове:
 Наредба за приемане на ученици в първи клас на общинските училища на
територията на община Сливен.
 Наредба за условията и реда за платено и безплатно почасово паркиране
на моторни превозни средства на територията на община Сливен.
 Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за управление на
общинските пътища в Община Сливен.
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и 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.
Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинското имущество на Община Сливен.
Наредбата за обществения ред на територията на община Сливен
Наредбата за условията и реда за установяване жилищните нужди на
граждани, настаняване под наем и продажба на общински жилища;
Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени
на услуги и предоставяни права на територията на община Сливен,
Правилника за определяне реда, по който спортни обекти и съоръжения общинска собственост да се ползват за нуждите на физическото
възпитание и спорта, и свързаните с тях обслужващи и спомагателни
дейности.
Правилник за допълнение на Правилника за устройството и дейността на
Общинско предприятие „Градска мобилност“.

В заседанията на Общинския съвет през отчетния период са внесени по
утвърдения дневен ред 185 предложения, от които 10 са включени в дневния ред на
заседанията на основание чл.38, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, т.е. около 18% от общия брой на предложенията.
Средната продължителност на едно заседание е 2 часа и 10 минути. Това се
дължи на използваната програма за безхартиено заседание на Общинския съвет, чрез
която се облекчават и ускоряват процедурите по разглеждане на точките от дневния
ред, гласуването, включително и поименният вот и на съгласуваност на равнище
постоянни комисии и председателски съвет.
През периода от разгледаните на заседанията предложения 145 са внесени от
кмета на общината, а 40 от общински съветници. В това отношение активност са
проявили:
Мустафа Мустафов – 10
Соня Келеведжиева – 9
Д-р Димитър Павлов – 6
Пламен Крумов –4
Димитър Митев – 3
Георги Стоянов – 2
д-р Иван Данчев – 2
Мария Григорова – 1
Момчил Пантелеев – 1
Стефан Христов – 1
Тодор Начев - 1
Христо Котов -1
Форма на контрол върху дейността на кмета са питанията на общинските
съветници. През отчетния период има постъпили четири питания към кмета.
1. Иван Петров относно закупуване на пограмни продукти и доставка на
консумативи от Информационно обслужване;
2. Момчил Пантелеев относно стопанисването и поддържането на пътя СливенИчера;
3. Радослав Кутийски относно изпълнението на проект «Осигуряване на топъл
обяд в Община Сливен»

4. Деян Дечев – относно акт за финансов одит на Регионален исторически музей
Сливен от АДФИ – София.
Кметът на общината даде отговор на питанията в срока определен в Правилника
за организацията и дейността на Общиниски съвет Сливен, неговите комисии и
взаимодествшето му с общинската администрация.
Трябва да отбележа, че през отчетния период няма върнати за ново разглеждане
нито оспорени решения от областния управител на област Сливен и от Кмета на
община Сливен. Това показва една добра подготовка и съгласуваност при подготовката
на предложенията за заседанията на Общинския съвет.
Предложенията, Протоколите от заседанията на Общинския съвет и приетите
подзаконови нормативни актове се разгласяват на населението на Община Сливен, като
се публикуват на официалната интернет страница на съвета в законоустановените
срокове и всеки, който има желание може да се запознае с тях.
Надявам се с взаимните усилия на всички нас да постигнем още по-добри
резултати в своята дейност, за да може след две години да се поздравим с успешен и
ползотворен мандат.

