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През изминалата година ОбС работи отговорно за решаване на 

общинските проблеми, спазвайки законите на РБългария и съгласно 

Правилника за организацията и дейността на ОбС. 

В ЗМСМА се посочват задачите на ОбС като орган, който 

определя политиката на Общината за развитието и, решава местните 

проблеми свързани с икономиката, опазването на околната среда, 

здравеопазването, образованието , социалната политика, културната 

и социално-битовата дейност, териториално-селищното устройство, 

управлението на общинска собственост, безопасността на 

движението и обществения ред, определя размера на местните 

данъци и такси и редица други въпроси от местно значение. 

  Всички тези задачи стояха и пред нашия Общински съвет.  

През изминалата година са проведени 15 заседания на ОбС, от 

които 13 редовни и 2 извънредни. Разгледани са 277 предложения. 

Взети са 310 решения, а именно: 

 

- За актуализация и приемане на наредби -10 решения както 

следва: 

 

5 решения за актуализация на наредби и  5 решения за изцяло  

променени наредби. Изцяло променени са :  

• Наредба за определяне и администриране на местните такси и 

цени на услуги на територията на община Септември; 

•  Наредба за определяне на местните данъци и такси; 

•  Наредба за принудително изпълнение на заповеди за 

поправяне, заздравяване , или премахване на строежи или 

части от тях на територията на община Септември;  

• Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с 

общинско имущество;  

• Наредба за съставянето, изпълнението и очитането на 

общинския бюджет. 

 

-  За приемане на планове, правилници и програми – 9 решения 

-  Продажби без търг и с търг – 47 решения 

-  Наеми и безвъзмездно право на ползване – 36 решения 

-  Сервитут и право на прокарване – 12 решения 

-  Право на строеж – 20 решения 



- Частични изменения  и промяна на предназначенията на 

имоти – 30 решения 

- Актуализация плана за развитие на общината – 11 решения 

- Подкрепа кандидатстването на общината по програми – 14 

решения. 

 

Останалите решения са свързани пряко с работата на ОбС -  

отчет на бюджета и информация за неговото изпълнение през 

текущата година, участия в сдружения и асоциации, приемане на 

отчети на общински фирми и организации на подчинение на ОбС и 

други, които са от неговата компетентност. 

  По няколко предложения, внесени в ОбС, решения не са взети. 

Едни от тях са върнати за повторно разглеждане а други., защото не 

са в интерес на общината. 

На шестмесечие сме разглеждали изпълнението на решенията 

от кмета на общината, като сме отчитали и тези, които се отнасят до 

ОбС. На днешната сесия ще разгледаме решенията за изминалото 

шестмесечие. 

По-важните теми, които ни занимаваха през годината на 

заседанията на ОбС, са свързани с придобиване, управление и 

разпореждане с общинско имущество, отдаване под наем на обекти 

общинска собственост, продажби на общински имоти, определяне 

размера на местните данъци и такси и др.  

В областта на здравеопазването -  с решение на ОбС, за 

Медицински център са отпуснати 40 000 лева, приехме информация 

за оборудването на лекарските кабинети в училищата, извършени 

бяха проверки за безплатните закуски на учениците. 

В сферата на социалните дейности бяха приети - Програма за 

оптимизация на училищната мрежа, увеличена бе числеността на 

персонала в Детска млечна кухня и Детски комплекс, с цел 

осигуряване и качествена грижа за децата. За побряване на 

образователната и социална инфрастуктура, ОбС даде съгласието си 

общината да участва в разработването на проекти и програми. 

В изпълнение на чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, Общински съвет 

приема бюджета за календарната година и отчета за предходната. С 

решение № 34 от 28.02.2008г., ОбС гр. Септември прие бюджета на 

Общината за 2008 г. в размер на 9 900 000 лева. Промените в ЗОС и 

изготвянето на нова наредба, доведоха до забавяне реализацията на 

сделките с общински имоти и забавиха постъпленията от собствени 

приходи в Общината. 

Общинските съветници подхождат отговорно към 

задълженията си и показват активно отншение към проблемите на 

общината. Вътрешните помощни органи на ОбС  са постоянните и 



временни комисии. Постоянните комисии разглеждат 

предложенията задълбочено, а когато е необходима специализирана 

информация, тя се поднася от съответните специалисти на общинска 

администрация. Становищата на комисията се вземаха след 

подробно разискване и гласуване на всяко предложение. Шест 

общински съветници участват в работата на ОбС повече от един 

мандат. С оглед на това, би трябвало да се очаква приемственост 

най-малко по организация дейността на ОбС и това, че някои от тях 

не са включени в комисии, лично аз отчитам като грешка и слабост в 

работата на ОбС. В постоянните комисии, безпричинни отсъствия от 

заседания няма. Председателите организират работата на комисиите 

и провалени заседания, поради липса на кворум - също няма. В ОбС 

са постъпили 4 жалби, които са разгледани в съответните комисии и 

е отговорено своевременно. 

Слабост в работата на ОбС е участието на местната общност 

при вземането на решения. Трябва да работим повече за създаването 

на условия за участието на гражданите в процеса на формиране на 

политика и вземане на решения за местното развитие. 

При младежите и подрастващите има интерес към местното 

самоуправление. В нашият план е добре да залегнат -  провеждане на 

срещи и приобщаване на младежите към обществения живот в 

общината /като например, след проведен избор, някои от тях да 

получат правото да наблюдават работата на ОбС/ и да представляват 

гражданската позиция на младите хора. 

 

 


