
  

 

 

ОТЧЕТ  

за дейността на Общинския съвет Сухиндол за периода  

01 януари 2021 – 30 юни 2021 година 

  

 

         Организацията и работата на Общински съвет Сухиндол през първото 

полугодие на 2021 г. се осъществяваше въз основа на разпоредбите на Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), действащото 

законодателство и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет 

Сухиндол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация.  
 

1. Дейност на Общинския съвет   

       Заседанията на Общинския съвет за периода 1 януари 2021 - 30 юни 2021 

година са проведени, ръководейки се от основните принципи в дейността си - 

законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при 

вземане на решенията. 

       Три  дни преди провеждане на редовно заседание, обществеността е 

информирана за Дневния ред на сайта на общината.  На общинските съветници е 

изпратена поканата с материалите за разглеждане на предстоящото заседание по 

имейл. Преди редовно заседание внесените предложения се разглеждат от 

Постоянните комисии. Всички заседанията се провеждат при стриктно спазване на 

мерките за предпазване от COVID-19.  

 

1.1. Заседания на Общинския съвет  

       През отчетния период, Общинският съвет Сухиндол е провел 5  заседания – 3 

редовни, 1 тържествено и 1 извънредно, на които са разгледани общо 46 

предложения, взети са 46 решения свързани с разпореждане с общинско имущество, 

общинският бюджет, устройството и развитието на територията на общината и на 

населените места в нея, образованието, здравеопазването, социалните услуги, 

благоустройството и др. През м. юни Общински съвет съвместно с общинска 

администрация посетиха гр. Златоград, община Неделино и община Борино с цел 

обмяна на опит. 

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет   

           Постоянните комисии към Общинския съвет са провели 3 /три/заседания. 

Обсъдени са материалите и са внесени становища преди редовните заседания на 

Общински съвет Сухиндол.  

 



2. Решения на Общинския съвет  

 Общият брой на приетите решения за отчетния период e 46.  

    

  Решения по видове са както следва:  

  

Решения, отнасящи се до:  Брой  

  

Бюджет и финанси 8 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, 

Планове     

6 

 

Управление и разпореждане с общинско имущество  4 

Процедура Подробни устройствени планове  1 

Приети отчети, доклади 8 

Кандидатстване на Община Сухиндол по програми и 

проекти  

 

2 

Удостоява със званието „Почетен гражданин на град 

Сухиндол“  

2 

Финансова помощ 1 

Други  14 

Отменени решения  няма  

Обжалвани решения  няма  

  

       Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона 

мнозинство и начин на гласуване.  

      Всички протоколи от проведените заседания и решенията са изпратени на 

Областния управител в законоустановения срок.  

       Всеки акт на Общинския съвет е разгласен на населението чрез сайта на 

Общината – www.suhindol.bg 

 

           По-важни приети решения през отчетния период:  

 Приет бюджет на Община Сухиндол за 2021 година; 

 Приета Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост в община Сухиндол през 2021 година; 

http://www.suhindol.bg/


 Нова услуга „Асистентска подкрепа“ в Община Сухиндол като делегирана от 

държавата дейност, считано от 01.02.2021 г.; 

 Бюджетна прогноза за 2022 – 2024 година за местни дейности по бюджета на 

община Сухиндол; 

 Наредба за определяне и администриране на местните цени и услуги, 

предоставяни в община Сухиндол; 

 

3.Дейност на общинските съветници  

          Всички общински съветници присъстват редовно на заседанията на 

Постоянните комисии и на заседанията на Общински съвет Сухиндол. Няма 

отсъствия без основателна причина. 

         Общинските съветници участват в мероприятия, организирани на територията 

на общината.  

  

  

  

  

  

  

Изготвил: /п/ 

     Йонка Попова 

         /ст. експерт „Инф. обслужване на ОбС“/ 

  

  

  

  

  

  


