
  

 

 

ОТЧЕТ  

за работата на Общинския съвет Сухиндол за периода  

01 юли 2020 - 31 декември 2020 година 

  
 

1. Дейност на Общинския съвет   

      Заседанията на Общинския съвет за периода 01 юли 2020 - 31 декември 2020 

година са проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление 

и местната администрация и Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската 

администрация.  

       Три  дни преди провеждане на заседанието, 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. Утвърди се като 

практика всички материали или съобщения да се изпращат по електронен път.  

  

1.1. Заседания на Общинския съвет  

През периода 01.07.2020 г. - 31.12.2020 година Общинският съвет Сухиндол 

е провел 6 /шест/ заседания. Поради пандемичната обстановка в страната, във 

връзка с разпространението на COVID-19, заседанията се провеждат при стриктно 

спазване на мерките за предпазване от COVID-19. Всички присъстващи  са  с маски 

и на разстояние един от друг. 

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет   

           Постоянните комисии към Общинския съвет са провели общо 8 

/осем/заседания. На 6 /шест/ са обсъдени материалите и са внесени становища преди 

редовните заседания на Общински съвет Сухиндол. Проведени са 2 /две/ заседания 

за отчетния период от  ПК по „Установяване конфликт на интереси” в Общински 

съвет Сухиндол за проверка на декларацията по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ на 

новия общински съветник Димитър Георгиев Кобуров, положил клетва през м. 

септември. 

          Проведени са 3 /три/ заседания на Временната комисия за изготвяне на 

предложение за избор на съдебни заседатели за Районен съд – Павликени, избрана 

с Решение №78/30.06.2020 г. на Общински съвет Сухиндол. Комисията предложи 

на Общински съвет – Сухиндол двама кандидати за съдебни заседатели за Районен 

съд – Павликени, мандат 2021-2025 - както следва: 

1. Милена Караиванова; 

2. Петя Карагерова. 



Предложените кандидати бяха одобрени от Общински съвет Сухиндол. 

 

2. Решения на Общинския съвет  

 Общият брой на приетите решения за отчетния период e 72.  

    

  Решения по видове са както следва:  

  

Решения, отнасящи се до:  Брой  

  

Избор ръководство на ОбС, Постоянни комисии 1 

 

Бюджет и финанси 17 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, 

Планове     

12 

 

Управление и разпореждане с общинско имущество  10 

Процедура Подробни устройствени планове  2 

Приети отчети, доклади 2 

Кандидатстване на Община Сухиндол по програми и 

проекти  

 

2 

Други  26 

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:  

 План за интегрирано развитие на Община Сухиндол за периода 2021-2027 г.. 

 

 

http://www.suhindol.bg/


 Отчет Бюджет 2019 на Община Сухиндол  

 Проектобюджет за 2021 година и актуализираните бюджетни прогнози за 

2022 и 2023 година за местни дейности на община Сухиндол. 

 Наредба за  условията и реда за установяване на жилищни нужди на 

гражданите, настаняване под наем и разпореждане с общински жилища  на 

територията на община Сухиндол. 

 Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на 

услугите, предоставяни от Община Сухиндол. 

 Наредба за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на 

територията на община Сухиндол. 

 Наредбата за символите, почетните знаци, отличията и почетните звания на 

град Сухиндол 

 Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сухиндол  

за 2021 година. 

 

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“/ 

  

  

  

  

  

  


