
  

 

 

ОТЧЕТ  

за работата на Общинския съвет Сухиндол за периода 

01 ноември 2019 - 30 юни 2020 година 

  
 

1. Дейност на Общинския съвет   

      Заседанията на Общинския съвет за периода 01 ноември 2019 - 30 юни 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 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 01.11.2019 г. - 30.06.2020 година Общинският съвет Сухиндол 

е провел 5 /пет/ заседания. Поради обявената извънредна епидемиологична 

ситуация в страната, във връзка с разпространението на COVID-19, през 

месеците март и май 2020 г. Общински съвет Сухиндол не е провеждал 

заседания. 

  

1.2. Постоянни комисии към Общинския съвет   

           Постоянните комисии към Общинския съвет са провели 5 /пет/заседания за 

обсъждане и становища по внесените материали преди редовните заседания на 

Общински съвет Сухиндол.  

            Постоянната комисия по предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси е провела 3 /три/ заседание, относно утвърждаване на образци на 

декларации за несъвместимост по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ, разглеждане и 

проверка съответствието на декларациите по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ. 

          Проведено е едно заседание на Временната комисия, избрана с Решение 

№25/23.12.2019 г. на Общински съвет Сухиндол за актуализация на  Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет – Сухиндол, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. 

 

 



2. Решения на Общинския съвет  

 Общият брой на приетите решения за отчетния период e 67.  

    

  Решения по видове са както следва:  

  

Решения, отнасящи се до:  Брой  

  

Избор ръководство на ОбС, Постоянни комисии, обща 

численост и структура администрация 

7 

 

Бюджет и финанси 17 

Приемане на Правилници, Наредби, Програми, 

Планове     

 11 

 

Управление и разпореждане с общинско имущество  9 

Процедура Подробни устройствени планове  1 

Финансова помощ на жители на Община Сухиндол    

2 

Приети отчети, доклади 4 

Кандидатстване на Община Сухиндол по програми и 

проекти  

  

1 

Други  13 

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.  

      През периода са разгледани 2 молби за еднократна финансова помощ от 

бюджета на Община Сухиндол, като общата стойност на изплатената финансова 

помощ е в размер на 1000,00  /хиляда/лева.  

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

Общината – www.suhindol.bg 

.   

 

 

http://www.suhindol.bg/


           По-важни приети решения през отчетния период:  

 Програма за енергийна ефективност на община Сухиндол 2020 - 2024г; 

 Краткосрочна програма за насърчаване използването на енергия от  

възобновяеми източници и биогорива на община Сухиндол; 

 Бюджет 2020 на Община Сухиндол  

 Стратегия за управление на общинската собственост в община Сухиндол за 

мандат  2019-2023 година; 

 Програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в 

община Сухиндол през 2020 година; 

 Програмата за управление за срока на мандат 2019-2023 година; 

 Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу 

противообществените  прояви на малолетни и непълнолетни в община 

Сухиндол през 2019 г.;  

 Общински план за младежта за 2020 година;  

 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за 

развитие на Община Сухиндол  „2014- 2020“ през 2019 година;  

 Годишна Програма за развитие на читалищната дейност в Община Сухиндол  

за 2020 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“/ 

  

  

  

  

  

  


