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ОТЧЕТ 

За  дейността на Общински съвет - Гълъбово и неговите комисии  

за периода декември 2018 г. – септември 2019 г. 

 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници, 

 

1. Правни основания. 

Дейността на Общински съвет - Гълъбово като орган на местното 

самоуправление се осъществява съгласно Конституцията на Република България, 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, действащото 

национално законодателство, общинските наредби и правилници и е съобразена с 

Европейската харта за местно самоуправление. 

Съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация и 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Гълъбово, 

неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за 

мандата 2015 – 2019 година, председателят на Oбщинския съвет изготвя и внася 

за разглеждане Oтчет за дейността на Oбщинския съвет и на неговите комисии.  

В тази връзка и на основание чл.27, ал.6 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация и чл.80 от Правилника за 

организацията и дейността на Общински съвет - Гълъбово внасям за разглеждане 

отчет за дейността на съвета и на неговите комисии за периода декември 2018 г. – 

септември 2019 г.   

 

2. Дейност на Общинския съвет 

През отчетния период Общински съвет – Гълъбово се състои от 17 общински 

съветници, както следва: 

Партия „АБВ“ – 1 общински съветник, Партия „БДЦ“ – 6 общински 

съветници, Партия „БСП“ – 3 общински съветници, Партия „ГЕРБ“ – 4 общински 

съветници, Местна коалиция „Единни за Гълъбово“ – 3 общински съветници.  

Дейността на постоянните комисии в отчетния период се осъществяваше на 

основание чл.49 и чл.50 от ЗМСМА и в съответствие с Правилника за 

организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с 

общинската администрация. През изминалите месеци общинските съветници 

работиха съзнателно и отговорно за решаване на общинските въпроси и 

проблеми от различен характер. За този период  Общинският съвет е провел 22 

заседания, от които: 10 редовни, 11 извънредни по спешни и неотложни въпроси 



и 1 тържествена сесия, по случай 50 години от обявяване на Гълъбово за град. За 

същия период са приети 149 решения. 

Заседанията 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. В сроковете, предвидени в Правилника, 

обществеността е информирана за провеждане на редовните заседания чрез 

съобщения с обявен дневен ред, дата, час и място на провеждане. Съобщенията са 

поставени на определените за това места на хартиен носител и са публикувани на 

интернет страницата на Общината www.galabovo.org и на страниците на местния 

вестник „Гълъбови вести“. 

Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона 

мнозинство и начин на гласуване. Преписи от протоколите и решенията от 

заседанията са изпратени на областния управител, кмета на общината и Районна 

прокуратура в срока, съгласно чл.22, ал.1 от Закона за местното самоуправление 

и местната администрация. 

През съответния период всички заседания на ОбС са открити. Приетите 

актове са разгласени на населението чрез средствата за масово осведомяване в 

Общината, на интернет страницата на Общината /сектор Общински съвет/ и 

поставени на хартиен носител на информационното табло в сградата на 

Общината и в кметствата. 

През отчетния период няма отменени решения на Общински съвет – 

Гълъбово. 

При обсъждането на предложените от общинската администрация материали 

стана ясно, че проблемите и потребностите на населението в общината са 

детайлно проучени и е утвърден стил за тяхното системно и последователно 

решаване. На базата на това ОбС, ръководейки се от основните принципи в 

дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината, 

разгледа редица решения свързани с бюджет и финанси, образование и култура, 

здравеопазване и социални дейности, спорт и туризъм, инфраструктура и др. 
Без отсъствия от заседания на ОбС са: Светла Боянчева, Милко Иванов и 

Иван Габровски. С едно отсъствие – Георги Анастасов и Драгомир Радев, с две  – 

Живко Калъчев и Павлина Тодорова, с три – Георги Митев, с четири – Нели 

Кючукова, Дралчо Донев и Стефан Николов, с пет – Теньо Тенев, Данаила 

Колева и Пеньо Пенев, с повече от пет – Румен Янков, Станислав Костов и Иван 

Райчев.  

Важо е да отбележа, че отсъствията на всички колеги са по уважителни 

причини – служебна заетост в основната месторабота, болнични и др.  

 

3. Дейност на постоянните комисии: В Общински съвет – Гълъбово 

действат шест постоянни комисии. 

* Постоянна комисия по бюджет, финанси и икономика /ПК – БФИ/: 

Комисията проведе 12 заседания и разгледа 40 постъпили предложения. 

http://www.galabovo.org/


* Постоянна комисия по териториално и селищно устройство, общинска 

собственост /ПК – ТСУОС/:проведени са 10 заседания, а разгледаните 

материали са 39. 

* Постоянна комисия по екология, земеделие, стопански дейности и 

транспорт /ПК – ЕЗСДТ/: проведени 8 заседания, разгледани - 13 предложения. 

* Постоянна комисия по образование, култура и вероизповедания /ПК – 

ОКВ/: проведени 4 заседания, разгледани 9 предложения. 

* Постоянна комисия по социални дейности, здравеопазване, младежта 

и спорта: /ПК – СДЗМС/: проведени 9 заседания, разгледани 20 предложения. 

* Постоянна комисия по правно-нормативни дейности, регионални и 

местни политики и конфликт на интереси /ПК – ПНДРМПКИ/: проведени 9 

заседания, разгледани 20 предложения. 

Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните 

комисии, където задълбочено и на експертно ниво се разглеждат и обсъждат 

предложените проекти за решения. Работата на всички комисии през отчетния 

период, въпреки проведените извънредни заседания беше на ниво. Активността 

на съветниците в заседанията на комисиите беше висока. Изготвяха се 

конструктивни становища и предложения за решения. Заседанията на комисиите 

са открити. На тях присъстват представители на общинска администрация от 

съответния ресор, при необходимост управители на общинските търговски 

дружества, когато са внесени въпроси за обсъждане, касаещи поверените им 

предприятия, граждани и представители на медиите.  

4. Други. 

За отчетния период към Общински съвет - Гълъбово работи Общинска 

комисия по обществен ред, сигурност и безопасност на движението, 

представляваща специализиран орган по смисъла на ЗМСМА в тясно 

сътрудничество и взаимодействие с РУ на МВР гр. Гълъбово. 

5. Контрол. 

За отчетния период Общински съвет - Гълъбово гласува общо 149 решения.  

В т.ч. приети и изпълнени – 135;  в процес на изпълнение – 14. 

 

Уважаеми колеги,  

В заключение, най-обективната и правилна оценка за нашата работа ще бъде 

дадена от гражданите на Общината. Убедена съм, че Общинският съвет ще 

работи целенасочено, последователно и отговорно в посока решаване проблемите 

на хората и издигане просперитета на община Гълъбово. 

 

 

 

СВЕТЛА БОЯНЧЕВА 

Председетел на ОБС - Гълъбово 

 


