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О Т Ч Е Т
за дейността на Общински съвет Стражица и неговите
комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г.
Уважаеми госпожи и господа общински съветници,
Предлагам на вашето внимание отчет за дейността на Общински
съвет Стражица и неговите комисии в изпълнение на изискванията на чл. 27, ал. 6 от
ЗМСМА.
От 01.01.2021 Общински съвет Стражица продължи да осъществява
дейността си на основание изискванията на ЗМСМА, Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, нормативните документи свързани с управлението и
развитието на общината. Сложната противоепидемична обстановка постави нови
предизвикателства пред работата на общинските съвети. В извънредна епидемична
обстановка, при спазване на всички мерки наложени от здравните власти продължихме
регулярно да провеждаме заседания. За отчетния период са проведени 8 заседания на
Общински съвет, на които са обсъдени 87 предложения, отчети, информации, молби и
други в това число от:
- Кмета на общината
105 - материала
- Председателя на Общинския съвет
8 - материала
- Председателя на ПК по ИРБФ
2 - материала
- Председателя на ПК по ТСЗЗ
1 - материал
- Председателя МКБППМН
1 - материал
Постоянните комисии са провели общо 82 заседания, за които се води отделна
протоколна книга за всяка една от комисиите. ПК по ИРБФ – 14 заседания от които 2 са
присъствени с разгледани 93 материала, ПК по ТСУ – 14 заседания от които 2 са
присъствени с разгледани 54 материала, ПК по КОМДСТ – 14 заседания от които 2 са
присъствени с разгледани 40 материала, ПК по ЗГООС – 13 заседания от които 2 са
присъствени с разгледани 36 материала, ПК по ТСЗЗ – 13 заседания от които 2 са
присъствени с разгледани 36 материала, ПК по ЗГПМЖВО – 14 заседания от които 2 са
присъствени с разгледани 35 материала. На тези комисии се обсъдиха предложения за
промени в нормативните документи приети от общинския съвет и приемане на нови
такива. Спазени бяха всички изисквания на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от „Закона за
Нормативните Актове”, като всички предложения за приемане нови нормативни актове
и за промени в действащите са публикувани за публично обсъждане на страницата на
Община Стражица.
Обсъжданите материали и взетите от тях решения са с широк обхват на
действие в съответствие изискванията на чл. 21 от ЗМСМА, в т.ч. решения:
• по управление и разпореждане с общинска собственост;
• от нормативен характер, касаещи изменения и допълнения в наредби на
Общински съвет Стражица;
• даващи право на общината да участва с проекти по различни проекти и
програми;
• решения за одобряване на ПУП.
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•
•
•
•

в сферата на образованието и културата;
решения за обезпечаване авансови плащания и ДДС по сключени договори за
финансиране по ОП.
отчет за текущото изпълнение на бюджета на общината за всяко тримесечие.
Решения за преодоляване на разпространението на COVID 19.

Всички актове на Общински съвет се съхраняват в деловодството на
съвета, като съдържанието на всеки акт се удостоверява с подписа на Председателя и
полагането на печат на Общински съвет. Приетите от съвета актове редовно се
изпращат по реда на ЗМСМА на кмета на общината и Областния управител на Област
В. Търново, а във връзка с общия надзор за законност по реда на Закона за съдебната
власт и на Районна прокуратура Г. Оряховица. Актовете се поставят на интернет
страницата на община Стражица на информационното табло в информационния център
Стражица и в кметствата по селата.
Внесените материали в заседанията се обсъждат с необходимата отговорност,
добре се оформят проектите за решения, предложени на ОбС, което дава възможност
заседанията на ОбС да протичат по-делово и компетентно.
Председателският съвет към ОбС се свиква при необходимост по
проблеми свързани с дейността на Общинския съвет и компетенциите му за решаването
на въпроси свързани с местното самоуправление.
Всички актове на Общински съвет се съхраняват в деловодството на
съвета, като съдържанието на всеки акт се удостоверява с подписа на Председателя и
полагането на печат на Общински съвет. Приетите от съвета актове редовно се
изпращат по реда на ЗМСМА на кмета на общината и Областния управител на Област
В. Търново, а във връзка с общия надзор за законност по реда на Закона за съдебната
власт и на Районна прокуратура Г. Оряховица. Актовете се поставят на интернет
страницата на община Стражица на информационното табло в информационния център
Стражица и в кметствата по селата.
През отчетния период има едно върнато решение за ново разглеждане от
Областен управител на област Велико Търново. Решение № 228/29.01.2021г. с което се
предостави за безвъзмездно ползване и управление сграда на НЧ „Лев Николаевич
Толстой-1890”. Решението беше взето повторно след отстраняване на техническите
неточности.
За провеждането на заседания своевременно са уведомявани по реда и във
срок, съгласно Правилника за организацията и дейността на Общински съвет
Стражица, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация,
общинските съветници, кмета на общината, зам. кмета, секретаря на общината, кметове
на кметства, кметски наместници и директори на дирекции чрез изпращане на покани,
чрез информационното табло, интернет страницата на община Стражица и по
електронна поща.
Присъствието и участието на общинските съветници в заседанията на
постоянните комисии е много добро. Внесените материали в заседанията се обсъждат с
необходимата отговорност, добре се оформят проектите за решения, предложени на
ОбС, което дава възможност заседанията на ОбС да протичат по-делово и компетентно.
През отчетния период 01.01.2021 – 30.06.2021г. общински
съветници са участвали в следните постоянни местни комисии, регионални и
национални органи и сдружения :
- Местна комисия Обществен ред и сигурност.
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Общински щаб за реакция при бедствия и кризи.
Областен щаб за реакция при бедствия и кризи.
Областен съвет за регионално развитие при Областен управител на Област
В.Търново.
Обществен съвет към Областен Управител на област Велико Търново.
НАПОС – Национална асоциация на председатели на Общински съвети;
НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България.
Работна група по актуализирането на стратегията за децентрализация 2016 –
2025 г. към Съвета по децентрализация в МРРБ.

Благодаря на всички общински съветници за усърдната работа,
компетентното отношение и голямата отговорност при обсъждането на внесените
предложения.
Уважаеми госпожи и господа съветници,
С настоящия отчет Ви представих в общи линии дейността на Общински
съвет и неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021 г. Искрено се надявам и
занапред да продължим отговорно и законосъобразно, без политическа конфронтация в
дух на толерантност, търпимост и разбирателство за да даваме с решенията си
съществен принос за ефективно управление на общината, за подобряване живота на
нейните жители и превръщането й в просперираща европейска община.
следното

Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Стражица да вземе
РЕШЕНИЕ
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА Общински съвет – гр.Стражица
РЕШИ:
1. Приема Отчета за дейността на Общински съвет - Стражица и
неговите комисии за периода 01.01.2021 – 30.06.2021година.

Илиян Маринов, Председател ОбС Стражица
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