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ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

от Катя Иванова Иванова – председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

Относно: Отчет за дейността на Общински съвет и на неговите комисии за периода 

01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

   

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

       Настоящият отчет за дейността на Общински съвет Братя Даскалови и неговите комисии е 

изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 

14, ал. 1, т. 15 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 

2019-2023г. 

 Като орган на местното самоуправление, Общинският съвет приема решения в рамките 

на своята компетентност при спазване на изискванията на ЗМСМА. Отчетът е преди всичко 

фактологичен и обхваща периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. 

          Работата на постоянните комисии към Общински съвет Братя Даскалови е насочена да 

подпомага Съвета в решаването на местните проблеми, свързани с икономическото развитие, 

управлението на общинската собственост, въпроси по инфраструктурата, социални дейности, 

образование, култура и други.  През периода, който отчитам, постоянните комисии са провели 

5 съвместни заседания. 

 През отчетения период Общински съвет Братя Даскалови е провел 5 редовни  

заседания. Приети са общо 64  решения  /Приложение 1/. Заседанията са свикани и проведени 

съгласно ЗМСМА и Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 

2019-2023г.  

      Общинските съветници присъстват на заседанията на Общинския съвет и формират 

кворум, необходим за законното провеждане на заседанията. Последните са винаги публични, 

открити за медиите и обществеността. Служителят от звеното по чл. 29а, ал. 2 от ЗМСМА 

води списък, в който общинските съветници полагат подписи за всяко едно от проведените 

заседания. Поканите за заседанията се обявяват в съответствие с реда, начина, сроковете и 

мястото, уредени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 

2019-2023г. 
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Съгласно чл. 22, ал. 1 от ЗМСМА, актовете на Общински съвет се изпращат на кмета на 

Общината и на областния управител в законовия 7 – дневен срок от приемането им. Също 

така, приетите актове на Общински съвет се изпращат и на Районна прокуратура – гр. Чирпан, 

предвид правомощията й по осъществяване на общ надзор за законосъобразност на 

административните актове.  

Поддържа се официална интернет – страница на Общината с актуална информация, която 

позволява на всички заинтересовани граждани да се информират своевременно за предстоящи 

заседания на Общинския съвет, както и приетите негови решения, които се разгласяват на 

населението и чрез вестник „Чирпански новини”. 

 

 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

   На основание чл. 21, ал. 1, т. 23, във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и  чл. 14, ал. 1, т. 15 от 

Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Братя Даскалови, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинската администрация, мандат 2019-2023г.,  Общински 

съвет  Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема  отчета за дейността на Общински съвет – Братя Даскалови и на неговите 

постоянни комисии за периода 01.01.2020 г. – 30.06.2020 г. съгласно Приложение 1. 

 

 

 

 

 

 

Вносител: 

            Катя Иванова 

            Председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

 

 

 

Съгласувал: 

Таньо Брайков  

Обслужващ юрист 

 

 

 

 

Изготвил: 

Марияна Колева 

мл. експерт Технически сътрудник ОбС 
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