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             ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
 

п.к  6250 с.Братя Даскалови     тел:    04134 / 22-08 

ул. “ Септемврийци “ № 55     E-mail: obs@bratia-daskalovi.com 

 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

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

 

ОТНОСНО: Приемане план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за I-то 

шестмесечие на 2021 година. 

   

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

На основание чл. 40 от Правилника за организацията и дейността на Общински 

съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 

администрация, мандат 2019 - 2023 г. е предвидено приемане на тематичен план за 

заседанията на съвета и график за провеждането им за шестмесечен период, в 

съответствие с приетите приоритети. 

Тематичният план за шестмесечието няма изчерпателен характер, но следва 

логиката на задължителните въпроси, които Общинският съвет е длъжен да разглежда 

във връзка с изпълнение на нормативните актове. 

Графикът за заседанията на Общинския съвет е съобразен със сроковете, 

предвидени в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет  - Братя 

Даскалови, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, 

мандат 2019 - 2023 г. относно внасянето, разглеждането и обсъждането на проектите за 

решения. 

Приемането на плана и графика за провеждане на заседанията цели осигуряване 

на ритмичност и предварително планиране на дейността на съвета за по-добра 

предварителна подготовка и информираност на общинските съветници, както и 

доброто взаимодействие с общинската администрация. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет да вземе следното  

 

РЕШЕНИЕ: 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 40 от Правилникa за 

организацията и дейността на Общински съвет - Братя Даскалови, неговите комисии и 

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

съвет – Братя Даскалови реши: 

1.  Приема план за работата на Общински съвет - Братя Даскалови за І-то 

шестмесечие на 2021 година, съгласно Приложение 1. 

 

 

Вносител: 

            Катя Иванова 

            Председател на Общински съвет - Братя Даскалови 

 

Изготвил: 

Марияна Колева 

мл. експерт Технически сътрудник ОбС 
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