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ОТЧЕТ 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГР. ГЛАВИНИЦА  

И НА НЕГОВИТЕ КОМИСИИ  

ЗА ПЕРИОДА 01.07.2021 год. – 31.12.2021 год. 

 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 Уважаеми кметове, госпожи и господа! 

 Настоящият отчет внасям в изпълнение на изискванията на чл.27, ал.6 от ЗМСМА и чл.57, 

ал.6 от  Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – гр. Главиница, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация. 

 Общински съвет за периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. осъществяваше дейността си 

на основание изискванията на Закона за местното самоуправление и местната 

администрация,  Правилника  за  организацията  и дейността  на Общински съвет – Главиница, 

неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация  и другите нормативни 

документи, свързани с управлението и развитието на Общината, с цел по-добро и своевременно 

решаване проблемите на хората, живеещи в населените места на нейната територия. 

 Заседанията на Общински съвет  Главиница са открити. За всяко заседание се изпращат 

уведомителни писма  до Кмета на Общината и Кметовете на кметства, които 

съгласно  разпоредбите  на чл.59 от Правилника за организацията дейността на Общинския съвет, 

неговите комисии и взаимодействието му с  общинската администрация, като се  информира 

обществеността за   провеждането на предстоящите заседания на определените за това места в 

общината и кметствата. Обявления за предстоящите заседания с проекта за дневен ред  се 

обявяват и на интернет страницата на Общинския съвет.  

 През периода от 01.07.2021 г. до 31.12.2021 г. бяха проведени 7 заседания от които 6 

редовни заседания и 1 извънредно заседание. Редовно в заседанията вземат участие кметът на 

Общината, кметският екип, вносителите на материали. Поради сложната пандемична обстановка 

кметовете на кметства и граждани не присъстваха на заседания на Общински съвет.  

Дейността на постоянните комисии през 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. 

 На заседанията на постоянните комисии вземаха участие: Председателят на ОбС, Кмета 

на Общината, зам. кметове на Общината и специалисти от общинската администрация. 

Становищата на комисиите се приемаха със съответното  гласуване и с необходимото по закон 

мнозинство. 

 Постоянните комисии към Общинския съвет през периода юли 2021 – декември 2021 

година се проведоха 6 заседания, както следва: 

 - постоянна комисия по бюджет и финанси – 6 

 - постоянна комисия по стопански дейности, екология и транспорт – 6 

 - постоянна комисия по здравеопазване и социални дейности – 6  

 - постоянна комисия по образование, религия, спорт и култура – 6 

- постоянна комисия за предотвратяване и разкриване на конфликти на интереси – 6 

   

 Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните комисии  и ОбС 

се характеризира в значителна степен и с тяхното активно участие в дебатите  при вземането на 

решенията. Отсъствията са по изключение и по уважителни причини.  

 На проведените заседания бяха обсъдени въпросите, залегнали за периода от 01.07.2021 г. 

до 31.12.2021 г., както следва: 

   

 През отчетния период бяха внесени и обсъдени общо 36 предложения, като основен 

вносител на обсъжданите въпроси е общинската администрация в лицето на Кмета на общината.  

 Разрешаване формирането и дофинансирането на маломерни самостоятелни и слети 

паралелки в общинските училища с пълняемост под задължителния минимум за учебната 

2021/2022 година 
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 Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на Урегулирани 

поземлени имоти. 

 Определяне на представител на Община Главиница в Общо събрание на Асоциация по В 

и К гр. Силистра на 30.07.2021 г. 

 Оптимизиране на структурата на Детска градина „Св. Св. Кирил и Методий“ – град 

Главиница. Закриване на изнесени групи на ДГ  „Св. Св. Кирил и Методий“ – град Главиница от 

учебната 2021/2022 г. 

 Предложение за утвърждаване на средищни детски градини и училища на територията на 

Oбщина Главиница за учебната 2021/2022 година 

 Предложение за включване на  изнесена група  „Васил Левски“ с. Зафирово към ДГ „Св. 

Св. Кирил и Методий“ гр. Главиница  в списъка на защитените детски градини за учебната 

2021/2022 година. 

 Отдаване под наем на бракувани овощни градини. 

 Даване на траен градоустройствен статут на населеното място, изградено към 

ликвидираното ДЗС „Янко Забунов , общ. Главиница, обл. Силистра, съгласно Закона за 

административно – териториално устройство на Република България. 

 Отпускане на средства за възстановяване на щети от възникнал пожар. 

 Приемане на уточнения план и отчет за изпълнението на бюджета на община Главиница 

за 2020 г., годишен отчет за състоянието на общинския дълг и уточнения план и изпълнение на 

план-сметката по чл.66 от ЗМДТ за 2020 г. 

 Кандидатстване на Община Главиница с проектно предложение за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ, чрез подбор BG06RDNP001-19.159 МИГ „Главиница-Ситово 

Крайдунавска Добруджа“ по Мярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или 

разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка: 19 ВОДЕНО ОТ 

ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ от Програмата за развитие на селските райони за периода 

2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони 

(ЕЗФРСР). 

 Информация за изпълнението на бюджета на Община Главиница към 30.06.2021 год. 

 Изменение и допълнение на решение №116 от протокол №16/16.10.2020г. за поемане на 

дългосрочен дълг под формата на финансов лизинг по четири обособени позиции.  

 Одобряване на бюджетна прогноза за местните дейности на Община Главиница за периода 

2022-2024 г. 

 Разкриване на Център за социална рехабилитация и интеграция в с. Листец, общ. 

Главиница, ул. „Първа” № 28, с филиал с. Звенимир, общ. Главиница, ул. „Четвърта” № 26  като 

местна дейност. 

 Допълване  на годишен план за социалните услуги на Община Главиница за 2022 година. 

 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска 

собственост за 2021 год. 

 Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на Урегулирани 

поземлени имоти. 

 Отдаване под наем на общински имоти с НТП – „полски пътища“ в землищата на община 

Главиница за стопанската 2021-2022 година. 

 Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост 

 Продажба на движими вещи – общинска собственост. 

 Допълване на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска 

собственост за 2021 год. 

 Отчитане и приемане на инвестиции, извършени от  „Водоснабдяване и канализация“ 

ООД – Силистра през 2021 година, като част от договора с  Асоциацията по водоснабдяване и 

канализация  на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – 

Силистра (АВиК). 

 Даване на съгласие за продажба и утвърждаване на пазарна цена на имоти по Кадастрална 

карта на гр. Главиница, община Главиница. 

 Актуализиране на план-сметката на разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2021 година. 
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 Кандидатстване на Община Главиница във Фонд „Социална закрила“ с пректно 

предложение „Подобряване на материалната база на Домашен социален патронаж гр. Главиница, 

обл. Силистра“. 

 Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите 

комисии и взаимодействието му с общинска администрация за мандат 2019-2023 год., приет с 

Решение №101 по Протокол №13/28.07.2020 год. на ОбС – Главиница. 

 Актуализация на поименния списък за капиталови разходи за 2021 г. 

 Изменение и допълнение на т.1 от Решение №224 по Протокол №33/19.11.2021г. на 

Общински съвет – гр. Главиница. 

 Определяне на годишния размер на такса „Битови отпадъци“ за 2022 год. на територията 

на община Главиница и приемане на план – сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, 

сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на 

териториите за обществено ползване за 2022 год. 

 Продажба на движима вещ – частна общинска собственост. 

и др. 

 Приетите решения и протоколи от заседанията своевременно се изпращаха на Областен 

управител Силистра и в Териториално отделение - Тутракан към Районна прокуратура - гр. 

Силистра. 

 Приетите решения от ОбС се предоставяха на Кмета на общината в предвидения от закона 

срок. Преписи от приетите решения се дават и на заинтересованите лица. Всички решения се 

обявяват в Интернет страницата на общината -  www.glavinitsa.bg.  

 Уважаеми общински съветници, това е моят отчет за дейността на Общинския съвет и 

неговите комисии, който в качеството си на Председател подготвих  и внасям за разглеждане в 

съответствие с изискванията на  чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация.  

 Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Главиница и неговите комисии се 

основава, както на статистическите данни, така и на анализа на съдържанието на взетите 

решения. Изминалия период дава основание на всеки един от нас за реална преценка на 

извършеното до сега и приноса си в общия обем от работата за подобряване на местното 

самоуправление и развитие на Общината, осъзнавайки необходимостта от взаимните усилия на 

всички ни за още по-добри резултати в цялостната работа на Общинския съвет. 

 Представям настоящия отчет за информация и се надявам с диалог и самокритичност да 

коригираме нашите грешки, за да вървим напред в изпълнение на задълженията си на общински 

съветници пред своите избиратели. 

 Нека да продължим да полагаме усилия, за да отговорим на очаквания на жителите на 

Община Главиница за благоденствието на всички.  

 

 

 

 

 

 ……/пп/....... 

 Месут Алиш  

 Председател на Общински съвет Главиница 

http://www.glavinitsa.bg/

