
 1 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   О М У Р Т А Г 

 

Отчет за дейността на Общински съвет – Омуртаг 

за периода от 01.01.2010г. до 31.12.2010г. 

 

Уважаеми дами и господа общински съветници,  

 

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация /ЗМСМА/, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на Общинския 

съвет и неговите постоянни комисии. Отчетът се разглежда в открито заседание и се разгласява 

на населението на общината по реда, определен в Правилника за организацията и дейността на 

Общинския съвет – Омуртаг и неговите комисии и взаимодействието му с общинска 

администрация Омуртаг.   

В местния законодателен орган за мандата 2007 – 2011 година,  са изградени, както знаете 

от предходните отчети 8 постоянни комисии с предмет на дейности, обхващащ всички сфери.  

През изминалите месеци от настоящия мандат Общинският съвет и неговите 8 комисии 

работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република 

България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и 

взаимодействията му с общинската администрация в подкрепа, на което са и следните данни: 

За 2010 година Общински съвет – Омуртаг  проведе 15 заседания, от които 9 са 

извънредни 6 редовни заседания. Изискванията в Закона са не по-малко от 6, а обичайната 

практика в други общини е 12 заседания на година. 

На тези заседания ние, общинските съветници, приехме 141 решения.  

Със започването на годината се направиха промени в Наредбата за определяне на размера 

на местните данъци на територията на Община Омуртаг. 

За новата 2010 г. ставките на такса смет и размера на данък сгради останаха същите от 

2009, като се има предвид, че тогава бяха намалени.  Остана без промяна също така и данъкът 

върху недвижимите имоти, който се дължи от физически и юридически лица, както и размера на 

данъка, който се дължи върху наследство – остана същия; данъкът, който се дължи при дарение 

на имущество също отново не се промени; увеличи се само размера на данъка, който се дължи 

при възмездно придобиване на имущество, който се увеличи от 2,6% на 3,0% .  

Както става ясно в условията на икономическа криза не сме си позволили да увеличаваме 

данъчната тежест на жителите на общината.  

 

           През 2010 година в отдел Общински съвет са постъпили 235 предложения от общински 

съветници, от кмета на общината, молби и жалби от граждани, както и други документи. Този 

огромен поток от информация бе проучен, обсъден и в по-голямата си част трансформиран в 

актове на Общинския съвет, което означава, че той работи полезно и ефективно.  

 Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в основата на 

динамиката на цялата дейност на местния законодателен орган. В тях се водят споровете и 

дискусиите, сблъскват се мненията и позициите, правят се разумните компромиси, докато се 

стигне до общо становище – с високото съзнание, че то трябва да е най-правилното и най-

полезното за хората, за града и за общината.  

През 2010 г. година са проведени 39 заседания на постоянните комисии.  

1. ПК по Стопанска политика, общинска собственост приватизация и концесия и след 

приватизационен контрол и обществени поръчки през 2009 година проведе 7 заседания. 

2. ПК по обществен ред, сигурност, граждански права, заявления, сигнали и предложения, 

социална политика, заетост и конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси проведе 9 заседания.  

3. ПК по Транспорт и безопасност на движението проведе 3 заседания. 

4. ПК по Местно самоуправление нормативна уредба и евроинтеграция проведе 2 заседания.  

5. ПК по Финанси и бюджет проведе 10 заседания. 
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6. ПК по Енергийна ефективност и екология проведе 2 заседания.  

7. ПК по Инвестиционна политика, програми и проекти проведе 1 заседания.  

8. ПК по Хуманитарни дейности проведе 5 заседания. 

 

Постоянните комисии са работили интензивно и отговорно. 

 

Със свои решения Общински съвет – Омуртаг създаде и 3 временни комисии:  

 

С решение № 315 по Протокол № 38 от 15.01.2010 г. се избра комисия, която да обобщи 

постъпилите предложения от населените места в Общината и гр. Омуртаг за публично обсъждане 

на годишния отчета за изпълненото на бюджета за 2009 г. и проекта за бюджета на община 

Омуртаг за 2010 г. Аз бях председател на тази комисия, която обобщи постъпилите предложения 

и ги докладва на самото публично обсъждане на бюджет 2010 г. 

С решение № 376 по Протокол № 43 от 28.05.2010 г. избрахме Временна комисия за 

проучване хронологията на събитията и документацията относно водоснабдяването на град 

Омуртаг, който е най наболелият проблем на  град Омуртаг. Комисията се запозна подробно с 

цялата документация отнасяща се за водоснабдяването и установи, че в документацията и 

кореспонденцията между институциите няма налични документи за искане от страна на 

общински съветници за подмяна на вида на тръбите. В хронологичния ред на доклада изготвен от 

арх. Спасова не е представено и решение на ОбС-Омуртаг, одобряващи подмяната на тръбите, 

т.к. такова няма. 

С решение № 382 по Протокол № 45 от 10.08.2010 г. избрахме комисия за провеждане на 

конкурс за избор на изпълнителен директор на “МБАЛ-Омуртаг” ЕАД. Конкурса не се състоя 

поради уважителни причини на представители в комисията. 

 

� На 22.02.2010 г. се организира провеждането на Публично обсъждане на бюджет 2010 г.;  

� Организираха се срещи за приемния ден на председателя на Общинския съвет  Омуртаг. 

 

Твърде разнообразни са по своята тематика решенията, които Общинският съвет прие през 

2010 година от своя мандат. 

 

Първата група решения, са тези, които въвеждат в действие програми, правилници и 

наредби на Общински съвет – те са 10. 

 

Това са местните нормативни документи – в тях най-ярко е отразена законодателната 

същност на Общинския съвет, като най-важният орган на местното самоуправление. 

Бяха приети четири нови Наредби: 

� Наредба № 2 за осигуряване на пожарна и аварийна безопасност на територията на 

Община Омуртаг. 

� Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти, елементи на 

градското обзавеждане, рекламни, информационни и монументално-декоративни 

елементи на територията на Община Омуртаг, съгласно чл. 56, чл. 57 и чл. 57а от ЗУТ.  

� Наредба № 1 за обществения ред на територията на Община Омуртаг. 

� Наредба № 3 за организация и безопасност на движението в Община Омуртаг 

Преработени бяха и правилници и наредби на ОбС – Омуртаг, които са продиктувани от 

промяната в законовата база на Република България: 

� Правилник за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинска администрация; 
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� Приемане на промени в Наредбата за определяне на размера на местните данъци на 

територията на Община Омуртаг   

� Изменение и допълнение на Наредба за управление и разпореждане със земите от 

Общински поземлен фонд и незастроените общински парцели в РП на населените 

места на територията на Община Омуртаг. 

�  Изменение и допълнение на Наредба за управление на общинските пътища в 

Община Омуртаг. 

 

Всички тези актове на Общинския съвет са от особена важност за гражданите на 

общината, тъй като те регулират различни страни от местните обществени отношения и въвеждат 

законов ред и организация на местно равнище. 

Общинският съвет работи в синхрон с Общинската администрация.  

Уважава се експертното мнение на длъжностните лица в общината. Основната тежест 

върху цялостното развитие на общината пада върху Общинския съвет. Ние сме органът, който 

взема решенията. За наша голяма радост нито едно от взетите решения от нас не бе спряно от 

Областния управител, като незаконосъобразно.  

 

Втората група решения са свързани с бюджета и финансите на общината. Приехме 

отчета за изпълнението на бюджета на Община Омуртаг за 2010г.   

На 16 Февруари 2010 г. Общинският съвет гласува бюджета на Община Омуртаг, който 

бе приет единодушно от всички присъстващи общински съветници.  

Сериозно се анализираха всички възможни приходоизточници, за да може да се предложи 

възможно най-точна рамка на бюджета при тази икономическа криза. За да се постигне 

балансиран бюджет, трябва освен приходите, точно и разумно да се планират разходите. При 

съставянето на бюджета винаги  има много и конкретни предложения, многократно 

надвишаващи възможностите на общината. Планирането на разходите е конкретен израз на 

местната финансова политика. При приемане на бюджета, разпределението на средствата по 

функции, групи и дейности се отразяват приетите от Общинския съвет приоритети. Проведе се  

обществено обсъждане на проектобюджета, където всеки общински съветник можеше да чуе 

мнението на гражданите и да разбере потребностите им. Бюджетът на Община Омуртаг е 

приеман винаги съобразно законовата рамка. Съзнавайки важността на този акт като основен 

определящ документ за политиката на общината, процесът по съставянето, приемането, 

изпълнението, отчитането и контрола бе управляван от Общинския съвет при спазване на 

основните принципи за законосъобразност, целесъобразност, ефективност, ефикасност и 

публичност. Общинският съвет има принципно решение винаги да подкрепя идеите на общинска 

администрация, свързани с привличането на допълнителни инвестиции, както и 

кандидатстването по различни отворени програми за допълнителни финансови средства. 

 

Третата група решения през 2010 година от мандата са свързани с приватизацията и 

разпореждането с общинска собственост. В тази група са решенията, свързани с откриване на 

процедури за приватизация; провеждане на търгове; ликвидиране на съсобственост; продажби на 

недвижими имоти; замяна на имоти.  

Постъпилите приходи от разпореждане с общински имоти 2010 г. са 59 485 лв., а от 

приватизация са постъпили 128 740 лв.  

Четвъртата група решения през 2010 година от мандата са свързани с дейността на 

общинските търговски дружества – те са 13. 

Петата група решения се отнасят за устройството на територията, инфраструктурата, 

строителството и транспортът са сферите, към които ние сериозно насочвахме своето внимание 

през цялата 2010 година от мандата. Те дават възможност за бъдещи инвестиции и за решаването 

на  проблемите на гражданите в общината. 
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Шеста група решения са решенията в сферата на културата, образованието, спорта и 

туризма.  

Седма група са решенията, свързани с решаването на социални проблеми на жителите на 

нашата община. В по-голямата си част те са за отпускане на еднократни помощи за лечение на 

граждани. 

Осма група са решенията за даване на съгласие на ОбС за участие на общината в 

проекти и програми. В своята работа Общинския съвет винаги е подкрепял и давал своето 

съгласие Общината да кандидатства по проекти и програми, като за целта при необходимост е 

провеждал и извънредни заседания.  

 

 

До този момент в Общинския съвет са разгледани 180 броя молби на граждани от Общината 

за отпускане на еднократни финансови помощи и с решения на Общинския съвет са отпуснати 

такива на 150 граждани в размер на 6 840.00 лева. 

 

Решенията на заседание на ОбС се приемаха в по-голямата си част единодушно, което 

говори, че нашия Общински съвет работи в синхрон, както с общинска администрация, така и с 

всички партии и коалиции, които са представени в нашия Общински съвет. 

 

Това е само част от нашата работа. Естествено е, че ние решавахме и проблеми, свързани 

със здравеопазването, социалната сфера и трудовата заетост, селското стопанство, опазване на 

обществения ред и други, които не намериха своето място в изброените по-горе групи. 

Приемахме доклади на комисии, отчети за работата на Общинския съвет.  

Кметовете на кметства вземаха отношение по точки от дневния ред, касаещи населени места, 

които представляват. Не се обсъждаше материал без предварителното становище на кмета на 

съответното населено място.  

Председателите на постоянните комисии и много от общинските съветници участваха 

активно в обществения живот на града и общината. Общински съветници, предлагани от мен, 

участваха и подпомагаха работата на служители на Общинска администрация – Омуртаг в 

работата на комисии, създадени със заповеди на кмета на Община Омуртаг. 

Проведени са и множество срещи с граждани и представители на институции, които не мисля 

да изреждам. 

С убеждението, че най-добрата формула, действаща в местното самоуправление е 

взаимодействието между законодателната и изпълнителната власт, провеждахме съвместно с 

Кмета на общината срещи с кметовете на кметствата и кметските наместници в общината.  

Проведохме във всяко населено място общоселски събрания, на които дадохме отчет за 

свършената от нас работа.  

 

Уважаеми колеги, 

Отчитайки периода се постарах да обхвана цялата работа на ОбС. Не се спирам на 

детайлите в многообхватната ни работа, както и на всички инициативи на Общински съвет.   

Всеки от нас вложи много усърдие, инициативност и положителна енергия, за да 

реализираме заедно силно местно самоуправление. 

 

 

д-р МЕТИН ИСМАИЛ  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ОМУРТАГ 


