
до  
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ  
КОчЕРИНОВО  

ОТЧЕТ  
за  дейността  на  Общински  съвет  - Кочериново  и  неговите  комисии  за  

периода  от  01.01.2017 г . до  30.06.2017 г. 

увАжАЕмИ  оsщински  съвЕтницИ , 
УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ  И  ГОСПОДА , 
В  изпълнение  на  разпоредбите  на  чл . 27, ал .б  от  ЗМСМА  и  чл . 11, т .8 от  

Правилника  за  дейността  на  Общински  съвет  - Кочериново  представям  пред  
Вас , разгласеният  по  надлежният  ред , Отчет  за  дейността  на  Общински  съвет  - 
Кочериново  и  неговите  комисии  за  периода  от  01.01.2017 г . до  30.06.2017 г . 

През  първата  половина  на  2017 година , Общински  съвет  Кочериново  
осъществява  дейността  си  изцяло  въз  основа  на  правомощията  предоставени  от  
Констйтуцията  на  Република  България , разпоредбите  на  ЗМСМА , Правилника  за  
организацията  и  дейността  на  Общински  съвет  Община  Кочериново  ~ 

взаимодействието  му  с  общинска  администрация  и  друrите  законови  и  
подзаконови  нормативни  актове . 

През  отчетния  период  Общински  съвет  - Кочериново  е  провел  1( ~ 

заседания  - б  редовни  и  4 извънредни . Приети  са  общо  61 Решения , от  който  6 

Решения  са  приети  на  извънредните  заседания  като  важни  и  неrьрпящи  отлагане  
въпроси  за  решаване  . 

Постоянните  комисии  и  създадените  временни  такива  са  провеждали  
регулярно  заседания  на  който  са  присъствали  всички  членове  на  комисиите  във  
връзка  с  разпределените  им  преписки . 

Всяка  от  комисиите  е  представила  Протоколи  от  заседанията  и  е  
направила  предложения  за  решения  по  съответния  казус  чрез  Докладни  запискРі  
до  Общински  съвет . 

Целият  труд , който  общинския  съвет  и  общинската  администрация  с ~~ 

реализирали  е  изцяло  в  интерес  на  общносrга , с  цел  постигане  на  устойчиво  
развитие  и  осигуряване  на  среда  на  живот  съответстваща  на  потребностите  на  

гражданите  на  община  Кочериново . 



Работата  на  Общинския  съвет  в  отчетения  период , се  осъществява  
съгласно  предварително  обявения  план  за  провеждане  на  заседанията  през  
годината , като  нито  едно  заседание  не  е  отложено  поради  липса  на  кворум  или  
други  организационни  или  политически  причини . Всички  заседания  на  съвета  са  
проведени  като  открити , осигурена  е  възможност  гражданите  да  участват  в  
работата  на  съвета  и  да  се  изказват  по  значими  за  общността  въпроси . Проектите  
за  дневен  ред  са  изработвани  от  Председателя  и  обявявани  своевременно  по  
предвидения  в  нормативните  актове  ред . 

Решенията  на  съвета  -са  приети  с  необкодимото  мнозинство , повечето  от  
тях  с  пълно  единодушие  и  изцяло  при  спазване  на  изискуемите  процедури . 

През  настоящия  отчетен  период  е  спазвано  стриктно  изискването  на  
ЗМСМА , актовете  на  Общински  съвет  Кочериново  да  се  изпращат  на  Областния  
управител  и  Кмета  на  Община  Кочериново , в  предвидения  от  закона  срск _ 
Отделно  актовете  са  изпращани  и  на  Районна  прокуратура  Дупница , ка  
своевременно  се  обявяваха  на  информационно  табло , както  и  на  електронн ~ 

страницата  на  Община  Благоевград . 

Общински  съвет  Кочериново  приемаше  своевременно  и  Решения  по  повод  
Протести  на  прокуратурата  във  връзка  с  който  бяха  облазувани  
административни  дела , като  по  този  начин  са  постигнати  целите  да  не  се  

7 

допускат  допълнителни  разходи  по  образуваните  административни  дела  и  
същевременно  приетите  от  Общински  съвет  нормативни  актове  да  съответстват  
на  по -горестоящите  от  тях  по  степен  нормативни  актове . 

През  отчетния  период  общинските  съветници  активно  упражняваха  
правото  си  да  отправят  питания  към  Кмета  на  общината , по  актуални  проблеми  
във  връзка  с  внесените  докладни  записки  и  представляващи  обществен  интерес . 

като  на  същите  са  предоставяни  отговори  от  Кмета  на  Община  Кочериново  ил ~ 

негови  служители . 

Последователно  се  спазваше  изискването  на  публичност  и  прозрачност  
при  подготовка  и  вземане  на  решенията . Гражданите  своевременно  са  
уведомявани , както  за  графика  на  заседанията  на  общинския  съвет , и  за  
съдържанието  на  включените  в  дневния  ред  материали . 

На  електронната  страница  на  общинския  съвет  редовно  се  публикува  
цялата  информация  за  предмета  на  работа  на  общинския  съвет . Бяха  приети  
актуализирани  подзаконови  нормативни  актове , които  са  от  първостепенно  
значение  за  успешната  ни  работа . 

В  отчетния  период  в  деловодството  на  Общински  съвет  Кочериново , няма  
неразгледани  преписки  и  предложения  за  решения . Не  мога  да  не  отбележа . 



колегите  общински  съветници  подхождат  отговорно  към  задълженията  си  и  
показват  активно  отношение  към  решаване  на  проблемите  на  гражданите  и  
общината . 

Завършвам  отчета  с  благодарност  за  съвместните  действия  и  подкрепата , 

които  получавам  от  колегите  общински  съветници , общинската  администрация  
и  гражданите  на  община  Кочериново . 

Уверен  съм , че  всички  заедно  чрез  нашата  работа  в  активна  комуникациг  с: 

представителите  на  гражданското  общество , неправителствени  организаиин  г  
всички  институции  на  територнята  на  общината , ще  постигнем  успех  във  всич  

~ 

сфери  на  местното  самоуправление  и  устойчиво  развиие  на  общината . 

Везенков  - Председател  на  ОбС -

Кочериново  

Настоящият  отvет  е  обявен  на  интернет  страницата  на  Община  Кочериново  и  на  таблото  на  
Община  Кочериново  на  14.8.2017 г . 


