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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода ноември 2015 г. –
май 2016 г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище два пъти в годината трябва да се внася за
разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
На 10 ноември 2015 г. положихме тържествена клетва да работим за благото на хората
от нашата община. Без да навлизам в подробности, ще очертая основните моменти в
дейността на Общинския съвет за изминалото шестмесечие.
Общинският съвет е провел 9 заседания, взети са общо 141 решения. Всички заседания
бяха редовни, без провален кворум. Утвърдените в началото на мандата 5 постоянни комисии
заседаваха делово и в зависимост от предложените за разглеждане материали. Най-натоварена
бе дейността на комисията “Общинска собственост, икономическа политика, финансии,
бюджет, данъци и такси”, където се обсъждаха почти всички докладни записки, по които ОбС
в последствие се е произнасял. Свои заседания проведоха и новоизбраните комисии за
стимулиране на деца и младежи с изявени дарби и планиране на средства за финансиране на
двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми.
Приет бе Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет и
взаимодействието му с общинската администрация, конструираха се Групите на
политическите партии, Консултативен съвет, постоянни комисии. Избрани бяха заместник
председатели на ОбС, представители на ОбС в Общото събрание на Националното сдружение
на общините в Република България, в Областния съвет за развитие на Област Търговище, в
Управителния съвет на Сдружение „Център за регионално развитие”, членове на
Наблюдателна комисия, членове на местната комисия за уреждане на жилищните въпроси на
граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове.
Ето и по-важните решения, по които местният парламент е взимал отношение през
периода:
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Проекто-бюджетът на Общината за 2016 година бе обстойно обсъден от всичките пет
комисии в законовите срокове. Бюджетът на общината бе приет на 28.01.2016 година.
Определени бяха второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни
кредити и средства за финансовата 2016 г. Приета бе бюджетна прогноза за периода 20172019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Одобрена бе план-сметка за разходи за услуги по хигиенизиране и чистота на
територии за обществено ползване, сметосъбиране и сметоизвозване в общината и
поддържане на Регионалното депо за неопасни отпадъци и бе определен размерът на такса
битови отпадъци.
Общинските съветници приеха промени по бюджета за 2015 г., промени за първото
тримесечие на 2016 г., актуализира се списъка за капиталови разходи.
В рамките на законовата уредба Общинският съвет утвърди основните месечни
работни заплати на кмета на общината и кметовете на населени места, одобри актуализиране
структурата и оптимизиране числеността на общинска администрация.
Дадено бе съгласие за поемане на задължение за подписване на Запис на заповед в полза
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Управляващ орган на
Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 Главна дирекция „Програмиране на
регионалното развитие”.
Съществена част от решенията на ОбС касаеха управлението и разпореждането с
общинската собственост и предизвикваха сериозни дебати, както в комисиите, така и на
сесии:
- закупуване на жилищен имот – 1 бр.
- продажба на общински поземлени имоти – 6 бр.
- продажба на общински поземлени имоти „за земеделски труд и отдих” – 3 бр.
- предаване в собственост язовир - 1 бр.
- възмездно право на ползване за устройване на постоянен пчелин – 3 бр.
- отдаване под наем на части от имоти- публ. общ. собственост – 6 бр.
- утвърждаване на продажни цени на общински земеделски земи по § 4 – 6 бр.
- одобряване и частично изменение на ПУП за поземлени имоти – 4 бр.
- изработване на ПУП – 8 бр.
- предварително съгласие за изработване трасе на техническата инфраструктура – 1 бр.
- предоставяне на общински мери и пасища
- възлагане на управлението на горските територии
- предоставяне на „ВиК” ООД Търговище правото да извършва дейностите по стопанисване,
поддържане и експлоатация на обект „Рехабилитация и ремонтно-възстановителни работи на
напорен водопровод между Помпена станция „Цветница І” и Помпена станция „Цветница 2”
– ІІ подем”, намиращ се в землището на с. Лиляк;
- предаване на обект „Рехабилитация на водоснабдителната и канализационна мрежа на град
Търговище” на територията на гр. Търговище на „ВиК” ООД гр. Търговище за стопанисване,
поддържане и експлоатация;
- определяне размера на таксите за участие на фирмите изложители в “Изложение Търговище
2016”.
През периода приехме Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми
обекти и съоръжения на територията на община Търговище, извършени бяха изменения и
допълнения в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги; в Наредба за базисните цени при отдаване под наем на общинско имущество; в
Наредба за реда и условията за издаване на разрешение за извършване разкопаване на
тротоари, улични настилки и зелени площи; в Наредба за осъществяване търговската дейност;
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в Правилник за финансово подпомагане на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми.
Общинските съветници подкрепиха предложените:
- Програма за управление на община Търговище за срока на настоящия мандат
- Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016 – 2019 г. и Годишна
програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост през 2016 г.
- Актуализиран Общински план за развитие на община Търговище 2014-2020 г. и
Актуализирана Програма за реализация на актуализиран Общински план за развитие на
община Търговище 2014-2020 г.
- Годишен план за одитните ангажименти на сектор“Вътрешен одит” за 2016 година
- Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Търговище 2016 – 2020 г.”
и Годишен план за действие по изпълнение на Стратегията за 2016-2017 г.
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината през 2016 г.
- Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета за периода 2016-2020 г.
- Годишен план за ползване, разпределение на дървесина за собствени нужди и продажба на
дървесината, която ще се добива от горските територии – общинска собственост през 2016 г.
- Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби за 2016 г.
- Общински годишен план за младежта за 2016 година
- План за противодействие на тероризма в Община Търговище
- Програма за развитие на туризма на територията на община Търговище през 2016 г.
През отчетния период Общинският съвет разгледа, обсъди и прие следните
информации и отчети, касаещи дейността на отделни звена :
- Годишен отчетен доклад за 2015 г. за наблюдение изпълнението на Общински план за
развитие на община Търговище за 2014-2020 г.
- Отчет за състоянието на общинската собственост и резултата от нейното управление
- Годишен отчет за изпълнение на “Програма за опазване на околната среда на Община
Търговище за периода 2015-2020 година”
- Годишен отчет за изпълнение на “Програма за управление на отпадъците на територията на
община Търговище за периода 2015-2020 г.”
- Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на през 2015 г.
- Годишен доклад за извършените дейности и изразходвани бюджетни средства от
читалищата за 2015 г.
- Отчет за изпълнението на Годишен план за действие за 2015 г. по Стратегия за развитието
на социалните услуги в общината;
Приети бяха годишните финансови отчети на търговските дружества със 100%
общинско участие за 2015 г. и се продължиха с една година договорите с управителите на
„БКС – Търговище” ЕООД, „АДАПТ” ЕООД, избран бе нов управител на „Знаме” ЕООД.
Дадено бе съгласие за предоставяне на временна финансова помощ на „Знаме” ЕООД от
бюджета на Общината за 2016 г. в размер на 35 000 лв.
През отчетния период Общинският съвет упълномощи представителите на Общината
да участват в Общите събрания на съдружниците на “Водоснабдяване и канализация” ООД,
Асоциация по ВиК Търговище, на ПФК “Светкавица 1922” АД.
Извършена бе промяна в общинската транспортна схема и се определиха минимални
и максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
Приеха се редица решения в социалната сфера:
- удостояване със званието „Почетен гражданин на град Търговище”
- участие на Община Търговище във Фонд „Общинска солидарност”
- разрешаване отпускането и изплащане на средства за финансиране на двойки, семейства и
лица с репродуктивни проблеми
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- приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги
- предоставяне на общинските мери и пасища на земеделски стопани – животновъди
- промяна в състава на Обществения съвет за социално подпомагане
- отпускане на персонална пенсия
- откриване на звено „Майка и бебе”
- откриване на Дневен център за деца с увреждания до 18 години
- увеличаване капацитета на социална услуга Защитено жилище за лица с тежки психични
разстройства към Комплекс за психично-здравни грижи в общността в кв. Бряг
- опрощаване на задължения
През изтеклия период Общинският съвет даде съгласие за:
- кандидатстване с проектно предложение и осигуряване на устойчивост на проект
„Обновяване и модернизиране на общинската образователна инфраструктура” по Оперативна
програма „Региони в растеж” 2014-2020;
- да се подаде проектно предложение по Оперативна програма „Добро управление”;
- за кандидатстване по Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ “Услуги за ранно детско развитие”.
Уважаеми колеги,
Това е съвсем накратко обобщената картина на нашата дейност през изминалия
период. Предстои ни още много и напрегната работа, но не се съмнявам, че всеки един от нас
ще продължи все така отговорно участието си в работата на постоянните комисии и по време
на заседанията на съвета, за да можем да се поздравим с успешен и ползотворен мандат.
Във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет Търговище да вземе
следното

РЕШЕНИЕ:
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище приема Отчета на ОбС за периода ноември 2015 –
май 2016 година.

Вносител: /П/
/инж. Хатидже Алиева/
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