ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАДНЕВО

ОТЧЕТ
от Гошо Колев – Заместник-председател на Общински съвет – Раднево,
за дейността на Общинския съвет и неговите комисии
за периода от 25.05.2017 г. до 25.01.2018 г.

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ НА ОБЩИНА РАДНЕВО,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно изискването на чл.27, ал.6 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.110, ал.1 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, председателят на Общинския
съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на
съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се
разгласява на населението на общината. Отчетът, който предлагам на Вашето
внимание обхваща периода от 25.05.2017 г. до 25.01.2018 г. В него са отразени
броя на решенията, приети от Общински съвет – Раднево и работата на
неговите постоянни комисии, както и упражнявания текущ и последващ
контрол върху изпълнението на приетите от Общински съвет актове.

І. КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Постоянните комисии, които са създадени към Общински съвет са :
„БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ”;
„ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ”;
„СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ОБРАЗОВАНИЕ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
И КУЛТУРА”;
„ТЕРИТОРИАЛНО-СЕЛИЩНО УСТРОЙСТВО”;
„ОБЩИНСКА
СОБСТВЕНОСТ,
КОНЦЕСИИ
И
ПРИВАТИЗАЦИЯ”;
„СЕЛСКО СТОПАНСТВО, ВОДИ, ГОРИ И ОПАЗВАНЕ НА
ОКОЛНАТА СРЕДА”;
„ЕВРОИНТЕГРАЦИЯ
И
ВРЪЗКИ
С
ГРАЖДАНСКОТО
ОБЩЕСТВО”;
„ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД”.
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Освен постоянните комисии, с решения на Общински съвет са
сформирани и действат следните комисии:
1. „Местна комисия по чл.8, ал.2 от Закона за уреждане правата на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове”;
2. „Комисия по етика към Общинския съвет”;
3. „Комисия по чл.25, ал.2, т.3 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси”;
4. „Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и
социалните услуги”;
5. „Местна комисия за обществен ред и сигурност”.
6. Наблюдателна комисия към Общински съвет – Раднево по чл.170
ал.2 и ал.3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането
под стража;
7. Комисия по чл.5 от Правилника за финансово подпомагане на
процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и
лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на
територията на община Раднево;
8. Обществена комисия по символиката за мандат 2015-2019 г.
Работата на всички комисии през отчетния период, въпреки
извънредните заседания, беше на ниво. Активността на съветниците в
заседанията на постоянните комисии беше висока – направиха се
конструктивни предложения по внесените за разглеждане в Общински съвет
предложения и други материали, като комисиите изготвяха становища и
препоръки по тях. Също така се извършваше текущ и последващ контрол
върху изпълнението на приетите от Общински съвет актове.
Всички комисии заседаваха преди всяко заседание на Общинския съвет в
сроковете, предвидени в Правилника за организацията и дейността на
Общински съвет. На заседанията се разглеждаха абсолютно всички точки от
дневния ред и се формираха компетентни становища по въпросите.

ІІ. ПРОВЕДЕНИ ЗАСЕДАНИЯ
РАДНЕВО

НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

–

През отчетния период Общинският съвет проведе 13 заседания, на които
се приеха 190 решения.
1.
2.
3.
4.
5.

25 май 2017 г.
30 май 2017 г. – извънредно заседание
15 юни 2017 г. – извънредно заседание
29 юни 2017 г.
27 юли 2017 г.
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6. 31 август 2017 г.
7. 28 септември 2017 г.
8. 26 октомври 2017 г.
9. 21 ноември 2017 г. – извънредно заседание
10. 30 ноември 2017 г.
11. 12 декември 2017 г. – извънредно заседание
12. 21 декември 2017 г.
13. 25 януари 2018 г.
Със заповед на областния управител на Област Стара Загора са върнати
следните решения:
- Решение № 617 прието на 26.10.2017 г. от Общински съвет - Раднево,
върнато със Заповед № АК-01-ЗД-336/09.11.2017 г. на областния
управител на област Стара Загора, като незаконосъобразно
В следствие на упражнявания контрол за законосъобразност от страна на
Прокуратурата са оспорени следните разпоредби в наредби на Общинския
съвет:
1. С протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора e оспорена
като незаконосъобразна разпоредбата на чл.7, ал.4, във връзка с ал.1, т.1
и т.4 от Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево, приета от
Общински съвет - Раднево с Решение № 467 от 30.07.2009 г. С Решение
№ 111 от 18.04.2017 г. Административен съд - Стара Загора обявява за
нищожна разпоредбата на чл.7, ал.4, във връзка с ал.1, т.1 и т.4 от
Наредба №1 за обществения ред в Община Раднево, приета от Общински
съвет - Раднево с Решение № 467 от 30.07.2009 г.
2. С протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора e оспорена
като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 38, т. 4 от Наредбата за
условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в
предучилищна възраст в детските градини и училища на територията на
Община Раднево, приета от Общински съвет - Раднево с Решение № 443
от 26.01.2017 г. С Решение № 197 от 29.06.2017 г. Административен съд
- Стара Загора отменя като незаконосъобразна разпоредбата на чл. 38, т.
4 от Наредбата за условията и реда за записване, отписване и
преместване на деца в предучилищна възраст в детските градини и
училища на територията на Община Раднево.
3. С протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора са
оспорени като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 21, ал.
3; чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1, т. 4; чл. 31; чл. 33
и чл. 34 от Наредбата за управление на общинските пътища на
територията на Община Раднево, приета с Решение № 978 от 25.06.2015
г. С Решение № 213 от 21.07.2017 г. Административен съд - Стара Загора
отменя като незаконосъобразни разпоредбите на чл. 1, ал. 2; чл. 21, ал. 3;
чл. 22; чл. 24, ал. 2; чл. 26, ал. 2; чл. 27; чл. 28, ал. 1, т. 4; чл. 31; чл. 33 и
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4.

чл. 34 от Наредбата за управление на общинските пътища на
територията на Община Раднево.
С протест на прокурор в Окръжна прокуратура - Стара Загора е оспорена
като незаконосъобразна разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от Наредбата за
рекламната и информационната дейност на територията на Община
Раднево. С Решение № 231 от 26.09.2017 г. Административен съд - Стара
Загора отменя като незаконосъобразна разпоредбата на чл.6, ал.1, т.7 от
Наредбата за рекламната и информационната дейност на територията на
Община Раднево.
ІІІ. ПРИЕТИ РЕШЕНИЯ ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД

Приетите от Общински съвет – Раднево решения засягат един широк
спектър от икономическия, социалния и духовния живот в Общината. При
вземането на решенията приоритет имат проблемите на хората в Общината и
тяхното разрешаване.
Съобразно техния характер и обществените отношения, които регулират,
ще ги разделя в следните групи :
1. Приети и изменени правилници, наредби, програми, стратегии, планове
и отчети:
В изпълнение на своите правомощия Общинският съвет приема
правилници, наредби, инструкции, програми и стратегии. Динамичните
промени в законодателството налагат и актуализиране на подзаконовите
нормативни актове (общинските наредби), приемани от Общинския съвет.
Наредбите, като нормативен акт на Общинския съвет, са от особена важност за
населението на Общината, тъй като уреждат и регулират отношенията и
правния ред на местно ниво.
1.1. Правилници и наредби:
- НАРЕДБА ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ОТГЛEЖДАНЕ НА
ЖИВОТНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО (Решение
№ 515 от 25.05.2017 г.)
- ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ОХРАНА И ОПАЗВАНЕ НА
СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ИМУЩЕСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА РАДНЕВО (Решение № 550 от 27.07.2017 г.)
- ПРИЕМАНЕ
НА
НАРЕДБА
ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ
НА
ИНВЕСТИЦИИТЕ С ОБЩИНСКО ЗНАЧЕНИЕ В ОБЩИНА
РАДНЕВО И ИЗДАВАНЕ НА СЕРТИФИКАТ КЛАС В (Решение №
551 от 27.07.2017 г. )
- ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО ( Решение № 579 от
31.08.2017 г.)
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- ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИМЕНУВАНЕ И ПРЕИМЕНУВАНЕ
НА
ОБЩИНСКИ
ОБЕКТИ,
ПАМЕТНИЦИ
И
ДРУГИ
ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ЗНАЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА
РАДНЕВО ( Решение № 612 от 26.10.2017 г. )
- ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО
НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА
ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО (Решение № 613 от
26.10.2017 г.)
- ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ
НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКО ИМУЩЕСТВО (Решение № 668
от 21.12.2017 г.)
1.2. Програми и планове:
- ПРИЕМАНЕ НА ПРОГРАМА ЗА НАМАЛЯВАНЕ НИВАТА НА
ЗАМЪРСИТЕЛИТЕ В АТМОСФЕРНИЯ ВЪЗДУХ (ФПЧ10) И
ДОСТИГАНЕ НА УТВЪРДЕНИТЕ НОРМИ ЗА ВРЕДНИ
ВЕЩЕСТВА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РАДНЕВО С
ПЕРИОД НА ДЕЙСТВИЕ 2017 - 2021 Г.
- ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА
2018 Г.
- ПРИЕМАНЕ НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2018 Г.
1.3. Отчети:
- ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ РЕШЕНИЯТА НА ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ ЗА ПЪРВОТО ШЕСТМЕСЕЧИЕ НА 2017 ГОДИНА
2. Решения относно управление и разпореждане с общинска собственост:
Приети са 29 решения за разпореждане с общинско имущество
(продажби, право на ползване, отдаване под наем, учредяване и погасяване
отстъпено право на строеж).
По решение на Общинския съвет беше закупен поземлен имот №
61460.503.192 по кадастралната карта на гр.Раднево с площ 9667 кв.м., с цел
ремонт на участъка от ул. „Георги Попов”, между ул. „Васил Левски” и ул.
„Марица”. В закупения имот се предвижда изграждането на закрит пазар.
Общински съвет гласува средства за закупуването на две промишлени
сгради на стойност 119 741 лв., като сградите са необходими за изграждане на
общинско предприятие, с предмет на дейност по сметосъбиране и
сметопочистване, както и предоставяне на на услуги за населението.
Гласувани бяха средства в размер на 60 030 лв. за провеждане на
озеленителни дейности на територията на гр. Раднево.
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Извършен беше цялостен ремонт на централната градска алея и
обновяване на площад „Коста Рашев”, в т.ч. ремонт на шадравана и подмяна на
осветлението с фотоволтаични осветителни тела.
Открит беше многофункционалния спортен комплекс в кв.
„Гледачевски”, включващ игрища за футбол, баскетбол, фитнес на открито и
детска площадка.
В града бяха изградени и открити 5 броя детски площадки.
3. Решения в сферата на социалните дейности:
- Отпуснати помощи за лечение на граждани – приети са решения за
отпускане помощи за лечение на 16 лица, на обща стойност 20 663 лв.
- Отпуснати помощи по реда на Правилника за финансово подпомагане на
процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица,
живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията
на Община Раднево – отпуснати са средства на 4 лица, на обща стойност
8 397 лв.
- Отпуснати средства в размер на 2 000 лв. на ОО „Кураж” гр. Раднево,
Общинска организация на Съюза на инвалидите в България.
- Освобождаване изцяло или частично на определени категории лица от
заплащане на такси за ползване на социалната услуга „Домашен
социален патронаж” за 2018 г.
- Освобождаване от такса в детска кухня, детска ясла или детско
заведение на приемните родители в Община Раднево за 2018 г.
- Освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци през 2018 г. на
общинските търговски дружества
4. Решения в областта на образованието, културата и спорта:
- В Бюджета на Община Раднево за 2018 г. се заложиха средства в размер
на 271 000 лв. за субсидиране на спортни клубове
5. Решения, свързани със съгласуването на подробни устройствени
планове:
За периода са приети 6 решения за съгласуване на подробни устройствени
планове.
6. Други:
По тяхно искане, в края на 2017 г., с решения на Общинския съвет бяха
освободени управителите на МБАЛ „Д-р Димитър Чакмаков” ЕООД и
„Издателска къща Марица – изток” ЕООД. На тяхно място бяха избрани
временно изпълняващи дейността управители и в момента се провеждат
конкурси за избор на управители на двете общински търговски дружества.
През 2017 г. бяха цялостно санирани 6 блока, изцяло със средства от
„Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните
жилищни сгради”, с които общият брой на санираните блокове в гр. Раднево
стана 7.
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В Бюджета на Община Раднево за 2018 г. се заложиха средства в размер
на 4 386 432 лв. за ремонти в града и населените места от Общината.
Цялата дейност на Общинския съвет и неговите комисии беше прозрачна
и открита за гражданите чрез официалната интернет страница на Община
Раднево, както и чрез страниците на вестник „Марица-изток”. В изпълнение на
изискванията на Правилника за организацията и дейността на Общинския
съвет в сайта на Общината своевременно се публикуват всички решения,
дневен ред на заседания, актуализираните наредби и правилници, както и
информация относно работата на постоянните комисии.
ГОШО КОЛЕВ
Заместник-председател на Общински съвет - Раднево
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