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ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ТЪРГОВИЩЕ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от инж. Хатидже Алиева – председател на Общински съвет Търговище
Относно: Отчет за дейността на Общински съвет Търговище за периода декември 2016 г. –
май 2017 г.
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище председателят два пъти в годината внася за
разглеждане отчет за дейността на съвета и на неговите комисии.
С Решение № 23 по Протокол № 16 от 22.12.2016 г. бе приет отчета на ОбС за периода
юни - ноември 2016 година. От тогава до сега Общинският съвет проведе 8 заседания, взети
са общо 130 решения. Всички заседания бяха редовни, без провален кворум. Постоянните
комисии заседаваха делово и в зависимост от предложените за разглеждане материали. Там се
дискутираха и всички постъпили писма, сигнали, жалби, заявления, искания от граждани и
институции. Свои заседания проведоха и комисиите за планиране на средства за финансиране
на двойки, семейства и лица с репродуктивни проблеми и за стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби.
Ето и най-важните решения, по които местният парламент е взимал отношение през
периода:
Проекто-бюджетът на Общината за 2017 година бе обстойно обсъден от всичките пет
комисии в законовите срокове. Бюджетът на общината бе приет на 26.01.2017 година.
Определени бяха второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и извънбюджетни
кредити и средства за финансовата 2017 г. в Общината. Приета бе бюджетна прогноза за
периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности.
Общинските съветници дадоха съгласие за поемане на задължение за подписване на Запис на
заповед за плащане на Министерство на регионалното развитие и благоустройството,
Управляващ орган на Оперативна програма „Региони в растеж” – Главна дирекция „Градско
и регионално развитие” сумата от 1 866 364,15 лв. до 03.09.2018 г. Неколкократно бяха
гласувани промени по бюджета за 2016 г., промени за първото тримесечие на 2017 г.,
актуализира се списъка за капиталови разходи. Възложено бе разработването на Наредба за
насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Търговище.
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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.
Съществена част от решенията на ОбС касаеха управлението и разпореждането с
общинската собственост и предизвикваха сериозни дебати, както в комисиите, така и на
сесии:
- обявяване на имот от публична в частна общинска собственост – 1 бр.
- обявяване на имот от частна в публична общинска собственост – 1 бр.
- безвъзмездно право на строеж на параклис – 1 бр.
- безвъзмездно право на управление – 3 бр.
- безвъзмездно право на ползване – 3 бр.
- продажба на общински поземлени имоти – 7 бр.
- продажба на общински поземлени имоти отредени „за земеделски труд и отдих”
- отдаване под наем на части от имоти общинска собственост – 9 бр.
- право на ползване на земеделска земя - 2 бр.
- изпълнение на съдебно решение – 1 бр.
- предоставяне на общинските мери и пасища на животновъди
- предоставяне на полски пътища за стопанската 2016-2017 г.
- предварително съгласие за определяне на трасета на техническата инфраструктура – 2 бр.
- промени на ПУП – 1 бр.
- одобряване на ПУП – 2 бр.
- изработване на ПУП – 8 бр.
- утвърждаване на продажни цени на общински земеделски земи по § 4 от ПЗР на ЗСПЗЗ.
- определяне размера на таксите за участие на фирмите изложители в “Изложение Търговище
2017”.
През периода приехме изменения и допълнения в Наредбата за определяне размера
на местните данъци; в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги; в Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество; в Наредбата за опазване на обществения ред; в Наредба за управлене на
общинските пътища; в Наредба за условията и реда за стимулиране на деца и младежи с
изявени дарби.
Общинските съветници подкрепиха предложените:
- Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост
- Програма за развитие на туризма на територията на община
- Актуализиране на „Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община
Търговище 2016-2020 г.”, актуализиране на Годишен план за действие за 2016-2017 г. и
приемане на Годишен план за действие за 2018 г. по изпълнение на Стратегията за развитие
на социалните услуги в община Търговище 2016-2020 г.
- Общинска програма за закрила на детето 2017 година
- Стратегия за развитие на предучилищното и училищно образование в общината
- Общинска програма за оптимизация на училищната мрежа в община Търговище през 2017 г.
- Програма за мерките за стимулиране на деца и младежи с изявени дарби за 2017 г.
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в общината
- Общинска програма за борба с наркотиците 2017-2018 г.
През отчетния период Общинският съвет разгледа, обсъди и прие следните
информации и отчети, касаещи дейността на отделни звена :
- Годишен отчет за изпълнение на Програмата за управление през мандата
- Доклад за резултатите от междинната оценка за изпълнението на Общински план за
развитие на общината 2014-2020 г.
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- Отчет за състоянието на общинската собственост и резултата от нейното управление
- Отчет за изпълнение решенията на Общински съвет Търговище за периода м. юни 2016 г. –
м. ноември 2016 г.
- Годишен отчет за изпълнение на „Програма за управление на отпадъците на територията на
Община Търговище за периода 2015 – 2020 година”
- Отчет за изпълнение на Програма за развитие на туризма на територията на община през
2016 г.
- Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните през 2016 г.
- Отчет за дейността на Комисията по стипендиите за 2016 година
Приети бяха счетоводните отчети и баланси на търговските дружества със 100%
общинско участие за 2016 г. Продължен бе срока на договора за възлагане управлението на
общинските дружества Адапт” и „Знаме”. Възложиха се дейности по администриране на
такси за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна по ЗМДТ
на „Общински пазари” ЕООД. През отчетния период Общинският съвет упълномощи
представителите на Общината да участват в Общите събрания на Асоциацията по В и К на
обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Търговище,
ПФК “Светкавица 1922” АД, “Водоснабдяване и канализация” ООД, “МБАЛ – Търговище”
АД.
Извършени бяха промени в общинската транспортна схема и се определиха
минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници.
Общинският съвет прие редица решения в социалната сфера:
- участие на Община Търговище във Фонд „Общинска солидарност”;
- отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино от бюджета на Община
Търговище, като членовете на Общинския съвет събраха и внесоха по сметката за Хитрино
2 000 лв. лични средства;
- Закриване на две училища на територията на общината;
- Система от правила и критерии за приемане на ученици в първи клас в общинските училища
на територията на град Търговище;
-- Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в
Община Търговище
- Разкриване на социални услуги Дневен център за пълнолетни лица с увреждания и
Защитено жилище за лица с психични разстройства като делегирани от държавата дейности;
- Разкриване на социална услуга „Дом за стари хора” като делегирани от държавата дейности;
- Участие на Общината в четвъртата процедура за присъждане на Етикет за иновации и добро
управление на местно ниво на Съвета на Европа
- Мерки за закрила на деца с изявени дарби
- Отпускане на средства за финансиране на двойки, семейства и лица с репродуктивни
проблеми
- Годишен план за младежта
- Опрощаване на задължения към държавата
- Отпускане на персонални пенсии
- Решение за поставяне на паметна плоча с имената на загиналите във войните в кв. „Въбел”
- Утвърждаване на химн на Община Търговище.
Уважаеми колеги, във връзка с гореизложеното, предлагам Общински съвет
Търговище да вземе следното
РЕШЕНИЕ:
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На основание чл. 27 /6/ от ЗМСМА, чл. 17, т. 14 от Правилника за организацията и
дейността на Общински съвет Търговище приема Отчета на ОбС за периода ноември 2016 –
май 2017 година.

Вносител:
/инж. Хатидже Алиева/
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