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О Т Ч Е Т 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ТРЪН И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2021г. – 31.12.2021г. 

 

 

Уважаеми общински съветници, 

 

На основание чл.27, ал.6 от ЗМСМА представям на вашето внимание Отчет за 

дейността на Общински съвет Трън и неговите комисии за периoда 01.01.2021г. – 

31.12.2021г. 

 През изминалите месеци от разглеждания период Общинският съвет и неговите 

6 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: 

 

1. Общинският съвет проведе 10 заседания, от които: 

- 10 редовни заседания 

- 0 извънредни заседания  

          2.До момента Общинският съвет е приел 142 решения.В заседанията си ОбС 

разглежда и взема решения от своята компетентност. От тях: 

- Устройство на територията и строителство – 24 бр.    

- Общинска собственост - 17 бр. 

- Финанси - 8 бр. 

- Приети планове, програми , стратегии , анализи  и отчети – 20 бр.; 

-Общински гори- 25 бр. 

-Земеделски земи-30бр. 

-Наредби-1бр. 

-Приети културни и спортни календари-3бр. 

3. В дневния ред на заседанията са включени за обсъждане 133 документа:  

-128 предложения – от общинската администрация; 

- 5 предложения -  от Председателя на Общинския съвет 

- 0 предложения от общински съветници   

4. По дейността на постоянните комисии:  

 

Постоянните комисии са провели 39 заседания, както следва: 

- ПК по бюджет, финанси, икономика, инвестиционна политика и нормативна 

уредба – 10 заседания, 51 становища.   
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- ПК по устройство на територията, пътна и селищна мрежа, транспорт, 

благоустрояване, комунални дейности, обществен ред, бедствия и аварии– 10 

заседания, 50 становища. 

- ПК по  околна среда, общински гори и земи – 10 заседания,56 становища. 

- ПК по здравеопазване, социални дейности и социална политика – 2 заседания, 2 

становища. 

- ПК по образование, култура, културно-историческо наследство, децата, 

младежта, спорта и туризма– 7 заседания, 11 становища. 
- ПК за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 

имущество.-3 заседания. 

 

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общински 

съвет Трън се изпращат на кмета на общината и на областния управител в 7-дневен 

срок от приемането им. 

Информацията за дейността на Общински съвет и взетите от него решения е 

достигала до населението чрез регионалния ежедневник  „Съперник” и чрез сайта на 

Общината (obs@tran.egov.bg).  

Актовете на ОбС се обнародват и в „Държавен вестник”,  когато това се 

изисква със закон. 

 

 

 Уважаеми общински съветници, 

 

Представям настоящата информация за сведение и се надявам с градивност и 

самокритичност да коригираме  грешките и слабостите си, за да вървим напред в 

изпълнение на мисията си на отговорни граждани пред своите избиратели. 

 

 

 

 

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: - п -  

                                                                                      Б.Харалампиев 

                                                                                                                    


