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до 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  
БОЖУРИЩЕ 
 
 
 

О Т Ч Е Т  
за дейността на Общински съвет - Божурище и неговите 

постоянни комисии за периода от 01.01.2021 година до 30.06.2021 
година 

 
 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
ДАМИ И ГОСПОДА КМЕТОВЕ И ГРАЖДАНИ  

Дейността на общинските съвети, като органи на местното самоуправление 
се осъществява съгласно Конституцията на Република България, Закона за 
местното самоуправление и местната администрация, действащото 
законодателство и е съобразена с Европейската харта за местно самоуправление. 
На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, т. 17 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация на Общински съвет - 
Божурище, 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. 
Заседанията на Общински съвет - Божурище за периода от 01.01.2021 г. до 
30.06.2021г. са проведени съгласно изискванията на Закона за местното 
самоуправление и местната администрация, Правилника за организацията и  
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с 
общинската администрация, и във с въведените от Министъра на 
здравеопазването противоепидемични мерки. 

Всички решения на Общинския съвет са взети с изискуемото от закона 
мнозинство и начин на гласуване. 

В 7 дневен срок съгласно ЗМСМА преди провеждане на заседание на 
Общинския съвет се публикува Покана заедно с проекта за дневен ред, както и 
уведомление за заседанието на постоянните комисии при Общински съвет - 
Божурище на интернет страницата на Общината. На хартиен носител същите се 
предоставят на общинските съветници за получаване. 

Съгласно чл. 49 ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на  
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общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската 
администрация поканата съдържа деня, часа, мястото и проекта за дневен ред на 
заседанието, заедно с всички постъпили материали по него. Поканата заедно с 
всички материали се изпращат 7 дни преди заседанието на общинските съветници 
по електронна поща и на хартиен носител, съгласно постъпило от тях заявление. 
Постоянните комисии към Общинския съвет са онези структури, които са в 
основата на динамиката на цялостната дейност на местния законодателен орган. 
В тях се водят спорове и дискусии, изказват се мнения и позиции, правят се 
компромиси, до постигане на становище, което да е най-правилното и най-
полезното за хората, от общината. 

Дейността на постоянните комисии през отчетния период се 
осъществяваше на основание чл. 49 и чл. 50 от ЗМСМА и в съответствие с 
Правилника за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии 
и взаимодействието му с общинската администрация. 

В заседанията на постоянните комисии вземат участие: председателят на 
ОбС, зам. кметовете на общината, специалисти от общинската администрация, и 
членовете на постоянните комисии – общински съветници. 

 Постоянните комисии към Общинския съвет през отчетния период 
провеждаха своите заседания преди всяко едно заседание на общинския съвет, 
независимо от неговото естество. 

Присъствието на общинските съветници на заседанията на постоянните 
комисии при ОбС се характеризира с тяхното активно участие, както в дебатите, 
така и при взимането на решенията. Отсъствията винаги са били по уважителни 
причини. 

За отчетния период от 01.01.2021г., до 30.06.2021г., са проведени 6 бр. 
редовни заседания на ОбС – Божурище, на които бяха внесени и обсъдени в 
Общински съвет - Божурище общо 60 докладни записки и гласувани 59 бр. 
решения. За периода на отчета няма проведени извънредни заседания, но от 
посочения период има едно върнато за ново разглеждане решение №55 от 
Протокол №6 от 24.06.2021г. със заповед №ВР-15/08.07.2021г. на Областния 
управител на Софийска област. За посочения период няма оспорени от кмета 
решения на Общинския съвет. 

Присъствието на заседанията на общинските съветници е редовно. 
Отсъствията са по уважителни причини /служебна ангажираност, заболяване/, 
като предварително съм бил уведомяван за отсъствието. Присъствието на 
общинските съветници на заседанията за периода /01.01.2021 г. - 30.06.2021 г./ 
внесените материали за разглеждане и взетите решения е както следва: 

 
28.01.2021г. - присъстват 13 общински съветници; разгледани 10 докладни 

записки; приети 10 решения  
25.02.2021г. - присъстват 13 общински съветници; разгледани 14 докладни 

записки; приети 14 решения  
25.03.2021г. - присъстват 12 общински съветници; разгледани 4 докладни 

записки; приети 4 решения 
29.04.2021г. - присъстват 13 общински съветници; разгледани 12 докладни 

записки; прието 12 решения  
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27.05.2021г. - присъстват 13 общински съветници; разгледани 10 докладни 
записки; приети 10 решения  

24.06.2021г. - присъстват 13 общински съветници; разгледани 10 докладни 
записки; приети 10 решения 

В съответствие с изискванията на чл. 22, ал.1 от ЗМСМА, актовете на 
Общинския съвет - са изпратени на Областния управител, Районна прокуратура 
Сливница и Кмета на община Божурище. 

Ръководейки се от изискванията на чл. 22, ал. 2 от ЗМСМА, актовете на 
Общинския съвет се разгласяваха на населението чрез интернет страницата на 
общината - публикуват се както решенията, така и протоколите от заседанията на 
общинския съвет. 

 
Уважаеми колеги, 

Общинския съвет е орган на местното самоуправление и е създаден да 
защита интересите на всички граждани. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация - Общинският съвет е 
колективен орган на местното самоуправление и осъществява своите правомощия 
при спазване принципите на законност, публичност, отговорност и гражданско 
участие. 

Заседанията на Общински съвет Божурище са открити. В съответствие с чл. 
28, ал. 2 и 3 от ЗМСМА гражданите могат да присъстват на заседанията на 
Общинския съвет и на постоянните комисии, да изказват мнения, становища, 
питания. От проведени 6 бр. всичките са редовни и са проведени при спазване на 
противоепидемичните мерки. 

Предвид чл. 28 от ЗМСМА и в изпълнение на чл. 49, ал. 2 от Правилника за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, при определяне на дневния 
ред за всяко заседание на Общински съвет - Божурище включвам отделна точка 
„Разни“ с цел уточняване на някои въпроси, не залегнали в настоящия дневен ред. 

Изминалият период дава основание на всеки един от нас за реална преценка 
на извършеното до сега и приноса му в общия обем от работата за подобряване на 
местното самоуправление и развитие на общината, осъзнавайки необходимостта 
от взаимните усилия на всички в Общински съвет - Божурище и Общинска 
администрация за още по-добри резултати в цялостната ни работа. 

 
 
 
 
 

 
 
                                                                       Венцислав Симеонов 
                                                             Председател на ОбС – Божурище 

 


