ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АНТОНОВО ЗА
ПЕРИОДА 06.11.2019 г. – 30.06.2020 г.

Съгласно чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, чл. 17, ал. 4 от Правилника за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинска администрация, Председателят на
Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за
дейността на съвета и на неговите комисии.
На 6 ноември 2019 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 отчетния
период.
Общинският съвет е провел 9 редовни и 2 извънредни заседания, взети
са общо 85 решения. Всички заседания са били редовни, без провален кворум.
Утвърдените в началото на мандата Постоянни комисии, заседаваха
делово и в зависимост от предложените за разглеждане материали.
Приехме Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет,
неговите комисии и взаимодействието му с Общинска администрация,
конструираха се Групите на политическите партии. Определихме броя на
членовете и състава на Постоянните комисии и избрахме заместникпредседател на Общински съвет - Антоново. Общинският съвет избра
Постоянна комисия по Закона за Противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество и прие Вътрешни правила за
организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за
установяване конфликт на интереси в Общински съвет - Антоново. Избрани
бяха представители на
Общинския съвет
в Общото събрание на
Националното сдружение на общините в Република България, в Общото
събрание на Регионално сдружение на общините „Централна Стара планина“,
в Общото събрание на Сдружение „Толерантност“, в Областния съвет за
развитие на Област Търговище и пълномощен представител в Общото
събрание на „Асоциация общински гори”. Взехме решение за присъединяване
и членуване в Националната асоциация на председателите на Общински
съвети в Република България.
Ето и най- важните решения, по които Общинският съвет е взимал
отношение през периода:
Проекто-бюджетът на Общината за 2020 година бе обстойно обсъден от
двете Постоянни комисии в законовите срокове. Бюджетът на Общината беше
приет на 30.01.2020 година. Определени бяха второстепенните разпоредители

с бюджетни кредити за финансовата 2020 г. в Общината. Приехме
средносрочна бюджетна прогноза за периода 2021 – 2023 г. – първи етап.
Приета беше корекция на бюджета на Община Антоново за 2019 г. и 2020
г.
Одобрена бе план – сметката за 2020 г., включваща необходимите разходи
за съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и др.,
събиране на битови отпадъци и транспортирането им до депата, проучване,
проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг
на депа за битови отпадъци и други инсталации или съоръжения за
обезвреждане на битови отпадъци, почистване на улични платна, площадите,
алеите, парковете и др. територии от населените места, предназначени за
обществено ползване. Беше определена таксата за битови отпадъци за 2020 г.
В рамките на законовата уредба Общинския съвет одобри промяната в
общата численост и структурата на Общинска администрация. Определен бе
размера на трудовите възнаграждения на кмета на Община Антоново и
кметовете на кметства.
Дадено бе съгласие за издаване на запис на заповед от община Антоново
в полза на Министерството на труда и социалната политика, в качеството му
на управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси“2014-2020, в изпълнение на Договор № BG05M9OP001 – 2.101 -0021C01 от 30.04.2020 г. по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания
– Компонент 3“.
Общински съвет - Антоново предложи съдебни заседатели към Районен
съд - град Омуртаг, мандат 01.01.2020 г. до 01.01.2024 г.
Определена част от решенията на ОбС касаеха управлението и
разпореждането с общинската собственост:
- предоставяне безвъзмездно за управление правото на собственост на
недвижим имот -1 бр.;
- предоставяне на общински недвижим имот - частна общинска
собственост за безвъзмездно право на ползване и управление – 1 бр.;
- учредяване право на ползване върху недвижим имот – 1 бр.;
- прекратяване на съсобственост върху недвижим имот – 1 бр.;
- отдаване под аренда на земеделски земи – 1бр.;
- отдаване под наем по реда на чл.14, ал.7 от ЗОС – 1 бр.;
- предоставяне на ползването на общинските мери, пасища и ливади за
стопанската 2020/2021 г. – 1 бр.;

- предоставяне на общински имоти с начин на трайно ползване – полски
пътища за стопанската 2019/2020 г. – 1 бр.;
- продажба на общински недвижими имоти – 2 бр.;
- даване на съгласие за разделяне на поземлени имоти – общинска
собственост – 1 бр.
Общинският съвет подкрепи предложените за приемане:
- Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане
на селскостопански животни на територията на община Антоново;
- Наредба за управление на горските територии на Община Антоново;
- Дългосрочна програма на община Антоново за насърчаване
използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива за периода
2019 – 2029 година;
- Програма за управление за срока на мандат 2019 – 2023 година;
- Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска
собственост през 2020 г.;
- Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Антоново за 2020 г.;
- Общинска програма за закрила на детето 2020 г. на община Антоново;
- Годишна програма за дейността на МКБППМН при Община Антоново
за 2020 г.;
- Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Антоново;
- Годишен план за младежта 2020 г.;
- Общински план за защита при бедствия;
- Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за
мандат 2019 – 2023 година;
- Годишен доклад за наблюдение и оценка на Общинския план за
развитие на община Антоново /2014-2020 г./ за 2019 г.;
- Доклади за дейностите на Народните читалища за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на Годишната програма за развитие на
читалищната дейност в Община Антоново за 2019 г.
Извършени бяха изменения и допълнения на:
- Наредба за обема на животновъдната дейност и местата за отглеждане
на селскостопански животни на територията на община Антоново;
- Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Антоново;
- Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска
собственост през 2020 г.

Приети бяха финансовите отчети на търговските дружества с 100%
общинско участие:
- на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново за 2019 година;
- на „Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново за 2019 година.
Подкрепихме решение за разпределяне на счетоводна печалба на
„Тузлушка земя” ЕООД, гр. Антоново за 2019 година.
Освободихме управителите на „Тузлушка гора” ЕООД, гр. Антоново и
„Тузлушка земя“ ЕООД, гр. Антоново и избрахме нови управители на
дружествата.
Също така бяха приети:
- Отчета за състоянието на общинската собственост и резултатите от
нейното управление през 2019 г.;
- Отчета за дейността на МКБППМН при Община Антоново през 2019 г.
През отчетния период Общински съвет упълномощи представителите на
Общината да участват в Общите събрания на акционерите на „Водоснабдяване
и канализация” ООД, гр. Търговище и „МБАЛ – Търговище” АД, гр.
Търговище. Съгласувахме позицията и мандатът на представителя на
общината за заседанието на Общото събрание на Асоциацията по В и К на
обособена територия Търговище.
Общински съвет – Антоново даде своето съгласие Община Антоново да
подготви и кандидатства с Проектно предложение в Процедура чрез директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.101
„Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3“ от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020.

