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ПРОГРАМА
за работата на общински съвет Никола Козлево за 2016 година
I. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА
Основни цели в работата на Общински съвет при община Никола Козлево са по
отношение утвърждаването на местното самоуправление и необходимостта от все поширокото участие на местната общност и неправителствения сектор в този процес,
както през предходната 2015 така и за целия мандат 2015-2019 г. и вече през
настоящата 2016 г. продължават да бъдат, както следва:
I. 1. Продължаване процеса на утвърждаване на местното самоуправление като
водещ фактор при формирането на политиките за обществено, социално и
икономическо развитие на Община Никола Козлево;
I. 2. Изграждане на надеждно партньорство с всички представители на местната
общност за осигуряване необходимата публичност и прозрачност в процеса на
подготовката и вземането на важни решения свързани с развитието на Община
Никола Козлево;
I. 3. Създаване на предпоставки и реализиране на дейностите свързани с
благоустрояването и подобряването на жизнената среда на населението и развитие на
социалните и икономическите фактори на територията на Община Никола Козлево;
II. МЕРКИ ОСИГУРЯВАЩИ РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ПОСТАВЕНИТЕ ЦЕЛИ:
II. 1. Осигуряване на възможности за пряко участие на населението при обсъждане
на всички въпроси свързани с формирането на политиките за обществено, социално и
икономическо развитие на Община Никола Козлево.
II. 2. Осигуряване възможности за участие на представители на местната общност
и неправителствените организации при обсъждането и вземането на всички решения,
свързани с развитието на Община Никола Козлево.
II. 3. Постигане на по-добра информираност на местната общност за работата на
Общинския съвет чрез сайта на общинския съвет, сайта на община Никола Козлево,
регионалната преса, електронните медии и интернет.
II. 4. Изграждане на ефективни форми за действие на Общинския съвет с
представителите на потенциални инвеститори и бизнеса от територията на общината.
ІІ. 5. Непрестанен диалог със земеделските производители от общината, за
повишаване на събираемостта на наемите от общински земи и пасища.
ІІІ.

ФОРМИ НА РАБОТА
III. 1. ЗАСЕДАНИЯ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ ЗА 2016 година
Месец януари - февруари:
1.
Отчет за дейността и работата на Общински съвет за второто полугодие на
2015 г.
2. Приемане на Програма за работата на Общински съвет за 2016 г.
3. Отчет за изпълнение решенията на Общинския съвет от Общинска
администрация за второто полугодие на 2015 г.
4. Приемане на отчет за работата на МКБППМН през 2015 г.

5. Приемане на Общинска програма за управление на отпадъците в община
Никола Козлево 2014-2020 година
6. Приемане на отчет за изпълнението на Програмата за управление и
разпореждане с общинско имущество през 2015 г.
7. Приемане на Програма за управление и разпореждане с общинско имущество за
2016 год.
8. Приемане на бюджета на община Никола Козлево за 2016 год.
9. Приемане на Годишен културен календар за 2016 г.
Приемане на годишен доклад за общинския дълг на община Никола
10.
Козлево за 2016 год.
Приемане на плана за действие на община Никола Козлево за 2016
11.
година в изпълнение на стратегията за интегриране на българските граждани от
ромски произходи и други граждани в уязвимо социално положение живеещи в
сходна на ромите ситуация.
12.
Приемане на Общински план за младежта за 2016 година на община
Никола Козлево.
Докладни.
13.
Месец март:
1.
Приемане на Общинска програма за опазване на околната среда на община
Никола Козлево 2014-2020 година.
2.
Отчет за изпълнените спортни и културни дейности през 2015 г., обсъждане
на състоянието и възможностите за развитие на спорта и културата на територията на
община Никола Козлево през 2016 г.
3.
Приемане на Културен календар за 2016 г. на община Никола Козлево.
Отчет за дейността през 2015 г. на Комисията за обществен ред и сигурност
4.
при община Никола Козлево.
Отчет за изпълнение на Програма за опазване на околната среда 2014-2020
5.
година на територията на община Никола Козлево през 2015 г.
6.
Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за
развитие на община Никола Козлево за периода 2014 - 2020 г. през 2015 г.
7.
Докладни.
Месец април:
1. Приемане на доклад от председателите на читалища за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на програмите им и за изразходваните от бюджета
средства през 2015 година, съгласно чл.26а, ал.4 и ал. 5 от Закона за народните
читалища.
2.
Информация за етапа на готовност с проекти финансирани по Оперативните
програми, в т.ч. инфраструктурни и ПРСР.
Отчет за изпълнението на Общинска програма за закрила на детето за 2015
3.
г. и приемане на Програма за закрила на детето за 2016 г.
4.
Информация за актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под
формата на приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на
условията на чл.125 ал.4 от Закона за публичните финанси и по реда на чл. 28 от
Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите
три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община
Никола Козлево.
Докладни.
5.

Месец май:
Разглеждане и приемане на Общ устройствен план на Община Никола
1.
Козлево.
Анализ на състоянието на пътната инфраструктура в общината и
2.
набелязване на мерки за подобряването й.
3.
Анализ на състоянието и нивото на безработица на територията на община
Никола Козлево, възможности за преодоляването й.
4.
Обучение на Общински съвет: Закон за обществените поръчки.
Докладни.
5.
Месец юни:
1.
Информация за постигнатите резултати от въвеждането на задължителна
предучилищна подготовка за 5-годишните деца, обхванати в групи към ОДЗ на
територията на община Никола Козлево.
2.
Отчет за извършени проверки през първото полугодие на 2016 г. на
физически и юридически лица, подали декларации за освобождаване от такса за
услугата „сметосъбиране и сметоизвозване”.
Доклад за извършени проверки по ЗУТ, за констатирано незаконно
3.
строителство в община Никола Козлево.
4.
Отчет за работата на общинското предприятие.
Докладни.
5.
Месец юли:
Приемане на отчет за работата на Общинския съвет за периода януари 2016 1.
юни 2016 година.
Приемане на отчет за изпълнение Решенията на Общинския съвет от
2.
Общинска администрация за периода януари 2016 - юни 2016 година.
Информация от Председателя на Общинския съвет за размера и вида на
3.
направените разходи във връзка с дейността на съвета за първото полугодие на 2016 г.
4.
Анализ на състоянието на материалната база на училищата и детските
градини и готовност на същите за започване на новата учебна 2016/2017 година.
5.
Докладни.
Месец август:
Информация от Кмета на община Никола Козлево за изпълнението на
1.
бюджета на общината и сметките за средства от ЕС за първото полугодие на 2016
година.
2.
Информация за реалните икономически резултати в системата на
делегираните бюджети в общината за първото полугодие на 2016 г.
Информация за готовността на учебните заведения за започване на учебната
3.
2013/2017 година.
Докладни.
4.
Месец септември:
Разглеждане и одобряване на три годишната бюджетна прогноза за община
1.
Никола Козлево в съответствие с указанията и сроковете на МФ.
Информация за подготовката на проектобюджета за 2016 година в
2.
изпълнение на наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности
за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета
на Община Никола Козлево.
3.
Приемане на ПИГ,СИП и ЗИП и утвърждаване на маломерни паралелки в
общинските училища в община Никола Козлево.

4.

Информация за изпълнението на одобрените проекти и усвояването на
финансови средства по ПРСР, оперативни програми и програми с национално
финансиране.
Докладни.
5.
Месец октомври:
1.
Актуализирано тримесечно разпределение на бюджета под формата на
приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията на чл.125
ал.4 от Закона за публичните финанси и по реда на чл. 28 от Наредбата за съставяне
на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за
съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Никола Козлево.
Информация за работата на общинска администрация относно получените
2.
жалби, сигнали и предложения на граждани на община Никола Козлево.
3.
Информация за състоянието и анализ на безработицата в община Никола
Козлево.
4.
Актуализирано тримесечно разпределение на бюджет 2016 под формата на
приложения за приходната и разходната му част в изпълнение на условията по чл. 42,
ал. 4 от Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Никола Козлево.
Докладни.
5.
Месец ноември:
Информация за подготовката на общината за работа при зимни условия.
1.
2.
Обществено обсъждане на проектобюджета на община Никола Козлево за
2017 година.
Докладни.
3.
Месец декември:
1. Отчет за изпълнението на предвидените за 2016г. и приемане на новата план-сметка
за такса битови отпадъци за 2017 година.
2. Информация за работата по Програмите за заетост за 2016 год., съществуващи
възможности и предвиждания за реализация през 2017 година.
3. Докладни.
2. СРЕЩИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ОБЩЕСТВЕНИ И
III.
НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ, И С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА
БИЗНЕСА В РАМКИТЕ НА 2016 ГОДИНА
1. Среща с представители на „Бони оборот“ АД.
2. Среща с представители на НПО, училищните, читалищното, църковното и
джамийското настоятелства.
3. Среща с представители на младежта.
4. Среща с представители на земеделските производители и представители на
бизнеса.
5. Срещи с потенциални инвеститори.
Настоящата програма е отворен документ и е приета с Решение №……. по протокол
№ …… от 2016 година.
Стефан Стефанов
Председател на общински съвет Никола Козлево

