ОТЧЕТ
За дейността на Общински съвет – Кюстендил,
Мандат` 2015-2019 г.
и неговите постоянни комисии
за периода от 28 декември 2018 г. до 27 юни 2019 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПАУНОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представям пред Вас настоящия отчет на основание чл. 17, ал. 5 от
Правилника за организация и дейността на Общински съвет – Кюстендил
неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
свързан с работата ми като председател на Общински съвет – Кюстендил
за горепосочения шестмесечен период.
През седмите шест месеца от мандат 2015-2019 г, работата на
Общински съвет – Кюстендил протече в колегиална атмосфера, като
общинските съветници се стремяха да поддържат добър и конструктивен
тон, както помежду си, така и с кмета на Община Кюстендил, и с
общинската администрация, като критиката беше градивна за всеки един
от нас и допринасяше за взимане на информирани и правилни решения.
Всички постоянни комисии на Общински съвет – Кюстендил,
Мандат`2015-2019 г., както и всички останали комисии работиха
съвместно с общинската администрация.
Взаимодействието с общинска администрация бе в дух на
сътрудничество, с цел осигуряване на ефективна организация на работа.
Водещо бе желанието на всички нас да работим за ефективно местно
самоуправление, за развитието на общината и в помощ на нейните
граждани при разрешаването на проблеми от различно естество, касаещи
граждани, организации и други институции.
През отчетния период Общински съвет – Кюстендил осъществяваше
своите правомощия при спазване на принципите на законност,
публичност, отговорност, гражданско участие и самостоятелност, по
отношение на държавните органи при вземане на решения.
През изтеклия период в качеството ми на председател съм
подготвила и свикала 7 заседания на Общинския съвет, от които са
проведени и съм ръководила 6, тъй като 7- то заседание е днешното. На
тези 6 заседания са разгледани 122 докладни записки, като 20 от тях бяха

извънредни. 112 докладни записки са внесени за разглеждане от кмета на
Община Кюстендил, 4 – от председателя на общинския съвет и 6 – от
общински съветници.























Приети бяха 126 решения, свързани с:
приемане на бюджета на Община Кюстендил за 2019 г.
приемане на Годишната програма за управление и разпореждане с
общинска собственост за 2019 год.
приемане на план-сметка за разходите за чистота през 2019 г.
приемане на отчет за дейността на общинските предприятия през
2018 година.
приемане на финансовите отчети за общинските търговски
дружества.
приемане на годишни планове и програми за развитието на всички
ресори в Община Кюстендил;
приемане на окончателен годишен план по бюджета на Община
Кюстендил за 2018 година,
утвърждаване на окончателна План-сметка за разходите за чистота
за 2018 г.,
определяне размера на такса за битови отпадъци за 2019 година.
приемане на годишен отчет за състоянието на общинската
собственост и резултатите от нейното управление за 2018 г.
приемане на годишни планове в различни ресори на Община
Кюстендил.
одобряване на Споразумение за сътрудничество за съвместно
възлагане на обществена поръчка с Община Невестино и Община
Трекляно.
откриване и провеждане на процедури за отдаване на концесия на
общински имоти
провеждане на процедури по приватизация
подобряване и разширяване на работата на Комплекс за социални
услуги
подобряването на нормативната база, условията за живот в града и
селата от общината.;
мотивирани искания от Общинска служба
„Земеделие” – гр.
Кюстендил.;
работата на детските градини, училища, културни институти и
черкви, спортни клубове и др.;
финансово подпомагане на жители от общината със здравословни
проблеми;
кандидатстване по различни проекти;
даване на разрешения за изработването и приемането на подробни
устройствени планове, както за имоти общинска собственост, така и
за частна собственост
подобряване и координация на жилищната и социалната политика
на Община Кюстендил







разпореждане с общинско имущество и утвърждаване на пазарни
оценки, с оглед ликвидиране на съсобственост и постъпили
инвестиционни намерения,
приемане на годишни планове в различни ресори на Община
Кюстендил.
подготвителни действия на процедура по приватизация
подобряване и разширяване на работата на Комплекс за социални
услуги
както и разглеждането на текущи за нормалната дейност на Община
Кюстендил и нейните жители въпроси;
През отчетния период беше приета една декларация от Общински
съвет Кюстендил.

Най-активни в дискусиите и дебатите по време на заседанията, през
отчетния шестмесечен период, бяха следните общински съветници:
 Огнян Атанасов - 17 изказвания
 Кирил Станчев – 15 изказвания
 Димитър Велинов – 8 изказвания
 Мая Шишкова – 7 изказвания
 Валери Йовев – 6 изказвания
 Атанас Гергинов – 6 изказвания
 Иван Андонов – 3 изказвания
 Георги Джоглев – 2 изказвания
 Валери Янев – 2 изказвания
 Владислав Паунов – 1 изказване
 Спиридон Лещански – 1 изказване
 Реонита Йорданова – 1 изказване
 Владислав Паунов – 1 изказване
 Стоян Стоилов – 1 изказване
 Невенка Панчева - 1 изказване
 Василка Кръстева – 1 изказване
За разглеждане от Постоянните комисии, бяха внесени 147 докладни
записки, включително и за днешното 46-то заседание. Становищата
дадени от комисиите, във връзка с разискваните казуси, улесниха деловото
протичане на самите заседания на Общинския съвет. Основно дискусиите
протичаха в работата на Постоянните комисии, където общинските
съветници задаваха своите въпроси и получаваха нужните отговори от
вносителите на докладни записки или техни представители, становища,
предложения и проекти за решения, както и от експертите от общинска
администрация.
За отчетния период, за ново обсъждане от областния управител на
Област с административен център Кюстендил, са върнати за ново
разглеждане 4 решения, като едно то тях беше заради допусната явна
фактическа грешка в проекта за решение и беше подложено на повторно

гласуване. Две от върнатите решения за ново обсъждане касаят
изработването на ПУП, като за целта следва да бъде трансформирана
собствеността на придаваемата част от публична в частна общинска
собственост, за да може кмета да сключи предварителен договор по чл. 15
от ЗУТ. И двете решения са внесени за ново обсъждане, като едното е в
днешното заседание, а другото не беше прието съобразно мотивите на
областния управител, тъй като становището на общинския съвет е,че те
противоречат на ЗУТ и ЗЗД и ако общинския съвет се съобрази със
заповедта на областния управител ще задължи кмета на общината да
сключи нищожен договор. Предстои административния съд да се
произнесе, както и да се създаде практика по въпроса, тъй като липсва
установена такава в страната, включително и от Върховния
административен съд. Четвъртото върнато решение касае мотивирани
искания от Общинска служба по Земеделие гр.Кюстендил на основание
§27, ал.2, т.1 от ПЗР на ЗИД на ЗСПЗЗ, които обаче не са внесени за ново
разглеждане по реда на ЗМСМА, тъй като становището на постоянните
комисии по нормативна дейност и по стопански дейности общинска
собственост и приватизация, както и моето лично становище, е че
мотивите в заповедта на областния управител не съответстват на смисъла
на ЗСПЗЗ и ЗОС, както и на трайната съдебна практика на
Административен съд Кюстендил и Върховния административен съд.
От Районна прокуратура – Кюстендил по реда на надзора за законност
не е протестирано нито едно решение. От Районна прокуратура –
Кюстендил по реда на надзора за законност на подзаконовите нормативни
актове, приемани от общинските съвети, не са протестирани пред
Административен съд - Кюстендил разпоредби от нормативни актове.
От Районна прокуратура – Кюстендил за изискани за извършване на
проверка по реда на надзора за законност на подзаконовите нормативни
актове четири новоприети нормативни акта, а именно Наредба за
управление на общинските горски територии в Община Кюстендил,
Наредба за обществени я ред на територията на Община Кюстендил,
Наредба за обществени я ред на територията на Община Кюстендил и
Наредба за изграждане и опазване на зелената система на територията на
Община Кюстендил, като няма постъпили протести до настоящия момент
От Окръжна прокуратура – Кюстендил по реда на надзора за
законност на подзаконовите нормативни актове, приемани от общинските
съвети, са протестирани пред Административен съд - Кюстендил
разпоредби от нормативни актове, приети от предходни общински съвети,
като приети в противоречие с по – горестоящ нормативен акт или загубили
своята актуалност по отношение на действащата нормативна база, а
именно на определени текстове от Наредба за условията и реда за
установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на
общински жилища, Наредба за условията и реда за установяване на
жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
и Наредба за управление на отпадъците на територията на Община
Кюстендил. По изброените нормативни актове бяха предприети действия

по отношение на привеждането на текстовете им в съответствие с
действащата в момента нормативна уредба и не се стигна до разглеждане
на административните производства, и всички бяха прекратени.
Няма постъпила нито една жалба на заинтересовани лица срещу
решения на общинския съвет през отчетния период.
Има постъпили жалби срещу решения на Общински съвет – Кюстендил
от Сдружение „СПИНОК”, които не се подават чрез общински я съвет а
направо в Администратовен съд Кюстендил. Поради отвод на целия
съдийски състав на Административен съд–Кюстендил, са изпратени за
разглеждане на Административен съд-Перник и Административен съд–
Благоевград, като все още няма окончателни решения, но като цяло
съответния административен съд се произнася с определения в които
оставя без разглеждане жалбите поради липса на правен интерес и
прекратява производствата по делата. Всички определения до настоящия
момент се обжалват пред Върховен административен съд от сдружението,
като
ВАС
с
определенията
си
потвърждава
актовете
на
първоинстанционните съдилища и общинския съвет се информира за
крайния акт, предвид което е трудно да се направи точна статистика,
поради неспазване на процесуалния ред от страна на представляващия
сдружението.
РЕЙСЪР АУТО ЕООД обжалва текст от Наредбата за управление на
отпадъците на територията на Община Кюстендил,пред Административен
съд - Кюстендил, като все още няма влязло в сила решение на съда.
В качеството ми на председател следях за спазването на принципът
на прозрачност при осъществяване на дейността на Общинския съвет.
Всички решения, заедно с резултатите от поименното гласуване да се
поставят на табло в сградата на Общината и своевременно да се
публикуват на сайта на Община Кюстендил. Съгласно нормативните
изисквания материалите от заседанията на общинския съвет са изпращани
в срок на областния управител на Област Кюстендил, на кмета на Община
Кюстендил и на административния ръководител на Районна прокуратура
Кюстендил. В определените срокове съм изпращала решенията на
заинтересованите лица, институции и своевременно съм отговаряла на
всички постъпили сигнали, жалби и запитвания от граждани или съм ги
препращала по компетентност на съответния орган. Всички приети
нормативни актове са изпращи и на Обществения посредник на
територията на Община Кюстендил. В законоустановените срокове съм
изпращала административните преписки на административния съд,
депозирала съм в срок жалби, становища и възражения по жалби, като съм
организирала процесуалното представителство за защита по делата срещу
решенията на общинския съвет, с оглед положителен изход на
производството.
Част от работното ми време бе отделено за прием на граждани, като
за отчетния период съм приела 57 души.

През отчетния период като председател съм представлявала
Общинския съвет на различни регионални и общински мероприятия, както
и пред различни институции.
Изказвам благодарност на г-н Ангел Ангелов – зам. – председател на
Общински съвет – Кюстендил за подкрепата и помощта, която ми оказва в
изпълнение на задълженията ми като председател на общинския съвет и
при осъществяването на представителните ми функции, на г-жа Аделина
Йорданова главен-експерт към Общинския съвет, без чиято безрезервна
подкрепа и професионализъм, работата на Общински съвет – Кюстендил
няма да бъде на това високо ниво, на всички общински съветници и на
председателите на постоянните комисии, които се отзовават на всички
възложени им задачи и си вършат работата експертно, на експертите от
общинската администрация, на заместник – кметовете г-жа Каратова, г-жа
Плачкова, г-жа Рангелова и г-н Василев, и не на последно място на кмета
на община Кюстендил г-н Петър Паунов, за съвместната ни работа и за
коректен подход, както и за оказваната подкрепа и професионално
отношение към общата ни цел – развитие на Община Кюстендил и работа
само и единствено в полза на гражданите на общината.
В качеството ми на председател на Общински съвет – Кюстендил
винаги съм се старала да запазя добрия тон във взаимоотношенията си с
всички Вас, с цел осигуряване на ефективна организация на работата на
общинския съвет и общинските съветници и взаимодействието им с
общинска администрация, структурите на гражданското общество и
гражданите от общината, за осъществяване на добро местно
самоуправление, като искрено се надявам да съм успяла с действията си
да съм допринесла с поне една малка частица за подобряване
ефективността на работата на Общински съвет - Кюстендил.
БЛАГОДАРЯ ВИ!

МИХАЕЛА КРУМОВА /п/
Председател на ОбС – Кюстендил

