ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КЮСТЕНДИЛ
Мандат 2019 – 2023г.

ОТЧЕТ
За дейността на Общински съвет – Кюстендил,
Мандат 2019-2023 г.
и неговите постоянни комисии
за периода от м. май 2021 г. до м. октомври 2021 г.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
УВАЖАЕМИ Г-Н ПАУНОВ,
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 5 от
Правилника за организация и дейността на Общински съвет –
Кюстендил неговите комисии и взаимодействието му с общинската
администрация, Представям пред Вас настоящия отчет свързан с
работата ми като председател на Общински съвет – Кюстендил за
горепосочения период.
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, както
и всички останали 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 по-добро местно
самоуправление, за развитието на общината и в помощ на нейните
граждани при разрешаването на проблеми от различно естество,
касаещи граждани, организации и 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.
Въпреки обявената от Министерски съвет на Република България
усложнена епидемиологична обстановка, на фона на здравната и
икономическа криза в световен мащаб, Общински съвет - Кюстендил
продължи да изпълнява своите задължения.
Последните две заседания бяха проведени онлайн, чрез системата
за безхартиено гласуване и платформата ZOOM, като Общински съвет –
Кюстендил се нареди сред първите в страната въвели и работили чрез
тази иновативна практика.
През изтеклия период са проведени 7 заседания, като в качеството
ми на председател съм подготвил и свикал 8 заседания.
На тези 7 заседания са разгледани 178 докладни записки. 160
докладни записки са внесени за разглеждане от кмета на Община
Кюстендил, 11 докладни записки – от председателя на Общинския съвет
и 7 докладни записки – от общински съветници.
Приети бяха 178 решения, свързани с: годишни планове и
стратегии, отчети на различни ресори в Община Кюстендил;
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,
разпореждане с общинско имущество и утвърждаване на пазарни
оценки, с оглед ликвидиране на съсобственост и постъпили
инвестиционни намерения и др.
За разглеждане от Постоянните комисии, бяха внесени 178
докладни записки. 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.
За отчетния период от Областния управител на Област с
административен център Кюстендил, са върнати за ново обсъждане 3
решения.
Образувани са 3 административни дела срещу решения приети от
Общински съвет – Кюстендил.
Най-активни в дискусиите и дебатите по време на заседанията, през
отчетния период, бяха следните общински съветници:
-

Младен Ризов – 12 изказвания
Огнян Атанасов – 11 изказвания
Йордан Тодоров - 11 изказвания
Кирил Станчев – 9 изказвания
Атанас Гергинов – 5 изказвания
Валери Йовев – 4 изказвания
Невенка Панчева – 4 изказвания
Константин Дингозов - 3 изказвания
Димитър Велинов – 3 изказвания
Камелия Борисова – 2 изказвания
Андрей Димитров – 2 изказвания
Владислав Паунов- 2 изказвания
Христо Цуцумански – 2 изказвания
Иван Коларов – 1 изказване
Маргарита Исталиянова – 1 изказване
Анелия Любенова – Мандалска – 1 изказване
Спиридон Лещански – 1 изказване
Георги Джоглев – 1 изказване

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 изпращал решенията на заинтересованите
лица, институции и своевременно съм отговарял на всички постъпили

сигнали, жалби и запитвания от граждани или съм ги препращала по
компетентност на съответния орган. В законоустановените срокове съм
изпращал административните преписки на административния съд,
депозирал съм в срок жалби, становища и възражения по жалби, като
съм организирал 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 приел 97 души.
През периода като председател съм представлявал Общинския
съвет - Кюстендил на различни регионални и общински мероприятия,
както и пред различни институции.
Изказвам благодарност на всеки един от Вас за подкрепата и
помощта, която ми оказвате в изпълнение на задълженията ми като
председател на Общинския съвет, на г-жа Аделина Йорданова главен експерт към Общинския съвет, 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, гжа 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 старал 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.

ИВАН АНДОНОВ /п/
Председател на ОбС – Кюстендил

