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ПРОГРАМА ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

СУВОРОВО ЗА 2022г. 

 
I .МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 
      1.Отчет за дейността на Общински съвет и неговите комисии за период 

01.07.2021г. до 31.12.2021г. 

     2.Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Суворово за 

период 01.07.2021г. до 31.12.2021г. 

     3.Отчет за изпълнение на Програмата за управление и разпореждане с имоти – 

собственост на община Суворово през 2021г. 

    4.Отчет за дейността на МКБППМН за календарната 2021г. 

5.Отчет на Общинската комисия по безопасност на движението по 

пътищата при Община Суворово за 2021 г. 

6.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имоти общинска 

собственост за периода 2022г. 

7.Приемане отчет на Плана за младежта за 2021г. и приемане План за 

младежта за 2022 г. 

8.Приемане на Стратегия за устойчиво развитие на туризма в Община 

Суворово  2021г.-2027 г. 

9. Утвърждаване на разходите за командировки на Кмета на общината и 

Председателя на Общински съвет за ІV –тото тримесечие на 2021 г.  

10.Текущи докладни. 

11.Други. 

 
II.МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

1.Отчет за дейността на Общинска Администрация за 2021г. 

2. Отчет за изпълнението на Програмата за управление на Община Суворово 

на Кмета на общината за 2021 г. 

3. Отчет за извършените дейности  и извършените разходи за изпълнение на  

собствена дейност по сметосъбиране и сметоизвозване на отпадъците на 

територията на общината през 2021 г. 
5.Отчет на Програмата за опазване на околната среда  на Община  Суворово 

за 2021 г. 

6.Приемане на План за индивидуално и общо ползване на общински пасища, 

мери и ливади за 2022г. 

7.Отчет за изпълнение на Краткосрочната програмата за насърчаване 
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използването на енергията от възобновяеми източници и биогорива  за  2021 г. 

8.Отчет за изпълнение на Дългосрочна програма за насърчаване използването 

на енергията от възобновяеми източници и биогорива за 2021  г. 

9. Отчет за изпълнение на Програма за енергийна ефективност на Община 

Суворово за 2021 г. 

10. Отчет за изпълнение на Плана за индивидуално и общо ползване на 

общински пасища, мери и ливади за 2021г. 

11. Отчет относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и 

институции    в общинска администрация Суворово за периода 01.07.2021 – 

31.12.2021г. 

12.Информация за данъчната събираемост за второто полугодие на 2021г. 

13.Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Суворово за 

периода 2022 – 2028 г. 

14.Приемане на отчет за 2021 г. на Програма за овладяване на популацията на 

безстопанствените кучета за 2021 - 2025 г. 

15.Информация за постъпилите и изразходвани дарения в община Суворово 

през 2021 г. 

16.Текущи докладни. 

17.Други. 

 

 

III.МЕСЕЦ МАРТ 
 

1.Състояние и анализ на безработицата в Община Суворово  през 2021г. 

2.Функциониране и развитие на спортните институции в Общината и 

финансов отчет за 2021г. 

3.Информация”Обхват и качество на социалните услуги в Община 

Суворово. 

4.Информация за изпълнението на договорните условия на договорите по 

ЗОП за 2021г. 

5.Отчет за изпълнение на договорните условия за обектите и дейностите 

отдадени на концесия за 2021 г. и доклад за състоянието на язовирите общинска 

собственост. 

6.Приемане на Годишен доклад за  2021 г. за наблюдение на изпълнението на 

плана за интегрирано развитие на Община Суворово 2021-2027 г. 

7.Отчет за изпълнение плана за културни прояви през 2021 г. на Община 

Суворово. 

8.Приемане на бюджета на Община Суворово за 2022г. 

9.Доклад за осъществените дейности в изпълнение на Годишната програма 

за развитие на читалищната дейност в община Суворово и за изразходваните от 

бюджета средства през 2021 година   



 

 

 

                                                          

 
 

 

 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ СУВОРОВО 
9170  град  Суворово 

пл. “Независимост” № 1   
тел.:+359 /5153/ 25 16  

e-mail:  obs@suvorovo.bg 

Председател на Общински съвет:  

инж.Живко Петров 

 

MUNICIPAL COUNCIL OF SUVOROVO 
9170  Suvorovo city 

1, Independence Square 
tel.:+359 /5153/ 25 16  

e-mail:  obs@suvorovo.bg 

Chairman of the  Municipal council: 

  engineer Zhivko Petrov 

3

 

    10.Текущи докладни. 

    11.Други. 

 
 IV.МЕСЕЦ АПРИЛ 

 
1.Приемане Общинска програма за закрила на детето за 2022 г. 

2.Приемане на План за дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Суворово за 2022 г.            

3.Отчет на Плана за дейностите за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците в Община Суворово за 2021 г.            

4.Информация за работата във връзка със снегопочистването и зимното 

поддържане на общинската пътна мрежа. 

5.Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината 

за първото тримесечие на 2022г. 

   6.Текущи докладни. 

   7.Други. 

 
V.МЕСЕЦ МАЙ 

 
1.Проблеми на Общинското здравеопазване в общината,  училищата и 

детските градини(сграден фонд,материална база). 

2.Отчет за предлаганите социални услуги в Община Суворово за 2021 г. 

3.Приемане на План за  развитие на социалните услуги  за 2023г 

4.Приемане на Доклад за изпълнение на общия устройствен план на Община 

Суворово за 2021 г. 

    5.Текущи докладни. 

   6.Други. 

VI. МЕСЕЦ ЮНИ 
 

1.Приемане отчет за изпълнението на бюджета на община Суворово към 

31.12. 2021г. 

2.Информация относно всички настоящи проекти, проекти в действие, 

проекти в устойчивост и подготовка на бъдещи такива по новия програмен период 

и усвоените средства от програмите на Европейските фондове. 

3.Информация за работата на Общинска служба „Земеделие“ през 2021г. 

4.Информация за работата по програмите за временна трудова заетост – 

обхват и насоченост на програмите за 2022г. 

5.Текущи докладни. 

6.Други. 
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VII.МЕСЕЦ ЮЛИ 
 

1.Приемане Информация за изпълнението на приходната и разходната част 

на бюджета на общината за първото шестмесечие на 2022г. 

2.Отчет за дейността на Общински съвет Суворово и неговите комисии за 

периода 01.01.2022г. – 30.06.2022г. 

3.Отчет за изпълнение на решенията, приети от Общински съвет Суворово 

за период 01.01.2022г. до 30.06.2022г. 

4.Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината и 

председателя на общинския съвет за второто тримесечие на 2022г. 

5.Отчет на Кмета на Общината за извършените разпоредителни сделки с 

общинско имущество и Информация за събираемостта на наемите и 

управлението,стопанисването и разпореждането  с Общинския поземлен фонд 

през първото шестмесечие на 2022г. 

6.Информация за данъчната събираемост за първото  полугодие на 2022г. 

7.Утвърждаване списъка на средищните училища от община Суворово.      

    8.Текущи докладни. 

    9.Други. 

VIII.МЕСЕЦ АВГУСТ 
 

1.Информация от директорите на общински училища за готовността за 

учебната 2022/2023г. 

2.Даване на разрешение за формиране и дофинансиране на маломерни 

паралелки в общинските училища на територията на Община Суворово за 

учебната 2022/2023г. 

3.Отчети на кметовете по кметства и кметски наместници по населените 

места в община Суворово и основни проблеми на населените места – с.Чернево, 

с.Левски, с.Изгрев . 

    4.Текущи докладни. 

    5.Други. 

IX.МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 
 

1.Отчети на кметовете по кметства и кметски наместници по населените 

места в община Суворово и основни проблеми на населените места –с.Николаевка, 

с.Дръндар, с.Калиманци и с.Баново. 

2.Отчет за дейността на Общинска администрация и информация за 

работата относно получени жалби, сигнали и предложения от граждани и 

институции до м.юли 2022г. 

    3.Текущи докладни. 

    4.Други. 
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X.МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 
 

1.Подготовка на Общината за функциониране при зимни условия. 

2.Отчет за степента на изпълнение и качеството на строително-

ремонтни дейности на общинските обекти за 2022г. 

3.Отчет за дейността на Полицейската приемна гр.Суворово. 

4.Утвърждаване на разходите за командировките на Кмета на общината 

и председателя на общинския съвет за третото тримесечие на 2022г. 

5.Информация за състоянието и дейността на клубовете на пенсионера на 

територията на община Суворово. 

    6.Текущи докладни. 

    7.Други. 

XI.МЕСЕЦ НОЕМВРИ 
 

      1.Анализ за състоянието на пътната инфраструктура в общината и  

набелязване на мерки за подобряването й. 

2.Отчет за дейността на Домашен социален патронаж и финансов отчет 

за 2022г. 

3.Приемане на решение за предоставяне под наем на полските 

пътиша,съгласно сключените споразумения по реда на чл.37в от ЗСПЗЗ.         

    4.Текущи докладни. 

    5.Други. 

 
XII.МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 
1.Приемане програма за работата на Общински съвет – Суворово за 2023г. 

2.Информация за работата на Център за социална рехабилитация и 

интеграция и финансов отчет за 2022г. 

     4.Информация за работата на ЦРДУ и финансов отчет за 2022г. 

5.Приемане на програма за читалищата за 2023г. /чл.26а от ЗНЧ/. 

6.Приемане на План за спортните  прояви  през 2023г. 

7.Утвърждаване на Плана за културен календар за 2023г. 

8.Утвърждаване на план-сметка за ТБО за 2023 годна. 

9.Текущи докладни. 

10.Други. 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбщС………………..... 

                                     /ИНЖ.Ж.ПЕТРОВ/ 
 


