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ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – 

 ЧЕРНООЧЕНЕ ПРЕЗ  2 0 2 3 ГОДИНА 

 

 1.Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за второто 

полугодие на 2022 година. 

       Докл:Председателят на ОбС. 

 2.Отчет за изпълнението на бюджета и строителната програма на община 

Черноочене за  2022-ра година. 

       Докл: Кметът на общината. 

- Становище на ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и 

   стопанска политика. 

      Докл: Председателят на ПК. 

         3.Приемане на отчета за изпълнението на Програмата за придобиване, 

управление и разпореждане с общинската собственост на община Черноочене 

през 2022 година.                                

                                                             Докладва: Кметът на общината. 

- Становище на ПК-и 

               Докладват: Председателите на ПК-и      

4.Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите-

общинска собственост в община Черноочене през 2023-та  година. 

                                                           Докладва: Кметът на общината. 

- Становище на ПК-и 

               Докладват: Председателите на ПК-и      

5.Приемане на бюджета и строителната програма на общината за 2023-та 

година. 

      Докл: Кметът на общината. 

- Становище на ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и   

стопанска политика. 

Докл: Председателят на ПК. 

6.Обобщена информация за дейността на кметствата въз основа на 

получени от кметовете на населените места и от кметските наместници отчети. 

      Докл: Секретарят на общината. 

 

7.Утвърждаване на училищната мрежа в общината за учебната 2023/2024 

година. 

      Докл: Кметът на общината. 

 - Становище на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и 

туризъм. 

                                                     Докл: Председателят на ПК. 

         8.Отчет за дейността на Общинския съвет и на неговите комисии за първото 

полугодие на 2023 година. 

      Докл: Председателят на ОбС. 

 



 

 9.Отчет за изпълнението на бюджета на общината за първото полугодие на 

2023-та година. 

      Докл: Кметът на общината. 

- Становище на ПК по финанси и бюджет, общинска собственост и 

   стопанска политика. 

      Докл: Председателят на ПК. 

 10.Отчет за изпълнението на актовете на Общинския съвет.     

               Докл: Кметът на общината.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 - Становище на ПК по законност, обществен ред и административно 

обслужване. 

 

         11.Информация за състоянието на училищната мрежа и за проблемите на 

образованието на територията на община Черноочене. 

Докл: Кметът на общината. 

        - Становище на ПК по образование, култура, социални дейности, спорт и 

туризъм. 

                                                     Докл: Председателят на ПК. 

12.Приемане на нормативни актове и планови документи – наредби, 

стратегии, програми, планове и други. 

13.Питания. 

 14.Допълнителни въпроси. 

 

 

 

           ОБЩИНСКИ   СЪВЕТ  -  ЧЕРНООЧЕНЕ 

 

 

 

 


