
 

 
 

 

П Л А Н 

 

за работа на Общински съвет – Гърмен за 

2022 година 

 
1. Заседанията на общински съвет ще се провеждат всеки месец; 

2. Заседанията на постоянните комисиите ще се провеждат всеки месец; 

3. Материалите за разглеждане в постоянните комисии се внасят в Общински съвет до 

15-то число на месеца. 

 В Плана не са включени предложения: 

 - за придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество; 

 - за промени за устройствени планове 

 - за кандидатстване по Оперативни програми и/или съфинансиране по проекти; 

 - други текущи въпроси; 

 

 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

 

    1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода месец юли – 

месец декември 2021 г.                                                      Вносител: Председател на ОбС Гърмен 

  2. Приемане на План за работа на Общински съвет Гърмен и неговите комисии за 2022 

г.                                                                                           Вносител: Председател на ОбС Гърмен 

  3. Годишен отчет за 2021 г. по изпълнение на Програмата на Кмета на общината за 

управление за срока на мандат 2019-2023 г.                       Вносител: Кмета на Община Гърмен 

  4. Отчет на Кмета на община Гърмен за 2021 за изпълнение решенията на ОбС Гърмен 

за периода м. януари – м. юни 2021 г.                               Вносител: Кмета на Община Гърмен                                                                                      

    5. Приемане на програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 

собственост в община Гърмен за 2022 година. 

                                                                                       Вносител: Кмета на Община Гърмен 

6. Докладни от Кмета на община Гърмен  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

7. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 



МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

 

 1. Приемане на общински план за развитие на младежта в община Гърмен за 2022 г. 

                                                                                       Вносител: Кмета на Община Гърмен 

2. Отчет за работата на местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетни и непълнолетни за 2021 г. 

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

3. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

4. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 

МЕСЕЦ МАРТ 

 

  1.  Приемане на бюджета за 2022 г. на Община Гърмен.          

                                                                                    Вносител: Кмета на Община Гърмен 

  2. Отчет на Кмета на община Гърмен за 2021 за изпълнение решенията на ОбС Гърмен 

за периода м. юли – м. декември 2021 г.                               Вносител: Кмета на Община Гърмен                                                                                      

3. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги на община Гърмен за 

2022 г.                                                                                       Вносител: Кмета на Община Гърмен 

4. Информация за изготвени и приети проекти и усвоени средства от програмите на 

Европейските фондове.                                                           Вносител: Кмета на Община Гърмен 

5. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

6. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

 

 1. Доклад за 2022 г. за изпълнение на Общински план за интегриране на ромите в 

община Гърмен                                                                        Вносител: Кмета на Община Гърмен 

 2. Отчет за дейността на спортните клубове на територията на община Гърмен.      

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

3. Обсъждане на докладите на председателите на народните читалища на територията 

на община Гърмен, за осъществените читалищни дейности в изпълнение на програмата за 

развитие на читалищната дейност в община Гърмен за 2021 г. 

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

 4. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

5. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 

 

МЕСЕЦ МАЙ 

 

1. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

2. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 



  

МЕСЕЦ ЮНИ 

 

1. Информация за управление и състояние на социалните услуги в община Гърмен. 

Внася: Кмета на Община Гърмен 

2. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

3. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 

МЕСЕЦ ЮЛИ 

 

   1. Отчет за дейността на Общинския съвет и неговите комисии за периода месец януари 

– месец юни 2022 г.                                                          Вносител: Председател на ОбС Гърмен 

2. Отчет на Кмета на община Гърмен за изпълнение решенията на ОбС за периода м. 

януари – м. юни за 2022 г.                                                      Вносител: Кмета на Община Гърмен 

3. Отчет за извършените дейности и извършените разходи по сметосъбирането и 

сметоизвозване и поддържане на териториите за обществено ползване в община Гърмен към 

30.06.2022 г.  

 Вносител: Кмета на Община Гърмен 

4. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

5. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 

МЕСЕЦ АВГУСТ 

 

1. Предоставяне на информация за текущото изпълнение на бюджета на община 

Гърмен към 30.06.2022 г. 

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

2. Утвърждаване на броя на маломерните паралелки в училищата за учебната 2022 – 

2023 г. в община Гърмен. 

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

3. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

4. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 

МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

 

 1. Приемане на уточнения годишен план и отчета за изпълнението на бюджета за 2021 

година.                              

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

2. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

. Вносител: Кмета на Община Гърмен 

3. Питания от  общински съветници и  граждани на общината. 

 

 

 

 



МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

 

1. Информация за готовността, относно поддържане на общинската пътна мрежа за 

предстоящия зимен сезон.                                                      Вносител: Кмета на Община Гърмен 

 

2. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

3. Питания от  общински съветници и  граждани на общината 

 

 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

  

  

1. Определяне на земите от Общински поземлен фонд, които могат да се отдават под 

наем или аренда и наемната цена на единица площ.           Вносител: Кмета на Община Гърмен 

 

   2. Определяне на маломерните имоти в община Гърмен от общинския поземлен фонд и 

условията за отдаването им под наем за стопанската година 2022/2023 година. 

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

 

3. Докладни от Кмета на община Гърмен.  

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

4. Питания от  общински съветници и  граждани на общината 

 

     

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

 

1. Актуализация на бюджета на община Гърмен за 2022 г. 

Внася: Кмета на Община Гърмен 

 2. Предложение от кмета на Общината, относно утвърждаване размера на таксата за 

битови отпадъци за 2023 година и утвърждаване план-сметка на разходите за такса битови 

отпадъци на община Гърмен за 2023 г. 

 Внася: Кмета на Община Гърмен 

3. Приемане на годишна програма на читалищната дейност в община Гърмен за 2023 г. 

Внася: Кмета на Община Гърмен 

4. Докладни от Кмета на община Гърмен 

Вносител: Кмета на Община Гърмен 

5. Питания от  общински съветници и  граждани на общината 

 

 

 

Плана е приет с Решение № 614 по Протокол № 24 от заседание на Общински съвет 

Гърмен проведено на 28.01.2022 г. 

                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ 

                                                                           НА ОбС ГЪРМЕН:……………П………….. 

                                                                                                     /инж. Денис Шенгов/ 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 

 


