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Програмата за работа на Общински съвет Борино за 2020г. е разработена въз
основа на целите за развитие на Община Борино, залегнали в Програмата за управление
на община Борино 2019г. - 2023г., ЗМСМА и ПОДОС.
През 2020г. Общински съвет Борино си поставя задачата да реализира следните
цели:

Утвърждаване на местното самоуправление като водещ фактор при
формирането на политиките за обществено, социално и икономическо развитие на
Община Борино.

Поддържане на надеждно партньорство с всички представители на
местната общност за осигуряване необходимата публичност в процеса на подготовката
и вземането на важни решения свързани с развитието на Община Борино.

Създаване на предпоставки за нормална жизнена среда и развитие на
икономиката в общината с цел повишаване на жизнения стандарт.
Програмата е отворена и може да бъде допълвана и актуализирана през годината.
Дейностите за 2020г. са както следва:
І ПОЛУГОДИЕ
Дейност

Резултат

1. Отчет на Програмата на ОбС-Борино – 01.0731.12.2019г.
Решения
1.1.Приемане на Програма за работата на Общински
съвет Борино за 2020г.
2. Отчет на Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост 2019г.
2.2. Приемане Годишна програма за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост 2020г.
Решения
по ЗОС.
2.3. Приемане на Стратегия за управление и
разпореждане с имоти общинска собственост за
2019-2023г.

Срок на
изпълнение

Лица
отговорни за
изпълнението

Първо
полугодие

Председател на ОбС

Първо
полугодие

Кмет или
упълномощено лице Общински съвет
Борино

3. Приемане на Бюджета но Община Борино за
Решение
2020г.

Първо
полугодие

Кмет или
упълномощено лице Общински съвет
Борино

4. Отчет за 2019г. на Програмата на кмета за Решение
управление на общината през мандат 2015-2019г.
Приемане на програма за управление на общината
през мандат 2019-2023г.
5. Приемане отчет за изпълнението на приходите и
разходите по бюджета за 2019г.
Решение

Първо
полугодие

6. Отчет на кмета на община Борино за реализирани
Отчет
проекти, финансирани по различни програми.

Първо
полугодие

Програма за работата на Общински съвет Борино-2020г.

Първо
полугодие

Кмета на община
Борино
Кмета на община
Борино. Главен
счетоводител.
Общински съвет
Борино
Постоянна комисия г-н Кукунджиев,
общински съветници.
Кмета на община
Борино
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7. Актуализиране на нормативната уредба на
Наредби
Община Борино съгласно промените в нормативната
Решения
уредба от по – висока степен.

Първо и
второ
полугодие

Постоянни комисии
при ОбС и експерти
от администрацията

8. Взаимодействие със служба „Социално
подпомагане“ - Борино с цел подобряване на
услугите на територията на общината. Организиране
на срещи с хората с увреждания за подобряване
достъпа до обществени услуги.
Проведени
Периодично разглеждане на актуални данни за срещи
безработицата на територията на община Борино.
Обсъждане и приемане на мерки и действия за
намаляване на безработицата на територията на
община Борино.

Първо и
второ
полугодие

Постоянна комисия г-н Овчаров,
общински съветници,
и експерти на ОбА

9. Обучения на съветници

Обучения

Първо и
второ
полугодие

10. Отчет на МКБППМН-2019г.

Отчет

Първо
полугодие

11. Обсъждане на Отчета на Читалищата на
територията на общината за 2019г. до 31.03.2020г.
Програми
/съгл. Чл. 26а от ЗНЧ/.
Решения
Обсъждане на доклад за осъществяване на
Доклад
читалищните дейности в изпълнение на приета
Годишна програма

Първо
полугодие

Председател на ОбС,
Тех. Сътрудник и
председателите на
ПК.
Постоянна комисия г-н Усев
Кмета/експерти на
администрацията и
ПК - г-н Усев

ІІ ПОЛУГОДИЕ
Дейност

Резултат

1. Актуализация на Бюджета 2020г. /след
Решение
01.07.2020г. при необходимост/
2. Отчет на Председателя на ОбС за първо Отчет
полугодие на 2020г.
Решение
3. Отчет за изпълнение на приходите и разходите Отчет
по бюджет към 30.06.2020г.
Решение
4. Отчет на кмета на общината за изпълнение на
решенията на общински съвет;
Отчет за извършените вътрешни външни одити и Отчет
резултатите от тях.

Срок на
изпълнен
ие
Второ
полугодие
Второ
полугодие

Общински съвет
Борино
Председател на ОбС.

Второ
полугодие

Постоянна комисия г-н Кукунджиев,
общински съветници.
Кмета на община
Борино

Второ
полугодие

Кмета на община
Борино

5. Отчет за извършените проверки и съставени
Отчет
актове на основание Наредба № 1 на ОбС.

Второ
полугодие

6. Доклади за дейността и проблемите по населени
На
места в общината. Подготовка за зимния сезон
заседание
2020-2021г.

Второ
полугодие
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Лица отговорни за
изпълнението

Кмета на община
Борино, постоянна
комисия - г-жа
Иванова
Кметове и кметски
наместници по
населени места
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7. Подготовка на учебната 2020/2021г.

Решения

8. Приемане на Годишна програма за развитие на
Решение
читалищна дейност и Културен календар 2021г.
9. Приемане на изменения и допълнение в
Наредбата за определяне размера на местните
данъци на община Борино за 2021г. / Промени се Наредба
правят целогодишно, без такса и данък битови
отпадъци./
10. Приемане план за капиталовите разходи през
Решение
2021г.
11. Приемане на План - сметка „Чистота“ за 2021г.

Решение

Второ
полугодие

Кмета/експерти на
администрацията и
Постоянна комисия г-н Усев
ЧН и Общинска
администрация

Второ
полугодие

Общински съвет
Борино

Второ
полугодие
Второ
полугодие

Общински съвет
Борино
Общински съвет
Борино

Второ
полугодие

Програмата за работа на Общински съвет – Борино се приема на основание
чл. 32, ал. 2 от ПОДОС.

АНЕЛИЯ ДЖЕБИРОВА
/Председател на Общински съвет Борино/
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