месец октомври 2007 г.

12 ОКТОМВРИ – ДЕН НА БЪЛГАРСКАТА ОБЩИНА
През 1998 г., водени от желанието да се създаде нова традиция в
историята на българските общини, която да свързва миналото,
настоящето и бъдещето на местното самоуправление в България,
делегатите на Общото събрание на Национално сдружение на
общините вземат решение отбелязването на Деня на българската
община да бъде на 12 октомври.
На тази дата през 1882 г. в брой 117 на Държавен вестник е
публикуван първият Закон за общините и градското управление. В
него за първи път се регламентира дейността на общинските съвети, на
кметовете и техните помощници.
Българската община играе важна роля през различните исторически периоди от развитието на
държавата. Идеята за установяване и разгръщане на местното самоуправление е заложена още в първата
демократична Конституция на самостоятелната българска държава - Търновската, приета на 16 април 1879 г.
Глава 1, чл. 3 - Територията административно се дели на окръжия, околии и общини. През 1991 г. в новата
Конституция в чл. 1, ал. 2 е определя Република България, като единна държава с местно самоуправление, а
общината, като основна административно-териториална единица, в която се осъществява местното
самоуправление.
ЕВРОПЕЙСКА
ХАРТА
за
местното
самоуправление (Страсбург, 15.Х.1985 г.) –
цитат:
„Понятие за местно самоуправление
1. Под местно самоуправление се разбира
правото и реалната възможност за местните
общности да регулират и да управляват в
рамките на закона, на тяхна отговорност и в
интерес на тяхното население, съществена
част
от
обществените
дела.
2. Това право се упражнява чрез съвети или
събрания, чиито членове са избрани чрез
свободни, тайни, равни, преки и общи избори и
които могат да имат изпълнителни органи,
които отговарят пред тях. Тази разпоредба не
изключва възможността да се прибягва до
събрания на гражданите, референдуми или до
всякакви други форми на пряко участие на
гражданите, когато това е позволено от
закона.”

Отбелязан за първи път през 1998 година,
Денят на българската община бързо зае своето
място в общинския празничен календар.
Многобройните прояви, които
общините
организират ежегодно, помагат не само да се
върнем към историческото минало на местното
самоуправление по нашите земи, но и да осъзнаем
каква е днешната роля на общината в развитието на
България.

През 2007 г. за първи път ще отбележим Деня
на общината вече като членове на Европейския
съюз. Символичен знак за това, че вече сме
неделима част от европейското семейство на
местните и регионални власти е и фактът, че тази
година нашите празници, свързани с 12 октомври
ще станат част от Европейската седмица на
местната демокрация, организирана от Конгреса
на местните и регионални власти на СЕ.

м.Октомври

Община Стражица е създадена с Указ 2295 от
22 декември 1978 година. Съставена е от 22 селища с
около 16 хил.жители и е разположена на площ от
512 кв.км в североизточната част на област Велико
Търново. Има разнообразен релеф. Заема части от
Предбалкана и Дунавската хълмиста равнина с
надморска височина 40 - 420 м.
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КОЙ КОЙ Е В ОБЩИНАТА?
Мандатът
на
органите
на
местно
самоуправление
е
четири
години.
При
предсрочно прекратяване на правомощията на
кметовете се произвеждат частични избори. При
предсрочно прекратяване на правомощията на
съветници в Общинския съвет влиза следващият
в листата кандидат.
Какво представлява Общинският съвет?
Общинският съвет е орган на местното
самоуправление, който се избира пропорционално
за срок от 4 години. Той се състои от избраните
общински съветници. Той се ръководи от
председател на съвета, който организира и
ръководи неговата дейност.
Общинският съвет избира от своя състав
постоянни и временни комисии, приема
Правилник за структурата и дейността си.
Дейността на Общинския съвет се подпомага от
общинската администрация.
ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ:

ЗА КАКВО ОТГОВАРЯ ОБЩИНАТА?
 Чистотата - събирането и преработката на
битовите отпадъци;
 Изграждане и поддръжка на улиците,
площадите,
парковете,
градините,
уличното
осветление;
 Ефективното функциониране на общинския
транспорт;
 Общите
и
подробни
градоустройствени
планове. Общината приема конкретни стратегии и
планове за развитие на територията й, които са
съобразени с нейните екологични, исторически,
социални и други особености.
 Поддържането и развитието на местни спортни,
туристически и други обекти за отдих;
 Изграждането и поддръжката на сградите,
както и за цялостната издръжка (включително и за
заплатите и осигуровките) на общинските училища
(начални, основни и средни), общинските болници
и социални заведения, на центровете за социални
грижи, на културните, исторически и архитектурни
паметници от общинско значение;
 Изграждането и управлението на общинските
детски градини;
 Голямото разнообразие от културни дейности
на общинските театри, оркестри, художествената
самодейност, музеите и музейните сбирки,
библиотеките и други;
 Цените на общинските услуги, общинските
такси за детските ясли и градини;
 Управлението в полза на гражданите на
общинската собственост;
 Управлението на общинските фирми и
предприятия.
Функциите по управление на здравеопазването,
образованието,
социалното
подпомагане
и
културата се споделят между държавата и
общината.

 Определя цялостната политика за изграждане и
развитие на общината;
 Приема и контролира изпълнението на
бюджета;
 Определя размера на местните такси
 Приема решения за придобиване, стопанисване
и разпореждане с общинското имущество;
 Приема решения за създаване и одобряване на
устройствените планове за територията на
общината и техните изменения;
 Одобрява
структурата
на
общинската
администрация;
 Приема
решения
за
извършването
на
административни промени, засягащи територията
на общината, за провеждането на местни
референдуми, за сдружаване на общината.
КМЕТЪТ е орган на изпълнителната власт
в общината. Той:
 Ръководи цялата изпълнителна дейност на
общината, като координира и контролира дейността
на отделните звена;
 Назначава и освобождава служителите в
общинската администрация;
 Организира изпълнението на решенията на
общинския съвет;
 Изпълнява бюджета, като за дейността си се
отчита пред общинския съвет и пред населението;
 Представлява общината пред физически и
юридически
лица,
обществени
организации,
политически партии и пред съда.

