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ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.11.2013. ДО 10.05.2014 г.
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 16, ал. 1, т. 16 от ПОДОСНКВОА, внасям за
разглеждане настоящия отчет за дейността на Общински съвет и неговите
постоянни комисии.
През отчетния период Общинският съвет е провел 8 заседания.
Заседанията на Общинския съвет се насрочват след обсъждане на проекта
за дневен ред от Председателския съвет или след решение на Общинския
съвет за свикване на заседание. Извънредните заседания по спешни и
неотложни въпроси се свикват от председателя на Общинския съвет.
Поканите за заседанието на Общинския съвет и заседанията на комисиите са
представяни на съветниците в сроковете, предвидени в Правилника.
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ
ПОМОЩНИ ОРГАНИ
През отчетния период ПК по бюджет и финанси, икономическа и
инвестиционна политика и европейско сътрудничество е провела 8
заседания;
ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 7
заседания;
ПК по устройство на територията, земеделие и екология – 6 заседания;
ПК по образование, култура, младежта и спорта – 6заседания
ПК по здравна и социална политика – 6 заседания
Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните
комисии, където предложените проекти за решения се обсъждат задълбочено
и компетентно от всички аспекти. Именно задълбоченото разглеждане на
проектите за решения в няколко постоянни комисии води до внасяне в
заседание на Общинския съвет на проекти за решения, по които всички
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общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да
ги подкрепят или не.
Заседанията на постоянните комисии са открити и се оповестяват
публично съгласно предвиденото в ПОДОСНКВОА.
На заседанията на постоянните комисии присъстват представители на
администрацията от съответния ресор, както и вносителите на съответните
материали и предложения и активно участват в изясняване законността и
целесъобразността на дадено управленско решение.
АКТОВЕ НА Общинския СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 128
решения. Те са твърде разнообразни по своята тематика и адресат:
1. Основна група са решенията, с които се въвеждат в действие
наредби, правилници, планове и програми на Общинския съвет, както и
утвърждават изменения и допълнения в тях. През отчетния период са взети
– 20 такива решения. Това са местните нормативни документи, в които найярко е отразена законодателната същност на Общинския съвет като найважен орган на местното самоуправление.
Новоприети нормативни документи:
1.1. С Решение № 643 / 28.11.2013 бе отменена Наредба № 10 за
съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет на Община
Бяла Слатина, приета с Решение № 158 / 28.10.2004 г. и бе приета нова
Наредба № 10 / 2013 г. за условията и реда за съставяне на тригодишната
бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла Слатина на основание
чл. 82 от Закона за публичните финанси.
1.2. С Решение № 646 / 28.11.2013 бе отменена приетата с
Решение № 51 / 27.01.2012г. Инструкция за издаване на карти за паркиране
на превозни средства, превозващи хора с увреждания на територията на
община Бяла Слатина и бе приета нова.
1.3.С Решение № 681 / 30.01.2014 бе приет нов Правилник за
устройството, дейността и вътрешния ред на МБАЛ - Бяла Слатина" ЕООД.
Бяха приети изменения и допълнения и в следните нормативни
документи:
1.4. Във връзка с влизането в сила на Наредба № 2 от 7 март 2013
г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските
заведения и детските кухни, с Решение № 644 / 28.11.2013 бе изменена и
допълнена Наредба № 5 за определяне и администриране на местни такси и
цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина с цел включването
на приходи от такси за ползване на детска кухня.
1.5. Съгласно ЗУО (Закон за управление на отпадъците),
възникнаха допълнителни задължения, свързани с разделното събиране на
отпадъци от опаковки. Съобразно изискванията на този закон, с Решение №
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645 / 28.11.2013 бе изменена и допълнена Наредба № 8 за управление на
отпадъците на територията на Община Бяла Слатина.
1.6. Във връзка с постъпила докладна от Директора на ОП
„Чистота и строителство” по повод предвиждането на предстоящия обем
работа, оптимизиране дейността, и подобряване организацията на работата
на Общинското предприятие, бе взето Решение № 663 / 20.12.2013 г.
1.7. За съгласуване със Закона за изменение и допълнение на
Закона за местните данъци и такси, с Решение № 664 / 20.12.2013 г. бе
допълнена и изменена Наредба № 18 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Бяла Слатина по отношение на
текстовете, касаещи данъците за превозни средства.
1.8. За съгласуване с последните промени в чл. 34 от ЗМСМА,
публикувани в бр. 1 от 03.01.2014 г., в сила от 01.01.2014 г., с Решение №
677 / 30.01.2014 г. бяха приети промени в Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
1.9. С оглед съобразяване с изискванията на Закона за общинския
дълг, с Решение № 708 / 27.02.2014 г. бяха направени промени в Наредба №
17 за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на проекти
по чл. 4 и чл. 5 от Закона за общинския дълг.
1.10. Във връзка с проект „Изграждане на общинско звено за
помощ и грижа в дома – Бяла Слатина”, финансиран по Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” 2007-2013, по който Община Бяла Слатина
е Бенефициент по Договор № BG051PO001-5.1.04-0202-С0001 от 29.11.2012,
Общината като Бенефициент по проекта, следваше да гарантира устойчивост
на предлаганите социални услуги в рамките на още една година. По този
повод бе взето Решение № 728 / 27.03.2014 г. за изменение на Приложение 2
от Правилник за организация и дейността на ОП „Пазари и социални
дейности“.
1.11.В съответствие с нуждите на общината, с Решение № 749 /
30.04.2014 г. бе променена и допълнена Наредба № 6 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Съгласно законодателството, ежегодно, в първите месеци на
годината приемаме някои програми и планове.
1.12. Бяха приети следните програми: (това са документи,
предвиждащи извършване на конкретни стъпки за осъществяване на
конкретни дейности):
 Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2014 г.
(Решение № 679 / 30.01.2014 г. Това същевременно е и документ,
който се променя
често – стопанисването на общинската
собственост е динамичен процес, в който се съобразяваме с
интересите на гражданите, желаещи да наемат или закупят
общинска собственост, а това не може да се предвиди еднократно
за цяла година напред. Така, през отчетния период, за 2013 година
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програмата бе допълнена с Решение № 647 / 28.11.2013, а през
тази година вече допълнихме веднъж програмата с Решение №
709 / 27.02.2014 г.
 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла
Слатина през 2014 г. – приета с Решение № 680 / 30.01.2014г.
 С Решение № 748 / 30.04.2014 г. бе приет Годишният доклад за
наблюдение на изпълнението за 2013 г. на Общински план за
развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 г., Това е много
важен документ, тъй като съставлява част от цялостната програма
за развитие на областта и региона.
1.13. Приехме и следните планове:
 календарен план за културните, религиозни и спортни празници в
общината - с Решение № 680 / 30.01.2014г.
 План за действие на Общинската стратегия за закрила на детето
за 2014 г. – Решение № 729 / 27.03.2014.
 Годишен план за 2015г. за развитие на социални услуги в Община
Бяла Слатина към изпълнението на общинската стратегия за
развитие на социални услуги 2010 - 2015 г. – Решение № 731 /
27.03.2014.
Всички тези актове на Общинския съвет въвеждат законов ред и
организация на местно равнище и затова те са от особена важност за
гражданите на общината, тъй като те регулират различни страни от местните
обществени отношения.
2.1. С Решение № 732 / 27.03.2014. бе определен нов състав на
Комисия по номинациите.
2.2. С Решение № 702 / 30.01.2014 бе извършена промяна в състава на
постоянната комисия по нормативна уредба, законност, етика, обществен ред
и сигурност
3. С Решение № 733 / 27.03.2014 бе възложено на кмета на община
Бяла Слатина да представлява общината в извънредното заседание на
Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца.
4. Бяха разгледани и приети 13 отчета и информации по различни теми.
5. Бе разгледано предложение на Комисия по номинациите по чл. 8 от
Правилника за удостояване със званието “Почетен гражданин на Бяла
Слатина” и за присъждане на “Награда на Бяла Слатина” и бе взето Решение
№ 752 / 30.04.14.. за присъждане Наградата на Бяла Слатина, която да бъде
връчена по повод 24-ти май.
6. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на
общината.
Бяха взети 45 такива решения.
На 27 февруари 2014 г. Общинският съвет гласува бюджета на община
Бяла Слатина за 2014 г. Прие се и отчета за състоянието на общинския дълг
4

за 2013 година. Бе обявено и поведено публично обсъждане на тези въпроси,
както и на отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2013 година преди
разглеждането им на наше заседание, Тези въпроси бяха разгледани във
всички постоянни комисии, което осигури на общинските съветници
възможност за много по-задълбочено разглеждане на документите по всички
направления и в много по-висока степен гарантира приемането на един
реален в приходната му и разходна част бюджет. Трябва да се отбележи, че
настоящата година е много трудна и отговорна във финансово отношение.
Амбициите на общинското ръководство са за постигане на развитие във
изграждането на инфраструктурата на града. В рамките на допустимото по
Закона за общинския дълг, са поети задължения във връзка с изпълнение на
проекти и инвестиции.
- С Решение № 648 / 28.11.2013 – бе приета информация за текущото
изпълнение на бюджета на Общината за деветмесечието на 2013 г.
- С Решение № 665 / 20.12.2013 – бе приета Промяна в Бюджета на
Община Бяла Слатина за 2013 г.
- С Решение № 707 / 27.02.2014 – бе приета тригодишна прогноза за
бюджета на Община Бяла Слатина за периода 2015-2017 в частта за
местните приходи и местни разходи, индикативни стойности за максимален
размер на новите задължения за разходи по бюджета на общината през
2015-2017 и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да
бъдат поети през 2014 и 2015 г.
- с Решения №№ 652 / 28.11.2013; 666 / 20.12.2013; 727/ 20.03.2014 и
762 / 30.04.2014 бяха актуализирани капиталовите разходи на общината.
- с Решение № 653 / 28.11.2013 бе приета План-сметка за Дейност
“Чистота” за 2014 година
Решения, свързани финансирането на проекти на общината:
- с Решение № 662 / 20.12.3013 г. упълномощихме Кмета на Общината
да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор № 06/321/01544 от
12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА
ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА ОТ ОБЩИНА БЯЛА
СЛАТИНА С ПОД 2000 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ”, сключен между Община
Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция..
- с Решение № 684 / 30.01.3014 г. подкрепихме Кандидатстване на
Община Бяла Слатина по Проект “Красива България 2014” (ПКБ) и
осигуряване на съфинансиране от страна на кандидата, в размер не помалък от 50 % от общата стойност на инвестицията
Бяха взети и други решения, касаещи изразходването бюджета на
общината или неговото отчитане:
- с Решение № 735 / 27.03.3014 г. бе одобрено финансирането на
увеличена численост на медицинските специалисти в здравните кабинети на
територията на община с оглед осигуряване на здравно обслужване на деца
и ученици на територията на община Бяла Слатина.
- бяха взети и други решения, свързани с изразходването на бюджетни
средства и тяхното отчитане
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7. Голяма част от взетите решения са свързани с придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, произтичащи от
заложеното в Наредба 6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество. 27 са решенията на Общинския съвет,
свързани с разпореждането с общинска собственост. Това са решения,
свързани с придобиване на имоти от общината, провеждане на търгове;
ликвидиране на съсобственост; замяна на имоти; продажби и отдаване под
наем на недвижими имоти и т.н.;
По видове, могат да се обобщят по следния начин:
 Право на ползване и наем на помещения и терени – 15;
 Безвъзмездно и възмездно предоставяне на общински имоти на
организации с нестопанска цел – 3;
 Отдаване на рибарници – 1;
 Продажба на земеделски земи – 3;
 Наем / аренда на земеделски земи, пасища и мери – 2;
 Предоставяне на земеделски земи по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗСПЗЗ – 3;
8. Една много важна група решения на Общинския съвет са свързаните
с участието на общината в проекти и програми. Взети са 4 такива решения. С
Решение № 684 / 30.01.2014 г. подкрепихме кандидатстването на общината в
кампания 2014 г. по Проект „Красива България”, М 02 „Подобряване на
социалната инфраструктура”, други две решения са за кандидатстване за
финансиране пред МОСВ – ПУДОС и пред МИП с проекти за подобряване на
инфраструктурата.
9. Бяха взети 5 решения свързани със Закона за устройство на
територията.
10.
Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 34
решения по въпроси от частен характер, поставени от тях.
11.
Разглеждани са и въпроси, свързани с образованието и културата
– 4 бр.
12.
Разглеждани са и въпроси, свързани с „МБАЛ – Бяла Слатина“
ЕООД и с осигуряването на ученическото и детско здравеопазване – 8
бр.
13.
В съответствие с Наредба за реда за създаване и организиране на
дейността на доброволните формирования за предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях, бе взето Решение № 651 / 28.11.2013 г. за
създаване на такова доброволно формирование.
14.
В съответствие с Правилника за устройството и дейността на
Националния
съвет
за
сътрудничество
по
етническите
и
интеграционните въпроси към Министерския съвет, с Решение № 712 /
27.02.2014 г. бе Създаден Общински съвет за сътрудничество по
етнически и интеграционни въпроси към Община Бяла Слатина.

6

15.
С Решение № 713 / 27.02.2014 г. бе утвърдена промяна в
маршрутното разписание от Общинската транспортна схема по
Автобусната линия Бяла Слатина – Рогозен.
16.
Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и
решения за изменение и допълнение на вече взети решения – 2
решения, да бъдат отменени вече взети решения или части от тях – 3
решения. Във връзка с упражнявания от Областния управител контрол
върху приетите от Общинския съвет актове, бяха преразгледани 3
решения.
Общинският съвет откликваше своевременно на злободневните нужди
на общината. За това говорят и двете проведени извънредни заседания по
конкретни, важни теми, свързани със спазване на законови срокове или
свързани със срокове по проекти.
Можем да отчетем, че Общинска администрация участва в работата на
комисиите като вносители на проектите за решения. Има още какво да се
желае по отношение активността от страна на Общинските съветници при
формулиране на проектите за решения, които в основната си част излизат от
Общинска администрация..
За популяризиране работата на Общинския съвет се използват
залегналите в Правилника ни способи за информиране на гражданите –на
интернет – страницата на общината, кабелна телевизия “Ета - Рава”, както и
публикуване на информационното табло в общината. Кабелната телевизия в
информационния си блок запознава с дневния ред на предстоящите
заседания на Общинския съвет и на комисиите, а след провеждане на
заседанията - с взетите решения. Всеки гражданин, който проявява интерес,
може подробно да се запознае в сайта на общината със структурата на
местния законодателен орган, с нормативните документи, приети от него, с
решенията и с текущата му работа.
Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха
били възможни без общата воля на кмета на общината и неговия екип от
една страна и на общинските съветници от друга, без тяхната инициатива и
подкрепа на всяко хубаво начинание. Всяко намерение, преди то да стане
факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в Общинския
съвет. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е
предшествано от решение на местната законодателна институция. Така ние
като общински съветници поемаме отговорността за него пред гражданите.
Не друго, а силата на съгласието е ключът към всеки успех в община
Бяла Слатина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. Х. Петков/
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