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Изх. №

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОТЧЕТ

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.05.2014. ДО 10.11.2014 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 7 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 7 заседания;
ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 6
заседания;
ПК по устройство на територията, земеделие и екология – 7 заседания;
ПК по образование, култура, младежта и спорта – 6 заседания
ПК по здравна и социална политика – 6 заседания
Огромна роля в работата на Общинския съвет играят заседанията на
постоянните комисии. Там се извършва Основната дейност на Общинския
съвет - обсъждат се от всички аспекти - компетентно и задълбочено предложените проекти за решения. 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 общински съветни1

ци 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 106
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 – 12 такива решения. Това са местните нормативни документи, в които най-ярко е отразена законодателната същност на Общинския съвет като най-важен орган
на местното самоуправление.
Новоприети нормативни документи:
1.1. С Решение № 784 / 30.06.2014 бе приет Общински план за
развитие на Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020 г. – това е найважният стратегически документ за общината, който дългосрочно определя
основните насоки за развитието й.
1.2. С Решение № 785 / 30.06.2014 бяха приети Вътрешни правила
за мониторинг, контрол и оценка на общински политики в областта на околната среда и социалната сфера.
1.3.С Решение № 787 / 30.06.2014 бе одобрен ПЛАН за закриване
на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост «Надежда» - с. Търнава..
1.4. С Решение № 805 / 30.07.2014 бе приета нова Наредба № 25
за насърчаване на инвестициите в Община Бяла Слатина и издаване на сертификати клас В.
Бяха приети изменения и допълнения и в следните нормативни документи:
1.5. С цел оптимално използване на услугите в детските ясли и
детските градини и ограничаване на практиката за фиктивно записване на
деца и заемане на места, които следва да се ползват от семейства, нуждаещи се от тази услуга и в тази връзка спазване на изискванията на Наредба 7
от 29.12.2000 г. на МОН, с Решение № 859 / 30.10.2014 бе изменена и допълнена Наредба № 5 за определяне и администриране на местни такси и цени
на услуги на територията на Община Бяла Слатина, като бе диференцирана
месечната такса за ползване на детски ясли и детски градини на два компонента: „задължителна постоянна месечна такса за ползване на детското за2

ведение“, независеща от броя посещения през месеца и „такса за присъствие“.
1.6.В съответствие с нуждите на общината, с Решение № 806 /
30.07.2014 г. и с Решение № 843 / 25.09.2014 г. бе променена и допълнена
Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
1.7. В съответствие с нуждите на общината, с Решения №№ 796 /
30.06.2014; 807 / 30.07.2014; 831/28.08.2014; 846 / 25.09.2014 и 860 /
30.10.2014 бе изменяна и допълвана Годишна програма за управление на
общинската собственост за 2014 г. - това същевременно е и документът, който се променя най-често, тъй като стопанисването на общинската собственост е динамичен процес, в който се съобразяваме както с нуждите на общината за придобиване на собственост във връзка с изпълнение на нейните задължения и функции, така и с интересите на гражданите, проявяващи интерес към общинска собственост. Това не може да се предвиди еднократно за
цяла година напред.
Тези актове на Общинския съвет се приемат в съответствие със
законите на страната и въвеждат 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. След провеждането на избори за 42-ро Народно събрание на
05.10.2014 г. и избора на нашия колега Красен Кръстев за народен представител, в състава ни постъпи Ралица Искренова и бе взето Решение № 857 /
30.10.2014, с което бе попълнен състава на постоянната комисия по бюджет,
финанси, инвестиционна политика и европейско сътрудничество и на постоянната комисия по здравна и социална политика.
2.2. С Решение № 863 / 30.10.2014. бе определен нов състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане жилищните въпроси на
граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове..
3. Бяха разгледани и приети 6 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 №
832 / 28.08.14.. Удостоява посмъртно със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН
НА БЯЛА СЛАТИНА” 2014 година Петко Николов Карлуковски, която бе връчена на Официалната церемония по повод Празника на града – Кръстовден.
6. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на общината.
Бяха взети 39 такива решения.
- С Решение № 770 / 29.05.2014. бе прието Касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове към 31.12.2013 г. на Община
Бяла Слатина
- С Решение № 829 / 28.08.2014. бе приета Информация за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2014 г. на община Бяла Слатина.
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- С Решение № 861 / 30.10.2014. бе приета Промяна в бюджета на общината за 2014 г.
- С Решение № 788 / 30.06.2014 - бе прието Поемане на дългосрочен
общински дълг от Община Бяла Слатина под формата на финансов лизинг за
закупуване на 2 бр. трактори, оборудвани с дъски и 1 бр. метачно съоръжение за нуждите на Общинско предприятие „Чистота и строителство“.
- с Решение № 847 / 25.09.2014 г. бе решено да се дофинансират маломерните паралелки на СОУ ”Христо Ботев”, с. Галиче (ІХ; ХІ и ХІІ класове) и
СОУ ”Христо Ботев”, с. Габаре (Х и ХІ класове) със сумата от 2060,68 лв. за
периода 15.09.2014 г. до 30.12.2014 г.
- с Решения №№ 772 / 29.05.2014; 789 / 30.06.2014.; 811 / 30.07.2014;
828 / 07.08.1014; 853 / 25.09.2014 и 862 / 30.10.2014 бяха актуализирани капиталовите разходи на общината.
Решения, свързани финансирането на проекти на общината:
- с Решение № 810 / 30.07.2014 г. бе изменен текста на Решение № 556
/ 06.08.2013 г. в частта „Срок на погасяване“ и бе удължен срока за усвояването на кредита до 26.03.2015 г. и срока за погасяване до 25.12.2015 г., предназначен за мостово финансиране на разходите по изпълнението на проект
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина” към Фонд ФЛАГ
ЕАД.
- с Решение № 833 / 28.08.2014 бе изменено Решение № 557/06.08.2013
г., касаещо финансиране от Фонд ФЛАГ ЕАД за реализацията на проект по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.”, чрез удължаване на срока
за усвояване на кредит за собствено участие на Община Бяла Слатина №
578/20.01.2014 г., с целево предназначение изпълнение на дейности по „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”.
Бяха взети и други решения, касаещи изразходването бюджета на общината или неговото отчитане:
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. 29 са решенията на Общинския съвет, свързани с разпореждането с общинска собственост. Това са решения, свързани с приватизация, провеждане на търгове и конкурси; промяна в начин на трайно ползване на земеделски земи; отреждане на право на строеж и пристрояване върху общински терени; продажби и отдаване под наем на недвижими имоти и т.н.;
По видове, могат да се обобщят по следния начин:
 Приватизация на общинска собственост - 1;
 Наем на помещения и терени – 9;
 Безвъзмездно и възмездно предоставяне на общински имоти на
организации с нестопанска цел – 5;
 Продажба на недвижима общинска собственост – 3;
 Право на строеж и пристрояване – 3;
 Наем / аренда на земеделски земи, пасища и мери – 3;
 Промяна в начин на трайно ползване на земеделски земи – 2;
 Други - 3
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8. Една много важна група решения на Общинския съвет са свързаните
с участието на общината в проекти и програми. Взети са 2 такива решения. С
Решение № 787 / 30.06.2014 г. подкрепихме закриването на ДДМУИ с. Търнава и настаняването на децата от него в ЦНСТ по проект „Като в свой дом“, С
Решение № 787 / 30.06.2014 г. подкрепихме участие на общината в Третата
процедура за присъждане на Етикета за иновации и добро управление на
местно ниво през 2014 г. Оценката ще се извърши през месец март 2015 г.
9. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 28 решения по въпроси от частен характер, поставени от тях.
10.
Разглеждани са и въпроси, свързани с образованието и културата
– 2 бр.
11.
Разглеждани са и въпроси, свързани с „МБАЛ – Бяла Слатина“
ЕООД – 2 бр.
12.
Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и
решения за изменение и допълнение на вече взети решения – 3 решения, да бъдат отменени вече взети решения или части от тях – 1 решение. Във връзка с упражнявания от Областния управител контрол върху
приетите от Общинския съвет актове, бе преразгледано 1 решение.
Общинският съвет откликваше своевременно на злободневните нужди
на общината. За това говори проведеното единствено извънредно заседание,
свикано по повод наводнението от 01.08. и обявеното бедствено положение,
с което Общинският съвет предостави средства от своя бюджет в размер на
25000 лв., предвидени за капиталови разходи, за подпомагане на пострадалите семейства. Тук още веднъж можем да изразим благодарност и на общинските съветници, участвали с лични сили, средства и техника в помощ на
пострадалите граждани.
Общинският съвет участваше активно и в честванията на 100годишнината от обявяването на Бяла Слатина за град.
Можем да отчетем, че Общинска администрация участва активно 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 излъчва проведените заседания на запис, а 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.
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Община Бяла Слатина доказва през изминалите месеци, че конструктивния диалог, обоснованите решения и стратегически заложените цели са
условия за успешна работа и неоспорими постижения. В съвместната работа
на кметския екип и на общинските съветници е заложено на общата воля за
просперитет на общината и на нейните жители, за подкрепа на всяка добра
инициатива и изявена гражданска позиция.
Съвместните действия и подкрепата, оказвана на местната изпълнителна власт от страна на Общинския съвет са гарант за достойното представяне пред обществеността с тежестта на поетата отговорност за делата и
решенията на институциите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. Х. Петков/
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