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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 13.11.2008 ГОДИНА ДО 18.05.2009 ГОДИНА
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.
КОНСТИТУИРАНЕ
Общински съвет – Бяла Слатина, мандат 2007 - 2013 год., е конституиран след
провеждане на първото, свикано от Областен управител на Област Враца
заседание, проведено на 13 ноември 2007 год., на което избраните общински
съветници положиха клетва съгласно чл. 32 ал.1 от ЗМСМА. На същото заседание,
с Решение № 2 бе избран председател, а с Решение № 4 – заместник –
председател на съвета. На 27 ноември 2007 год., с Решение № 6 бе приет и
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите
комисии и взаимодействието му с общинската администрация, а с Решение №
7 – Етичен кодекс на Общинския съветник. До момента Правилникът е
изменян и допълван с 5 наши решения: Решение № 24 / 18.12.07.; Решение №
51 / 24.01.08.; Решение № 58 / 21.02.08.; Решение № 225 / 28.08.08. и Решение №
369 / 26.02.09.;
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ ПОМОЩНИ
ОРГАНИ
Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните комисии,
където задълбочено и компетентно се обсъждат от всички аспекти 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 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 винаги 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.
Постоянните комисии вземаха активно участие в подготовката на проектите за
решения на проведените заседания:
- ПК по бюджет и финанси и икономическа политика и земеделие е провела 45 заседания;
- ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 31
заседания;
- ПК по устройство на територията и екология – 41 заседания;
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- ПК по образование, култура, младежта и спорта – 22 заседания;
- ПК по здравна политика – 28 заседания
През отчетния период, освен създадените в началото на мандата 5 постоянни
комисии, бяха създадени още 2 нови:
- ПК за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси – създадена с
Решение № 371 / 26.02.09., която към момента е провела 1 заседание;
- ПК – Наблюдателна комисия по смисъла на чл.94, ал. 1 от Закона за
изпълнение на наказанията, създадена с Решение № 324 / 29.01.09., съставът
определен с Решение № 365 / 26.02.09. Съгласно Решение № 324 / 29.01.09.,
в нейния състав са включени и представители на обществени организации,
пробационен служител, представители на Бюро по труда и ОССП. Комисията
е провела 2 заседания.
През отчетния период, със свое решение № 315 / 29.01.09. Общинският съвет
създаде временна комисии за наблюдение и съдействие при разработването и
изпълнението на проекти по оперативни програми, която обаче не успя да се
сформира, тъй като не всички групи съветници предложиха свои представители за
нейния състав. По повод обявявения с Решение № 318 / 29.01.09. конкурс за
възлагане управлението на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД, с Решение 0 319 /
29.01.09. бе създадена комисия за провеждане на конкурс за възлагане на
управление на “МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД.
Пред отчетния период – 13.11.2008 година – 18.05.2009 година,
Общинският съвет е провел 10 заседания, Заседанията на Общинския съвет се
насрочват след обсъждане на проекта за дневен ред от Председателския съвет или
след получаване на Заповед от Областния управител за преразглеждане на взето
решение в изисквания от Закона 14 – дневен срок. Поканите за заседанията на
Общинския съвет и заседанията на комисиите са представяни на съветниците в
сроковете, предвидени в Правилника
Пробна справка за отсъствията от заседанията на Общинския съвет и
заседанията на Постоянните комисии е дадена в Приложение
АКТОВЕ НА Общинския СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 145 решения.
Те са твърде разнообразни са по своята тематика и адресат:
1. Първата група решения, са тези, с които се конституира самият общински
съвет и са свързани конкретно с неговата дейност – в този период тези решения
касаят преди всичко създаването на временни комисии - бяха взети 4 такива
решения. Бе взето и 1 решение за извънредно заседание на Общинския съвет.
2. Бе взето решение запрекратяване членството на общината в Асоциация на
общините от Западна Стара планина “Хемус – Запад”, тъй като до настоящия
момент Община Бяла Слатина няма конкретна полза от членството си в
Асоциацията
3. 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 – за отчетния период те са 30. Това са местните
нормативни документи – в тях най-ярко е отразена законодателната същност на
Общинския съвет като най-важният орган на местното самоуправление.
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3.1. Приета бе промяна в Правилник за организацията и дейността на
Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с Общинска
администрация. Това се наложи поради влезли в сила промени в Закона за
местното самоуправление и местната администрация.
3.2. С Решение № 275 бе отменена старата Наредба № 6 и бе приета
нова Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, изменена и допълнена с Решение № 295; Решение № 334 и Решение №
401
3.3. В съответствие чл. 196, ал. 5 от ЗУТ, с Решение № 276 бе приета
нова Наредба № 21 за условията и реда за принудително изпълнение на
заповедите по чл. 196, ал. 3 от ЗУТ на територията на община Бяла Слатина;
3.4. С Решение № 363 бе приета нова Наредба № 22 за устройство и
управление на гробищните паркове и обредни зали на територията на Община Бяла
Слатина
3.5. В съответствие с чл. 52 от ЗОС, с Решение № 382 бе отменен
Правилникът за организация на дейността на общинските предприятия, приет с
Решение № 431, с Решение № 385 бе приет Правилник за дейността, структурата,
числения състав и предоставеното за управление общинско имущество на ОП
„Чистота и озеленяване” гр. Бяла Слатина.
3.6. В съответствие с чл. 8, ал. 8 от ЗОС, с Решение № 290 e приета
Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2008 – 2011 г., а с
Решение № 363 е приета Годишна програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в община Бяла Слатина за 2009 г, актуализирана с
Решение № 402.
3.7. С решение № 380 бе приета Програма за реализация на Общински
план за развитие на общината през 2009 г,
3.8. С Решение № 291 бе приета Програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка на община Бяла Слатина
за периода 2008 – 2011 г., а с Решение № 362 - Програма за оптимизация на
училищната мрежа на Община Бяла Слатина за учебната 2009 / 2010 г,
актуализирана и допълнена с Решение № 404 и Решение № 426.
3.9. Бе приет и План за действие на Общинската стратегия за закрила на
детето за 2009 г. – с Решение № 354
3.10. Традиционно, в началото на 2009 г бе приет План за работа на
Общинския съвет – Решение № 313 и Календарен план на културните, религиозните
и спортни празници в Община Бяла Слатина през 2009 г. – с Решение № 322
3.11. В съответствие с промените в нормативната уредба на страната и
нуждите на общината бяха приети промени в следните нормативни документи:
- Наредба № 4 за установяване на жилищните нужди, настаняване под наем и
продажба на общински жилища – с Решение № 277
- Неколкократни промени в Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Бяла Слатина – с Решение № 278; Решение № 321; Решение № 339; Решение №
364 и Решение № 387;
- Наредба № 14 за символиката на Бяла Слатина – с Решение № 395;
- Наредба № 18 за за определяне на размера на местните данъци на
територията на Община Бяла Слатина.– с Решение № 292 и Решение № 320;
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Всички тези актове на Общинския съвет са от особена важност за гражданите
на общината, тъй като те регулират различни страни от местните обществени
отношения и въвеждат законов ред и организация на местно равнище.
4. Бяха разгледани и приети 9 отчета и информации по различни теми.
5. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на
общината. Бяха взети 9 такива решения. С Решение № 377 бе приет отчетът за
касовото изпълнение бюджета на община Бяла Слатина към 31.12.2008 година, а с
Решение № 378 - бюджетът на общината за 2009 г.
Бяха одобрени за финансиране 2 проекта от Общинския фонд за подкрепа на
малки граждански инициативи.
Взети бяха и две решения за съфинансиране на проекти.
Финансирането на други 3 проекта бе обезпечено чрез издаване на
обезпечение за получаване на авансово плащане.
С други две решения бе одобрено финансирането на допълнителни щатни
бройки към ОП „Чистота и озеленяване”, свързани с разширяване ан предмета на
дейност на предприятието.
6. 21 са решенията на Общинския съвет, свързани с разпореждането с
общинска собственост. В тази група са решенията, свързани с провеждане на
търгове; ликвидиране на съсобственост; замяна на имоти; продажби и отдаване под
наем на недвижими имоти и общински жилища; приемане на оценки на общински
имоти, за които Общинският съвет, е решил да бъдат продадени, предоставяне
безвъзмездно за управление на имоти, необходими за дейността на общински или
държавни структури или дейности с обществено значение и полза, а също така и
решения за придобиване на имоти от общината, които са необходими за
обезпечаване на нейните функции.
- с Решение № 273 бе дадено съгласие за участие на Община Бяла Слатина в
дружества за съвместно изграждане и управление на мощности, произвеждащи
електроенергия от възобновяеми и алтернативни източници по линия на публичночастно партньорство и възложено на Кмета на Общината да проучи и да предложи
за одобрение на Общински съвет Бяла Слатина терени, на които да се изградят
съоръженията, като одобрените терени се апортират в съвместните дружества.
- с Решение № 329 бе решено да се кандидатства пред МРРБ с проект
“Реконструкция на уличното осветление, тротоари и площади в населените места
на община Бяла Слатина”, като предназначението на обектите на интервенция по
проекта няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след
приключване на дейностите по проекта.
- с Решение № 331 бе решено Община Бяла Слатина да закупи поземлен имот
за изграждане и експлоатация на „Гробищен парк” в с. Търнава.
- бе взето и 1 решение за обявяване за частна общинска собственост сграда –
публична общинска собственост, представляваща Ритуална зала –намираща се в с.
Габаре.
- във връзка с разширяване дейността на ОП „Чистота и озеленяване”, с
Решение № 386 й бяха предоставени за управление имоти, общинска собственост.
- с Решение № 423 бе дадено съгласие за предоставяне по предвиждания от
ЗСПЗЗ ред на мерите и пасищата, общинска собственост и такива по чл. 19, ал. 1 от
ЗСПЗЗ за общо и индивидуално ползване на земеделски стопани - животновъди, в
зависимост от броя на отглежданите пасищни животни на територията на
съответното землище.
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7. Много важна група решения на Общинския съвет са свързаните с участието
на общината в проекти и програми – самостоятелно или в партньорство с други
организации. Взети са 17 такива решения:
 за участие на Община Бяла Слатина в дружества за съвместно изграждане
и управление на мощности, произвеждащи електроенергия от
възобновяеми и алтернативни източници по линия на публично-частно
партньорство;
 приемане на Доклад за резултатите от техническо и финансово
(предпроектно) проучване и оценка за реализацията на проект с работно
заглавие «Реконструкция и/или ремонт на Многопрофилна болница за
активно лечение-град Бяла Слатина»;
 проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна мрежа и улична
мрежа на с. Търнак” по Програма за развитие на селските райони”;
 кандидатстване пред МРРБ по оперативна програма „Регионално развитие”
2007 – 2013 с проект с наименование „Интегрирани мерки за развитие на
градската среда в община Бяла Слатина”.
 проект ”Реконструкция на селищна ведопроводна мрежа по ул. „Г.
Димитров” от о.т. 82 през о.т.158 до о.т. 219, по ул.”Гоце Делчев” от о.т. 219
през о.т. 118 до о.т. 174, по ул.”Благой Николов” от о.т. 158 през о.т. 167 до
о.т. 182, по ул.”Димитър Благоев” от о.т.95 до о.т.167, по ул.” Д. Благоев” от
о.т.167 до о.т. 118, по ул. „Христо Ботев” от о.т.74 през о.т.94 до о.т. 112, по
ул.” Асен Златаров” от о.т.157 през о.т.83 до о.т. 181, по ул.”Стадиона” от
о.т.80 през о.т 116 до о.т.183, по ул.”Иван Вазов” от о.т.171 до о.т. 177, по
ул.”Кирил и Методий” от о.т. 162 през о.т.172 до о.т.85, от о.т.85 до о.т.177,
по ул.”Безименна” от о.т.16 до о.т. 173 с. Търнава, Община Бяла Слатина „
по програма на „Предприятие за управление на дейностите по опазване на
околната среда” към МОСВ;
 проект ”Реконструкция на хранителен водопровод ф110 от същ. в-д ф150
(от ПС „Алтимир – III”) до същ. водоем 500 куб.м. и тласкателен
водопровод ф200 от същ. водоем 500куб.м. до селищна водопроводна
мрежа на с. Алтимир, Община Бяла Слатина „по програма на „Предприятие
за управление на дейностите по опазване на околната среда” към МОСВ;
 проект ”Реконструкция на селищна ведопроводна мрежа по ул. „Райко
Даскалов” от о.т. 78 през о.т. 113 и през о.т. 132 до о.т. 131 по ул.” Стара
Планина”, по ул.”Г. Димитров” от о.т. 82 през о.т. 78 до о.т 73 и по
ул.”Поройна” през о.т.98 до о.т. 131, по ул.”Ал.Стамболийски” от о.т 112
през о.т. 11 до о.т. 120, по ул.”Смирненски” от о.т. 78 през о.т. 99 до о.т 146,
по ул. „С. Румянцев” от о.т. 86 до о.т.99, по ул.”Д. Благоев” от ул. ”Р.
Даскалов” до ул. ”Поройна” в о.т. 98, по ул.”Смирненски” от о.т.146 през о.т
127 до о.т.132, по ул.”Грезнишка” от ул.”Р. Даскалов” до ул.” Поройна” в о.т
128, по ул.”Христо Ботев” от о.т 112 до о.т. 125 с. Търнава, Община Бяла
Слатина „ по програма на „Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда” към МОСВ;
 проект „Реконструкция на селищна водопроводна мрежа от О.Т. 172,
през О.Т. 123, О.Т. 193 до О.Т.190; от О.Т. 172, през О.Т. 123, О.Т. 193 до
О.Т.190; от О.Т. 112 до О.Т.120, от О.Т. 110 до О.Т.127 ;от О.Т. 107 до
О.Т.94, от О.Т. 104 до О.Т.44; от О.Т. 193 до О.Т.14, от О.Т. 192 до О.Т.72;
от О.Т. 191 до О.Т.71, от О.Т. 190 до О.Т.18 на с. Попица, Община Бяла
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Слатина” по програма на „Предприятие за управление на дейностите по
опазване на околната среда” към МОСВ;
проект “Реконструкция на уличното осветление, тротоари и площади в
населените места на община Бяла Слатина”- пред МРРБ по оперативна
програма “Регионално развитие” 2007-2013;
одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество за
кандидатстване и изпълнение на общ проект по оперативна програма
„Административен капацитет (ОПАК)” с наименование: „Внедряване на
информационна система - път към по-добро обслужване на гражданите и
бизнеса”, с водеща община–кандидат община Бяла Слатина и партньориобщините Криводол, Роман и Хайредин,
проект „Внедряване на соларни системи и основен ремонт на социални
домове – обект 1. ДДУИ – с. Търнава и обект ДСХ – с. Попица” по програма
„Красива България”
по оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, процедура
„Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни
води в агломерации от 2000 до 10 000 е.ж.”.
проект „Реконструкция и рехабилитация на път – VRC 2001 (VRC 1015,
Буковец – Борован / Нивянин – Граница, общ. /Борован – Бяла Слатина/ Соколаре) /VRC 14014/ с дължина 3,163 км” по Програма за развитие на
селските райони
проект „Реконструкция и рехабилитация на път – VRC 2001 (VRC 1015,
Тлачене – Габаре от км. 0+000 до км. 5+521 по Програма за развитие на
селските райони
кандидатстване по
Мярка
223 “Първоначално залесяване
на
неземеделски земи” от Програма за развитие на селските райони 20072013г. /ПРСР/
кандидатстване по Национална програма за съфинансиране от МОН на
Общински инвестиционни проекти, насочени към подобряване на
материално – техническата база в училищата модул „Съфинансиране на
проекти за ремонт на спортни площадки и съоръжения”
кандидатстване по Мярка 226 “Възстановяване на горския потенциал и
въвеждане на превантивни дейности” от Програма за развитие на
селските райони 2007-2013г./ПРСР

8. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 25 решения по
въпроси от частен и обществен характер, поставени от тях.
9. Бяха взети 2 решения за удостояване на граждани на общината с Наградата
на Бяла Слатина:
 Александър Николов Кюрчев - постигнати изключителни постиженияв
спорта Световния шампион по силов трибой в категория до 100 кг.
 Йоло Кръстев Йолов – посмъртно - за принос в културния живот на града и
общината и автор на литературни творби
10. Важно място в заседанията отново заемаше образованието – по този
въпрос са взети 12 решения.
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През месец декември 2008 г. бе приета Програма за развитие на училищното
образование и предучилищното възпитание и подготовка на община Бяла Слатина
за периода 2008 – 2011 г., а през месец февруари - програма за оптимизация на
училищната мрежа на Община Бяла Слатина за учебната 2009 / 2010 г.
Новоприетото законодателство и новите образователни изисквания и
изисквания за работа в учебните заведения с делегиран бюджет, зависещ от броя
на децата, наложиха преобразуване на съществуващите училища. На нас се падна
и тежката задача за вземане на решения за закриване на училища в по-малките
населени места. Това решение бе взето в името на по-качественото образование на
тези деца и възможността им за получаване на равен шанс с останалите ученици от
общината. То бе продиктувано от факта, че броят на децата в тези училища
намалява и те не могат да се издържат с определения за такъв брой деца
делегиран бюджет. Финансовите ресурси на общината от собствени средства са
ограничени и не могат да компенсират необходимите средства за съществуването
на тези училища. От друга страна, на карта бе поставено и качеството на
образование, което децата биха получили в такива малки училища, със слети
паралелки. Така на Министъра на образованието бяха предложени за закриване
училищата в с. Бъркачево, с. Алтимир, с. Соколаре, с. Тлачене. Въ връзка с
въвеждането на нова образователста структура в страната, бе взето решение за
преобразуване на Начално училище „Св.св. Кирил и Методийй” с. Търнава и
Прогимназия „Христо Ботев” с. Търнава в основно училище „Христо Ботев” с.
Търнава, а Основно училище „Христо Ботев” с. Габаре бе преобразувано в средно
общообразователно училище „Христо Ботев” с. Габаре, община Бяла Слатина
12. Много сериозна също така е и темата да здравеопазването. По тази тема
са взети 13 решения. През отчетния период бе обявявен поредния конкурс за
възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно лечение – Бяла
Слатина” ЕООД.Състоянието на “МБАЛ – Бяла Слатина”. След неговото
провеждане, Общинският съвет обяви за спечелил конкурса д-р Ивка Георгтиева, а
след като решението бе върнато от Областния управител, препотвърди своето
решение. Междувременно бе разгледан и финансовия отчет на „МБАЛ – Бяла
Слатина” ЕООД за 2008г. Много важна стъпка за бъдещето на болницата Оказа се
обаче, че от явилите се 4 кандидата, първите двама са с еднакви оценки според
избраната комисия, поради което Общинският съвет не успя да излъчи управител и
да възложи на кмета на общината неговото назначаване. Затова бе решено да се
започне нова процедура по избор на управител. По този въпрос тепърва предстои
сериозна работа.
За нашето отговорно отношение към МБАЛ говори приемането на Доклад за
резултатите от техническо и финансово (предпроектно) проучване и оценка за
реализацията на проект с работно заглавие «Реконструкция и/или ремонт на
Многопрофилна болница за активно лечение-град Бяла Слатина», като бе
възложено на кмета на общината, съвместно с управителя на «МБАЛ – Бяла
Слатина» ЕООД гр. Бяла Слатина да предприеме предписаните в доклада
действия, необходими с оглед своевременната подготовка на проектно
предложение, с което Община Бяла Слатина ще кандидатства за получаване на
безвъзмездна финансова помощ за реализация на проекта по Оперативна програма
«Регионално развитие 2007-2013».
Не по-маловажно е заделянето на 60000 лв от собствено средства в бюджета
на общината за закупуване на апаратура в болницата
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По предложение на управителя на болницата, бе решено да бъде открита
процедура по акредитация на ОАИЛ към „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД и приет
Доклад за самооценка на ОАИЛ. Също така, бе открита и процедура по акредитация
на отделения в МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД, чиято акредитация изтича скоро.
14. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 25 решения
по въпроси от частен и обществен характер, поставени от тях. Като цяло,
Общинския съвет е ангажиран предимно с молби за парични помощи – през
отчетния период са получени 36 такива молби и са взети 18 решения за отпускане
на помощ. Част от подалите молби не отговарят на критериите или са подали 2 и
повече молби за еднократна помощ в рамките на едногодишен период. Такива
молби не са подлагани на разглеждане и обсъждане в заседание на Общинския
съвет.
15. Общинският съвет не подминава и проблемите на селата. Своевременно
се разглеждат всички въпроси, повдигнати от кметовете на селата в общината.
Редовно им се дава думата за изказвания по теми, които касаят тяхната работа.
Общинският съвет взе решение за осигуряването на нов гробищен парк в с.
Търнава, но по въпроса продължава да се работи. Самата процедура е доста
сложна, касае много инстанции и е невъзможно да се реши бързо.
16. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и решения
за изменение и допълнение на вече взети решения – 1 решение, Във връзка с
упражнявания от Областния управител контрол върху приетите от Общинския съвет
актове, бяха върнати за ново разглеждане 3 решения. Едно наше решение 265 бе
върнато за преразглеждане от кмета на общината, съгласно неговите правомощия.
За популяризиране работата на Общинския съвет, наред с традиционните
начини – публикуване на информационното табло в общината и запознаване по
кабелното радио, се използват и по-нови, съвременни способи за информиране кабелна телевизия “Рава” редовно записва и излъчва заседанията, а в
информационния блок тя информира за дневния ред на предстоящите заседания на
Общинския съвет и на комисиите., а след провеждане на заседанията публикува
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, както
и за датите на заседанията на Общинския съвет и графика за работа на комисиите.
Най-важните и интересни информации се публикуват и в електронния вестник на
общината.
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:
/Цв. Иванова/
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ПРИЛОЖЕНИЕ:
Бр. отсъствия от заседание
КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ИКОН. ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ
Емилия Георгиева Раловска - председактел
0
Бранимир Асенов Бочев
2
Красен Георгиев Кръстев
4
Милко Петров Симеонов
1
Николай Митев Кръстев
1
Павлина Цветанова Иванова
3
Петър Димитров Цеков
2
Стефан Иванов Терзийски
7
Яшар Махмудов Касъмов
2
КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОННОСТ И ЕТИКА,
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
Цветелина Йотова Иванова - председател
0
Ангел Ценов Ангелов
0
Валери Борисов Симеонов
0
Данаил Маринов Йолов
0
Петър Димитров Цеков
0
Петя Маринова Петрова
0
Християн Асенов Христов
0
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА

Петя Маринова Петрова – председател
0
Асен Траянов Димитров
0
Бранимир Асенов Бочев
0
Валентин Рашев Лаков
1
Красен Георгиев Кръстев
3
Павлина Цветанова Иванова
4
Харалампи Николов Петков
2
КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ
Николай Митев Кръстев - председател
1
Асен Траянов Димитров
1
Валентин Рашев Лаков
0
Валери Борисов Симеонов
0
Стефан Иванов Терзийски
7
Харалампи Николов Петков
2
Яшар Махмудов Касъмов
1
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Соня Цветанова Ганчева - председател
0
Данаил Маринов Йолов
6
Емилия Георгиева Раловска
0
Красен Георгиев Кръстев
4
Милко Петров Симеонов
3
Християн Асенов Христов
3
Цветелина Йотова Иванова
2
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