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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 11.11.2009 ГОДИНА ДО 10.05.2010 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: През последните 6 месеца не са
правени промени в правилника
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ ПОМОЩНИ
ОРГАНИ
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 са мястото, където основно се извършва дейността на
Общинския съвет. В тяхната работа 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
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на Общинския съвет на проекти за решения, по които всички общински съветници
имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги подкрепят или не.
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 30 заседания;
- ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 32
заседания;
- ПК по устройство на територията и екология – 26 заседания;
- ПК по образование, култура, младежта и спорта – 23 заседания;
- ПК по здравна политика – 26 заседания
През отчетния период продължиха да функционират вече създадените 5
постоянни комисии новосъздадените през предходния отчетен период 2 нови
постоянни комисии - за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси и
Наблюдателна комисия по смисъла на чл. 94, ал. 1 от Закона за изпълнение на
наказанията не са заседавали поради естеството на своята дейност – след като
вече са сформирани и са определени правилата за тяхната работа, те провеждат
заседание само когато възникне необходимост за това.
През отчетния период не са създавани временни комисии.
Пред отчетния период – 11.11.2009година –10.05.2010 година, Общинският
съвет е провел 7 заседания. Обикновено, заседанията на Общинския съвет се
насрочват след обсъждане на проекта за дневен ред от Председателския съвет.
Поканите за заседанията на Общинския съвет и заседанията на комисиите са
представяни на съветниците в сроковете, предвидени в Правилника. Заседанията,
проведени на 18.01.2010 г. и на 10.02.2010 г. и свързани с реформите в
здравеопазването и тяхното отражение върху „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД, бяха
свикани като извънредни. На заседанието, проведено на 18.01.2010 г. бяха
поканени и присъстваха народни представители, директорите на РЦЗ и РЗОК –
Враца, както и голяма част от персонала на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД.
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 107 решения.
Те са твърде разнообразни са 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 – за отчетния период те са 16. Това са местните
нормативни документи – в тях най-ярко е отразена законодателната същност на
Общинския съвет като най-важният орган на местното самоуправление.
1.1. С Решение № 562 бе приета Наредба № 23 за условията и реда за
извършване на социални услуги в Община Бяла Слатина
1.2. С Решение № 563 бе приет Правилник за дейността на
пенсионерските клубове на територията на община Бяла Слатина и вземане на
решение за разкриване на пенсионерски клуб в община Бяла Слатина, който бе
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върнат за ново обсъждане от Областния управител и преработеният правилник бе
приет с Руешение № 601
1.3. С Решение № 566 бе одобрена 25-годишна инвестиционна програма
за водния сектор на агломерация гр. Бяла Слатина – това бе задължителна стъпка
за кандидатстване за финансиране на проекти във водния сектор от Европейски
фондове
1.4. С Решение № 583 бе приета нова Общинска стратегия за закрила на
детето за община Бяла Слатина за период 2010 – 2013 г.
1.5. С Решение № 562 бе приета Наредба № 24 за премествемите
обекти и рекламната и информационна дейност на територията на община Бяла
Слатина
1.6. Определени документи (предимно планове) се приемат ежегодно.
Бяха приети:
- календарен план на културните, религиозните и спортни празници
в община Бяла Слатина през 2010 г; - приет с Решение № 565 и допълнен с
Решение № 585
- План за действие към Общинската стратегия за закрила на детето
за 2010 г. – приет с Решение № 584;
- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Бяла Слатина за 2010 г. – приет с Решение № 600
1.7. В съответствие с промените в нормативната уредба на страната и
нуждите на общината бяха приети промени в следните нормативни документи:
- изменение на Наредба № 18 на Общински съвет Бяла Слатина за
определяне на размера на местните данъци на територията на Община Бяла
Слатина – с Решение № 564
- Актуализирана Общинска програма за дейностите по опазване на
околната среда на Община Бяла Слатина 2010 – 2015 г. – с Решение № 599;
- Допълване на Общински план за развитие.– с Решение № 609
Това са най-важните документи, приети през периода от Общинския съвет,
тъй като те регулират различни страни от местните обществени отношения и
въвеждат законов ред и организация на местно равнище.
2. Бяха разгледани и приети 10 отчета и информации по различни теми,
съгласно приетия План за работа за ОБщинския съвет през 2010 г..
3. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на общината. В
период на сериозна икономическа криза, тези решения са от изключителна важност
за функционирането на общината, тъй като намалелите средства предполгат още
по-отговорното им разпределение там, където са най-нужни и ще има най-голям
ефект от изразходването им.. Бяха взети 12 такива решения:
Най-важните от тях бяха тези, свързани пряко с отчитането на бюджета за
2009 година и приемането на новия бюджет за 2010 година.
- с Решение № 560 бе приет отчетът за бдюжета за 2009 г., а с Решение №
577 – отчетът за капиталовите разходи през 2009 г.
- приемането на бюджета на общината за 2010 г. предизвика сериозни
разисквания в комисиите. Финансовата криза в страната дава отражение и върху
3

средствата, с които разполага общината – както от собствени приходи, така и от
субсидия от Републиканския бюджет. Средствата са намалени в сравнение с
предишната 2009 г., което създава напрежение в бюджета на общината по повод
изпълнение на задачите и целите, които стоят пред общината. Нашият стремеж все
пак е да реагираме бързо и адекватно в конкретни ситуации. Такъв беше, например,
случаят с отпуснатите с Решение № 576
50 000 лв. от собствени приходи за
финансово оздравяване на «МБАЛ – Бяла Слатина» ЕООД.
- с Решение № 533 бе прието прилагане системата на делегирани бюджети в
общинските детски градини в община Бяла Слатина - така се постига посправедливо разпрадалание на средствата и по-голяма отговорност на персонала в
детските заведения
- в края на 2009 г., с Решение № 535 и Решение № 536 бяха актуализирани
бюджетите за 2009 г. на ОП „Чистота и озеленяване” и ОП „Общински пазари и
дейности”
- в съответствие с условията за кандидатстване по проект с наименование
“Интегрирани мерки за развитие на градската среда в Община Бяла Слатина”, бе
изразено съгласие община Бяла Слатина да осигури минимум 5 % собствен принос
от общата стойност на проектното предложение за реализацията му. – Решение №
558.
- с цел обезпечаване на други два проекта, бяха взети Решение № 588 и
Решение № 610 за – за сключване на договори за отпускане на краткосрочни
кредити.
- с Решение 620 бе отказано изкупуването от община Мизия на притежваните
от тях 4 423 броя акции от МБАЛ „Хр. Ботев” АД – Враца
4. 13 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.
- 5 Решения: Решение № 534; Решение № 542; Решение № 552; Решение №
555 и Решение № 556 са свързани с отдаване под аренда на земеделска земя
- с Решение № 558 и Решение № 602, във връзка с кандидатстването по
проекти бе декларирано, че няма да бъде променян статута на имоти, общинска
собственост.
- с Решение № 569 бе разрешена продажбата на недвижим имот, частна
общинска собственост в с. Враняк
- с Решение № 572 бе предоставено за безвъзмездно ползване на помещение,
общинска собственост на РЗОК – Враца
- с Решение № 587 бе дадено съгласие за предоставяне на мери и пасища
общинска собственост за общо и индивидуално ползване на земеделски стопаниживотновъди,
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- с Решение № 604 бе утвърдено безвъзмездното предоставяне за нуждите на
пенсионерските клубове на територията на общината на помещения - частна
общинска собственост
- с Решение № 604 бяха приети пазарни оценки на имоти, за които е решено
да бъдат продадени
- с Решение № 605 бе отстъпено право на строеж върху общински терени за
построяване на гаражи
- с Решение № 621 бе променен статута на нeдвижим имот в с. Бърдарски
геран
5. 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 7 такива решения:
 Кандидатстване пред МРРБ с проект с наименование “Интегрирани мерки
за развитие на градската среда в Община Бяла Слатина” – 2 решения
 Подкрепа на проектно предожение „Заедно можем повече”.
 Участие на общината като партньор на местно ниво в проект № 00071115 –
Програма „Българските библиотеки – място за достъп до информация и
комуникация на всеки”
 Бяха дадени становища относно предложения за разглеждане на
прединвестиционно проучване по проект „Техническа помощ за подготовка
на интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Бяла
Слатина" и по проект „Техническа помощ за подобряванена
инфраструктурата за управление на отпадъците в община Бяла Слатина."
 Кандидатстване пред МРРБ с проект “Обновяване и оборудване на
отделение „Образна диагностика” при „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД гр.
Бяла Слатина””
6. Традиционно, темата за здравеопазването бе застъпена в нашите
заседания – две извънредни заседания бяха посветени изцяло на перспективите на
болничното лечение в нашата община. Всички съветници показаха съпричастност
при решаването на конкретни проблеми в тази сфера. Бе приет също така и
годишния финансов отчет на „мбал – Бяла Слатина” ЕООД аз 2009 г..
7. В сферата на социалните дейности най-важното наше решение е свързано
с Откриването на социална услуга „Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище”,
която изцяло ще бъде финансирана със средства от Републиканския бюджет.
Самите жилища бяха тържествено открити и всички желаещи имаха възможността
да присъстват на откриването и да се запознаят с условията, които предлагат тези
социални услуги.
8. В изпълнение на своите правомощия бяха взети и други решения с найразнообразен характер, като:
 Регистрация на община Бяла Слатина като радиоцентър
 Допълване на маршрутни разписания за извършване на обществен
превоз на пътници с автобусен транспорт
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 Дейността на таксиметровите фирми на територията на общината през
2010 г
 Обявяване на конкурс за извършване на обществен превоз на пътници с
автобусен транспорт за незаети линии
 Ремонт (изкърпване) на най-натоварените участъци от уличната мрежа в
гр. Бяла Слатина
 Изменение на ПУП в с. Габаре и т.н.
9. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 30 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 40 такива молби и са взети 26 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.
В разглеждания период са взети и 2 решения за отпускане на персонални
пенсии на деца на пиченал родител,
Също така, бяха разгледани и 2 молби до Президента на Република България
за опрощаване на задължения към държавата.
10. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и решения
за изменение и допълнение на вече взети решения – 3 решение,
13. С 3 решения бяха отменени действащи по-рано решения
14. Бяха взети и 6 решения, върнати за ново разглеждане от Областния
управител във връзка с упражнявания от него контрол върху приетите от
Общинския съвет актове.
Работата на Общинския съвет се популяризира съгласно приетото в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с Общинска администрация, а именно:
- публикуване на информационното табло в общината;
- запознаване по кабелното радио;
- публикуване наофициалния сайт на общината;
- Най-важните и интересни информации се публикуват и в електронния
вестник на общината;
- 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..
През изминалите месеци Община Бяла Слатина доказва, че стратегически
заложените цели, конструктивният диалог и обоснованите решения са условия за
успешна работа и неоспорими постижения. В работата на кметския екип и на
общинските съветници е заложено на съвместните усилия за развитие на общината
и на нейните жители, за подкрепа на всяка добра инициатива и изявена гражданска
позиция.
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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:
/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
0
Красен Георгиев Кръстев
1-5
Милко Петров Симеонов
1
Николай Митев Кръстев
1-2
Павлина Цветанова Иванова
1-7
Петър Димитров Цеков
0
Стефан Иванов Терзийски
5-30
Яшар Махмудов Касъмов
0
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
0
Красен Георгиев Кръстев
1-5
Павлина Цветанова Иванова
1-3
Харалампи Николов Петков
0
КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ
Николай Митев Кръстев - председател
0
Асен Траянов Димитров
0
Валентин Рашев Лаков
0
Валери Борисов Симеонов
0
Стефан Иванов Терзийски
4-22
Харалампи Николов Петков
0
Яшар Махмудов Касъмов
1-4
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Соня Цветанова Ганчева - председател
0
Данаил Маринов Йолов
0
Емилия Георгиева Раловска
0
Красен Георгиев Кръстев
2-10
Милко Петров Симеонов
1
Християн Асенов Христов
2-10
Цветелина Йотова Иванова
0
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