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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 19.05.2009 ГОДИНА ДО 10.11.2009 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: През последните 6 месеца не са
правени промени в правилника
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
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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 42 заседания;
- ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 31
заседания;
- ПК по устройство на територията и екология – 33 заседания;
- ПК по образование, култура, младежта и спорта – 21 заседания;
- ПК по здравна политика – 32 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.
На ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност бе
възложено да събере и внесе за избор в Общинския съвет предложенията за избор
на кандидати за окръжни и районни съдебни заседатели.
Пред отчетния период – 19.05.2009година –10.11.2009 година, Общинският
съвет е провел 7 заседания, като по време на предизборния период на
изборите за 40-то Народно събрание не бяха провеждани заседания поради
политическата ангажираност на голяма част от съветниците. Обикновено,
заседанията на Общинския съвет се насрочват след обсъждане на проекта за
дневен ред от Председателския съвет. Последното проведено заседание бе
свикано по решение на Общинския съвет, взето на предишното заседание.
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 149 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 6. 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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1.1. С Решение № 436 бе приета нова Наредба № 8 за управление на
отпадъците на територията на община Бяла Слатина, както и Общинска Програма
за управление на отпадъците 2009-2015 г.
1.2. С Решение № 480 бе приета Общинска стратегия за интеграция и
развитие на етническите малцинства в община Бяла Слатина. Изготвя се и
предстои приемането на план за действие и изпълнение на заложените в
стратегията дейности
1.3. В съответствие с промените в нормативната уредба на страната и
нуждите на общината бяха приети промени в следните нормативни документи:
- изменение и допълнение на Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Бяла Слатина – с Решение № 467 и Решение № 472;
- Актуализация и допълнение на Общинската програма за закрила на детето
за 2009г. – с Решение № 471;
- Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с
имотите – общинска собственост в Община Бяла Слатина.– с Решение № 473
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.
2. Бяха разгледани и приети 11 отчета и информации по различни теми.
3. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на
общината. Бяха взети 14 такива решения:
- с Решение № 459 бе Приета Информацията за отчета на касовото
изпълнение на бюджета на общината към 30.06.2009 г.
с Решение № 449 и Решение № 511 бе актуализилан „Разчета за
финансиране на капиталовите разходи през 2009 г. в частта на целевите средства
- с цел осигуряване финансирането на проекти, с Решение № 462; Решение №
463 и Решение № 477 бе решено Община Бяла Слатина да сключи договор за
кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ” ЕАД
- за реализацията на друг проект, с Решение № 428 бе прието ползването на
безлихвен заем от Предприятието за управление на дейностите по опазване на
околната среда (ПУДООС).
- с Решение № 447 бяха отпуснати 15000 лв. за закупуване на нов дизелов
автомобил за нуждите на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД, а с Решение 491 бе
одобрено изразходването на 2 386 лв. от предвидените в бюджета целеви средства
за закупуване на фетален монитор
- с Решение 492 бе одобрено дофинансиране на изключения от минималния
брой на учениците в осми и дванадесети клас на общински училища за учебната
2009/2010 година в размер на 33 816 лв.
4. 16 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
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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 № 445; Решение № 446 и Решение № 509 бе разрешена
продажбата на недвижими имоти, частна общинска собственост
- с Решение № 464 бе разрешено даването под наем на част от общински
имот, публична общинска собственост в с. Драшан
- с Решение № 479 бе разрешена продажбата на реално обособена част от
поземлен имот общинска собственост в гр. Бяла Слатина
- с 4 решения бяха приети пазарни оценки на имоти, за които е решено да
бъдат продадени
- с Решение № 485 бе променен статута на сградата на бившето училище в с.
Соколаре.
- с Решение № 510 бе определена наемната цена на помещения, които ще се
отдадат за офис на синдикалната организация на СБУ
- с две свои решения Общинският съвет предостави сгради, общинска
собственост за безвъзмездно за управление на учебни и социални заведения
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 4 такива решения:
 Подготовка на проект по под-мярка 431-2 „Придобиване на умения и
постигане на обществена активност на територията на потенциални местни
инициативни групи в селските райони”, ос 4 ЛИДЕР на Програма за
развитие на селските райони (2007-2013).
 Кандидатстване пред МРРБ по Оперативна програма
„Регионално
развитие” 2007 - 2013 с проект с наименование „Развитие на
туристическите атракции в Община Бяла Слатина”
 Участие на община Бяла Слатина с проект „Нека по-добре да защитим и да
се грижим за здравето на нашите деца, живеещи по течението на река
Дунав”
 Одобряване на Споразумение за общинско сътрудничество за учредяване
на Регионално сдружение за управление на отпадъците с партньори
Община Бяла Слатина, Община Борован, Община Козлодуй, Община
Мизия и Община Хайредин.
6. Бе взето решение за удостояване със званието „Почетен гражданин на Бяла
Слатина
7. Важно място в заседанията отново заемаше образованието – по този
въпрос са взети 4 решения.
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Бяха
определени
средищните
училища
в
общината,
както
и
преимуществените ползватели на училищните автобуси. Бе дадено съгласие за
дофинансиране със собствени средства на паралелки с изключения от минималния
брой на учениците в завършваща степен на обучение (осми и дванадесети клас).
8. Много сериозна също така е и темата да здравеопазването. По тази тема са
взети 13 решения. На 10.11.2009 г. бе проведено заседание изцяло посветено на
здравеопазването. Повечето от взетите решения са свързани с дейността на
“Многопрофилна болница за активно лечение – Бяла Слатина” ЕООД. Общинският
съвет изрази своята подкрепа за местната болница, одорявайки изразходването на
средства за закупуване ан апаратура и автомобил за дружеството. По искане на
управителя бе открита процедурата по самоакредитация, представляваща етап в
акредитирането на съществуващите отделения и бе приет доклада за
самоакредитация. Бяха разгледани и приети също така бизнес – план за работата
на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2010 г., както и Одитен доклад за „МБАЛ –
Бяла Слатина” ЕООД. Своявременно са постъпвали и са разглеждани тримесечните
счетоводни отчети на дружеството.
На своето последно заседание Общинският съвет също така се запозна с
Актуалното състояние на „Медицински център 1- Бяла Слатина” ЕООД и бе решено
да бъде Упълномощен кмета на общината да изготви и изпрати мотивирано искане
до Министъра на здравеопазването за получаване на съгласие за прекратяване на
“МЦ – І гр. Бяла Слатина” ЕООД.
9. В сферата на социалните дейности най-важното наше решение е свързано
с даване съгласие за разкриване на услугата Дневен център за деца с
увреждания” с капацитет от 11 деца от община Бяла Слатина, в сградата на ДДМУИ
„Надежда”, с. Търнава, които да се обезпечат с ресурси по проект, делегиран
държавен бюджет и квалифициран екип от дома, считано от 01.01.2010 г
10. В изпълнение на своите правомощия бяха взети и други решения с найразнообразен характер, като:
 избор на окръжни и районни съдебни заседатели
 изменение на ЧИПУП
 определяне на места за рекламни табла
 определяне местостоянки на таксита
 подпомагане издаването на книга на талантлива ученичка и т.н.
11. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 21 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 31 такива молби и са взети 19 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.
12. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и решения
за изменение и допълнение на вече взети решения – 4 решение,
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13. С 3 решения бяха отменени действащи по-рано решения
14. Бяха взети и 3 решения за отлагане и доразглеждане на влезли в дневния
ред теми.
15. През отчетния период няма решения, върнати за ново разглеждане от
Областния управител във връзка с упражнявания от него контрол върху приетите от
Общинския съвет актове.
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.
Община Бяла Слатина през изминалите месеци доказва, че конструктивния
диалог, обоснованите решения и стратегически заложените цели са условия за
успешна работа и неоспорими постижения. В работата 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:
/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
0
Милко Петров Симеонов
1-5
Николай Митев Кръстев
1-4
Павлина Цветанова Иванова
0
Петър Димитров Цеков
0
Стефан Иванов Терзийски
7-41
Яшар Махмудов Касъмов
0
КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОННОСТ И ЕТИКА,
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ
Цветелина Йотова Иванова - председател
0
Ангел Ценов Ангелов
2-5
Валери Борисов Симеонов
0
Данаил Маринов Йолов
0
Петър Димитров Цеков
0
Петя Маринова Петрова
0
Християн Асенов Христов
1-4
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
0
Харалампи Николов Петков
1-5
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
3-18
Харалампи Николов Петков
1-4
Яшар Махмудов Касъмов
0
КОМИСИЯ ПО ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
Соня Цветанова Ганчева - председател
1-4
Данаил Маринов Йолов
0
Емилия Георгиева Раловска
0
Красен Георгиев Кръстев
0
Милко Петров Симеонов
0
Християн Асенов Христов
1-4
Цветелина Йотова Иванова
1-4
7

8

