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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ
ЗА ПЕРИОДА 11.05.2010 ГОДИНА ДО 11.11.2010 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.
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ ПОМОЩНИ
ОРГАНИ
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
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 28 заседания;
- ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 29
заседания;
- ПК по устройство на територията и екология – 31 заседания;
- ПК по образование, култура, младежта и спорта – 23 заседания;
- ПК по здравна политика – 28 заседания
Двете по-късно създадени 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, с Решение № 704 / 18.10.10. бе създадена работна група в 91

членен състав, която да разработи и съгласува с ТК „Коприна” необходимите
документи във връзка с участието на Община Бяла Слатина в съвместен
инвестиционен проект с ТК „Коприна” за възраждането на сектор „бубарство”. Този
въпрос към момента има още неизяснени казуси, поради което работната група
продължава работата си..
Пред отчетния период – 11. 05.2010 година – 10.11.2010 година,
Общинският съвет е провел 6 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. През месец август не беше свикано заседание.
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 88 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.
1.1. С Решение № 638 бе приета Програма за реализация на Общински
план за развитие на общината през 2010 г.
1.2.С Решение № 662 бе приет доклад за Анализ на ситуацията и оценка
на потребностите в Община Бяла Слатина. Този Аналитичен доклад е продукт на
съвместните усилия на Териториалната работна група за Община Бяла Слатина
и обобщава резултатите от проучването и оценката на потребностите от
социални услуги в общината, проведено през месец май 2010 година. Темите,
обхванати в доклада, включват широк кръг социо-икономически проблеми,
демографски тенденции, наличните ресурси, капацитет и качество на
предоставяните услуги и разглеждат социалните услуги в подкрепа на лицата за
осъществяване на ежедневни дейности и социално включване на определени
рискови групи от населението.Основна цел на общината, като доставчик на
социални услуги е да осигури по-пълноценни и достойни условия на живот и
възможности за социално включване на групите в социален риск.
1.3. С Решение № 663 бе приет изцяло променен Раздел V „Управление
на земи от Общинския поземлен фонд” от Наредба № 6 на Общински съвет за реда
за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Това бе
необходимо тъй като до този момент в Наредба № 6, като единствен начин за
управление на ОПФ, бе предвиден договор за наем, а относно земеделските земи
съществува специален договор, отчитащ спецификата на отношенията свързани с
тях, за който съществува самостоятелна нормативна уредба. Това е договорът за
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аренда, регламентиран в Закона за аренда в земеделието, при която освен наем,
като средство за управление, се предвиди и договор за аренда със съответната
регламентация относно неговото сключване, продължителност и съдържание.
1.4. С Решение № 673 бе приет Годишен доклад за наблюдение на
изпълнението за 2009 г. на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина
2007-2013 г.
1.5. С Решение № 701 бе изменена Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община
Бяла Слатина: бе добавен текст в Раздел ІІІ, глава втора „Такси за детски ясли,
детски градини, домове за социални грижи и други общински социални услуги”,
касаещ ползването на детски ясли и детски градини от децата, настанени в център
за настаняване от семеен тип.
1.6. С Решение № 713 бе Актуализирана Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост на община Бяла Слатина
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 14 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. Наложи се вземане на спешни мерки за намаляване
разходите на общината поради редуцирането на целевата субсидия от
Републиканския бюджет и приемането на актуализиран бюджет.
. Бяха взети 6 такива решения:
- с Решение № 661 бе приета Информация за отчета на касовото изпълнение
на бюджета на общината към 30.06.2010.
- приемането на актуализация на бюджета на общината за 2010 г. бе прието с
Решение № 672 и с Решение 686
- с Решение № 689 бе прието дофинансирането на маломерни паралелки да
стане с осигурени от училищата средства, чрез сключени договори за дарения и
удостоверения за дарения.
- в съответствие с условията за кандидатстване по проект с наименование
„Дребномащабни мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на
квартали в с. Попица, община Бяла Слатина”, бе изразено съгласие община Бяла
Слатина да осигури 5 % собствен принос от общата стойност на проектното
предложение за реализацията му. – Решение № 702.
- в съответствие с условията за кандидатстване по проект с работно
наименование „Подкрепа за децата с увреждания в Община Бяла Слатина чрез
социално включване””, бе изразено съгласие необходимият финансов ресурс за
съфинансиране на дейностите по проекта, а именно изготвяне на инвестиционен
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проект, строителен надзор и инвеститорски контрол (дейности, които са
недопустими разходи по схемата на кандидатстване) да бъдат финансирани от
бюджета на общината. – Решение № 703.
4. 15 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.
- 3 Решения: Решение № 646; Решение № 696 и Решение № 721 са свързани
с промяна начин на трайно ползване на общински земеделски имоти. Тези решения
се гласуват с мнозинство ¾ от общия брой съветници. Само с Решение № 646 е
одобрена такава смяна. С останалите две решеня, тази промяна е отхвърлена.
- с 4 решения: Решение № 648; Решение № 669; Решение № 670 и Решение
№ 693; бе Решение № 648; бяха актувани като публична общинска собственост
земите, заети от Санитарно охранителни зона на шахтови и тръбни вододайни
кладенци,
- с Решение № 695 бе променен статута от публична в частна общинска
собственост на два нeдвижими имота – бивши сгради на училища в селата
Соколаре и Алтимир.
- с Решение № 702, във връзка с кандидатстването по проект, бе декларирано,
че няма да бъде променян статута на имот, общинска собственост.
- с Решение № 712 и Решение № 713 бяха предоставени за ползване на
сдружения с нестопанска цел помещения, общинска собственост при определен
наем.
- с Решение № 713 бе Актуализирана Годишната програма за управление и
разпореждане с имотите – общинска собственост на община Бяла Слатина
- с Решение № 714 бе разрешена продажбата на недвижим имот, частна
общинска собственост в с. Бърдарски геран
- с Решение № 720 бе дадено съгласие за участие на община Бяла Слатина в
съвместно акционерно дружество с ТК „Коприна” с акционери община Бяла Слатина
и ТК „Коприна” гр. София. Като непарична вноска на общината в капитала на
акционерното дружество бе определен недвижим имот, частна общинска
собственост. Това решение е върнато за ново обсъждане от областния управител и
ще бъде разгледано на първото заседание на общинския съвет.
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 5 такива решения:
 Кандидатстване пред МОСВ с проект за изграждане на пречиствателна
станция за отпадни води.
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 учредяване на обезпечение-поръчителство на Община Бяла Слатина пред
финансиращата банка по Договора за кредитна линия, за който ще
кандидатства Сдружение „Център за подпомагане на ромските
инициативи”-град Бяла Слатина с цел реализацията на проект № 431-2-0325 “Придобиване на умения и постигане на обществена активност за
потенциална местна инициативна група на територията на община Бяла
Слатина” от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г..
 Кандидатстване пред МЗХ с проект „Реконструкция и рехабилитация на
водопроводна мрежа на с. Търнак, община Бяла Слатина”
 Кандидатстване пред ОП «Регионално развитие» с проект „Дребномащабни
мерки за предотвратяване на наводнения чрез отводняване на квартали в
с. Попица, община Бяла Слатина”
 Кандидатстване пред МТСП с проект с работно заглавие «Подкрепа на
децата с увреждания в община Бяла Слатина чрез социално включване»
6. Традиционно, темата за здравеопазването бе застъпена в нашите
заседания – по темата бяха взети 9 решения, касаещи здравеопазването в
общината като цяло или конкретно „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД. През този период
се произнесохме по повод предложената от РЦЗ – Враца за областна здравна карта
и приехме Декларация по повод реформите в здравеопазването. Това е тема, която
ще продължи да стои във фокуса на нашите заседания.
7. Важно място в заседанията отново заемаше образованието – по този
въпрос са взети 9 решения.
Сериозно внимавие беше отделено на Питане от директорите на начални
училища в гр. Бяла Слатина по повод намерението на ръководството на СОУ „В.
Левски” да осъществи прием на ученици в първи клас. По въпроса бе решено и се
проведе кръгла маса с директорите на всички общински училища, юрист и друг
представител на Регионален инспекторат по образованието гр. Враца, юрист и
други представители от Общинска администрация Бяла Слатина и общински
съветници.
Бе дадено съгласие община Бяла Слатина да се включи в проект на
Министреството
на образованието, младежта и науката за въвеждане на
задължителна предучилищна подготовка
за децата, навършили петгодишна
възраст от учебната 2010 – 2011 година.
Бе актуализиран списъка със средищните училища в общината, както и
преимуществените ползватели на училищните автобуси.
Бе дадено съгласие за дофинансиране със средства, осигурени от училищата
чрез сключени договори за дарения и удостоверения за дарения
8. Бяха взети 4 решения, касаещи сферата на социалните дейности и
социалните услуги.
9. В изпълнение на своите правомощия бяха взети и други решения с найразнообразен характер,
9. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 24 решения по
въпроси от частен и обществен характер, поставени от тях.
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Като цяло, Общинският съвет е ангажиран предимно с молби за парични
помощи – през отчетния период са получени 31 такива молби и са взети 20 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.
10. Наред с гореспоменатите решения, се наложи да се вземе и 1решение за
изменение и допълнение на вече взето решение.
13. С 1 решение бе отменено вече взето решение
14. Има 1 решение, върнато за ново разглеждане от Областния управител във
връзка с упражнявания от него контрол върху приетите от Общинския съвет актове.
То ще бъде разгледано на предстоящото заседание.
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 на официалния 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 се появиха различни становища по определени
въпроси от страна на Общинския съвет и ръководството на Общинска
администрация, отнасящи се предимно до въпроси, свързани с определени
инвестиционни намерения. Това показва, че работата на Общинският съвет не
върви вяло и формално, а се провеждат искински дискусии, когато трябва да се
защитят интересите на общината за по-дълъг период. Конструктивният диалог е
условие за успешна работа и неоспорими постижения. В работата на кметския екип
и на общинските съветници е заложено на общата воля за развитие на общината и
подобряване живота 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
1-1
Милко Петров Симеонов
0
Николай Митев Кръстев
1-6
Павлина Цветанова Иванова
2-9
Петър Димитров Цеков
0
Стефан Иванов Терзийски
7-29
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
1-1
Петя Маринова Петрова
1-5
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
0
Павлина Цветанова Иванова
2-6
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
6-32
Харалампи Николов Петков
0
Яшар Махмудов Касъмов
0
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
1-5
Християн Асенов Христов
2-10
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Цветелина Йотова Иванова

0

Брой отсъствия от
заседания

№

Име, презиме и фамилия

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Ангел Ценов Ангелов
Асен Траянов Димитров
Бранимир Асенов Бочев
Валентин Рашев Лаков
Валери Борисов Симеонов
Данаил Маринов Йолов
Емилия Георгиева Раловска
Красен Георгиев Кръстев
Мехти Касъмов Хасков
Милко Петров Симеонов
Николай Митев Кръстев
Павлина Цветанова Иванова
Петър Димитров Цеков
Петя Маринова Петрова
Соня Цветанова Ганчева - Младенова
Стефан Иванов Терзийски

17.

Харалампи Николов Петков

18.
19.
20.
21.

Християн Асенов Христов
Цветанка Иванова Петрова – Йорданова
Цветелина Йотова Иванова
Яшар Махмудов Касъмов
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1
1
2
1
1
2

1
2

