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ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 11.05.2012 ГОДИНА ДО 10.11.2012 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 2011 - 2015 год., е конституиран след
провеждане на първото, свикано от Областен управител на Област Враца
заседание, проведено на 10 ноември 2011 год., на което избраните общински
съветници положиха клетва съгласно чл. 32 ал.1 от ЗМСМА. На същото
заседание, с Решение № 3 бе избран председател, а с Решение № 4 –
заместник – председател на съвета. На същото заседание, с Решение № 5 бе
избрана и временна комисия, която да изработи проект за правилник за
организацията на дейността на Общински съвет и взаимодействието му с
общинска администрация.
На 01 декември 2011 год., с Решение № 6 бе приет Правилникът за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. Той е изменян и
допълван с две наши решения: Решение № 37 / 21.12.11. и Решение № 213 /
30.08.12. Съгласно приетия Правилник, Общинският съвет реши да има 6
постоянни комисии:
Съгласно чл. 19 от Правилника бе сформиран Председателски съвет,
който заседава преди всяко заседание и разработва проекта за дневен ред на
предстоящото заседание.
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;
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ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 9
заседания;
ПК по устройство на територията, земеделие и екология – 6 заседания;
ПК по образование, култура, младежта и спорта – 6 заседания
ПК по здравна и социална политика – 8 заседания
Заседанията на постоянните комисии са открити и се оповестяват
публично съгласно предвиденото в ПОДОСНКВОА.
На заседанията на постоянните комисии трябва да присъстват
представители на администрацията от съответния ресор, както и вносителите
на съответните материали и предложения и активно да участват в изясняване
законността и целесъобразността на дадено управленско решение. 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. В
работата на последните няколко заседания се наблюдава известно оттегляне на
определени представители на Общинска администрация от това задължение,
което е залегнало и в нашия Правилник. Това води до затруднения в работата
на комисиите при изясняване същността на постъпилите материали и до
неясноти при вземане на становище от комисиите. Надявам се, в бъдеще тези
пропуски да бъдат преодолени.
През отчетния период Общинският съвет е провел 9 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.
Към настоящия момент няма съветници с 3 поредни или общо пет
отсъствия от заседания на Общинския съвет в рамките на една календарна
година 12 съветници не са отсъствали от нито едно заседание на Общински
съвет.
АКТОВЕ НА Общинския СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 153
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-важният орган на
местното самоуправление.
1.1. На първо място трябва да се спомене приетата промяна в
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии
и взаимодействието му с Общинска администрация - тя бе продиктувана от
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необходимостта за синхронизиране на нашия местен документ с приети
промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Новоприети нормативни документи
1.2. В съответствие с промените в нормативната уредба на страната
и нуждите на общината, бе отменена старата Наредба № 6 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с
Протокол № 23, Решение № 275 / 18.11.2008 година и изменяна многократно и с
Решение № 134 / 30.05.2012 бе приета изцяло нова Наредба № 6 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Приложение 1 на новоприетата наредба бе допълнено с Решение
№ 208 / 01.08.2012. допълнението се наложи по следната причина: в
приложението е предвиден „наем на тенискорт от тенис клуб“ 50.00 лв. месечно.
При тази формулировка не е взето предвид, че тенис – кортовете са на открито
и реално в тях се извършва тренировъчна дейност само през топлия сезон. При
сключването на годишен договор за наем се оказва, че клубовете са принудени
да плащат реално за месеците, за които използват кортовете цена много повисока от предвидената в наредбата
1.3. С Решение № 135 / 30.05.2012 бе приета нова Стратегия за
равнопоставеност и равни шансове на хората с увреждания в Община Бяла
Слатина за периода 2012-2015 година.
1.4. С Решение № 216 / 30.08.2012 бе одобрен предложения План за
съвместна работа и взаимодействие между Община Бяла Слатина и дружество
“Военноинвалид” гр. Бяла Слатина през периода 2012 – 2015 година.
Бяха приети изменения и допълнения и в следните нормативни документи:
1.5. С Решение № 136 / 30.05.2012 бе актуализирана Наредба № 20
на Общински съвет Бяла Слатина за предоставяне на услугите „Социален
асистент” и „Домашен помощник”.
1.6. периодично бе допълвана Годишна програма за управление на
общинската собственост за 2012 г., с Решения № 137 / 30.05.2012.; 163 /
28.06.2012.; 196 / 01.08.2012.; 217 / 30.08.2012 и 267 / 30.10.2012. промените са
предизвикани от проявен интерес към обекти, общинска собственост, които не
са били предвидени в първоначалния вариант на Програмата.
1.7. С Решение № 243 / 27.09.2012 бе приета разработената от
фирма „ФРМС КОНСУЛТ” EООД – СОФИЯ Междинна оценка на изпълнението
на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2007–
2011г. Актуализация на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина и
програмата за реализацията му за остатъка от периода на неговото действие –
2012 – 2013 г. Това е много важен стратегически документ, създаващ основите
на развитието на общината в бъдеще
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. Друга група решения, са тези, с които сме определили свои
представители в различни организации, сдружения и т.н. – взети са 2 такива
решения:
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- Решение № 159 / 11.06.2012., с което е
възложено на инж. Иво Ценов
Цветков, кмет на община Бяла Слатина да представлява община Бяла Слатина
в общото събрание на “МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца;
- Решение № 269 / 30.10.2012., с което е възложено на инж. Иво Ценов
Цветков, кмет на община Бяла Слатина да представлява община Бяла Слатина
в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца до края
на мандата.
3. с Решение № 193 / 01.08.2012. бе утвърдена промяна в структурата на
Общинска администрация Бяла Слатина, приета с Решение № 39 / 27.01.2012 г.,
съгласно Приложение №1. Тази промяна бе наложена от изменения в
нормативната уредба на страната.
4. Бяха разгледани и приети 12 отчета и информации по различни теми.
5. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на
общината. Бяха взети 16 такива решения.
- С Решение № 195 / 01.08.2012. бе приета Информация за касовото
изпълнение на бюджета към 30.06.2012 г. на община Бяла Слатина, с Решение
№ 215 / 30.08.2012 - Информация относно Одитен доклад № 0100021112 за
извършен финансов одит на годишния отчет на община Бяла Слатина за 2011 г.;
а с Решение № 266 / 30.10.2012 - информацията за касовото изпълнение и
усвояването на капиталовите разходи за третото тримесечие на 2012 год.
- с Решение № 139 / 30.05.2012. бе даден мандат на Кмета на Община
Бяла Слатина да подпише споразумение за разсрочено доброволно плащане на
задълженията по договора с „Битекс Груп” ЕООД; с Решение № 140 / 30.05.2012.
бе даден мандат на кмета на общината за Подписване на Спогодба с
„Химкомерс Инженеринг” ООД – гр. Плевен за погасяване на вземане на
Община Бяла Слатина, а с Решение № 222 / 30.08.2012. бе решено да се погася
просрочени задължения за лихви и такси по заем на Сдружение с нестопанска
цел „Център за подпомагане на ромските инициативи” - гр. Бяла Слатина, на
което общината е гарант по заема. Тъй като сумите по тези решения не бяха
предвидени във вече приетия бюджет на общината, това доведе до приемане на
решения за разместване на капиталовите разходи от собствени приходи с цел
обезпечаване на необходимите суми.
- с Решения №№ 161 / 28.06.2012; 197 / 01.08.2012.; 223 / 30.08.2012; 244 /
27.09.2012; 245 / 27.09.2012; 270 / 30.10.2012 бяха актуализирани капиталовите
разходи на общината
- бяха взети и 2 решения за финансиране на проекти: С Решение
№
166 / 28.06.2012 бе решено да се финансира изготвянето на проекти, с които за
де кандидатства пред ПУДОС за: 1. закриване и рекултивация на
съществуващото
общинско
депо
за
битови
отпадъци
и
2.
за
реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в
населените места на общината с под 2000 еквивалентни жители;
с Решение № 200 / 01.08.2012 бе решено да се кандидатства с проектно
предложение отнасящо се до инвестиции свързани с реконструкция /
рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в населени места на
общината с под 2000 еквивалентни жители, като бяха гласувани средства за
изготвяне на предложението.
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- бяха взети и други решения, касаещи изразходването бюджета на
общината или неговото отчитане
6. С новоприетата Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, задълженията на Общинския съвет,
свързани с разпореждането с общинска собственост се увеличиха. Затова и
голяма част от взетите след това решения са в тази връзка. 65 са решенията на
Общинския съвет, свързани с разпореждането с общинска собственост. Това са
решения, свързани с провеждане на търгове; ликвидиране на съсобственост;
замяна на имоти; продажби и отдаване под наем на недвижими имоти,
удължаване срокове на договори и т.н.;
По видове, могат да се обобщят последния начин:
 Право на ползване и наем на помещения – 25;
 Безвъзмездно предоставяне, съгласно чл. 22 и чл. 23 от Наредба 6
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество – 12;
 Удължаване на срокове за наем - 3
 Терени за поставяне на павилиони – 4;
 Отдаване под наем на гаражи – 2;
 Отдаване на рибарници – 3;
 Продажби на общинска собственост, предимно терени – 7;
 Приемане на оценки за обекти – 2;
 Наем на земеделски земи – 4;
 Възстановяване на земеделски земи по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на
ЗСПЗЗ – 2;
 Отстъпване право на строеж или пристрояване – 3;
 Други - 6
7. Една сравнително нова, много важна група решения на Общинския
съвет са свързаните с участието на общината в проекти и програми. Взети са 9
такива решения:
 Решение № 138 / 30.05.2012 г. – кандидатстване по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” с проект „Общинско звено
за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина” по Схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.1.04 „Помощ в
дома”
 С Решение № 164 / 28.06.2012 г. – бе изменен текста на Решение
№ 113 / 26.04.2012 г. в частта „срок на погасяване“ и той придоби
следната редакция: „Срок за погасяване – не по-късно от 31 юли
2013 г.”, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такса за предсрочно погасяване.”
 Решение № 165 / 28.06.2012 г. – кандидатстване на Община Бяла
Слатина с инвестиционен проект пред Министерство на околната
среда и водите (МОСВ) – Предприятие за управление на дейностите
по опазване на околната среда (ПУДООС) за закриване и
рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци, находящо
се в землището на гр. Бяла Слатина в местността „Любимир”, ПИ
№ 194002, ЕКАТТЕ 07702 с обща площ от 32 004 м2; с Решение №
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166/ 28.06.2012 г. – бяха одобрени сумите за изготвяне на работни
проекти, с цел кандидатстване по Решение № 165
С Решение № 199 / 01.08.2012 г. – бе подкрепена инициативата на
Община Бяла Слатина да кандидатства по Мярка 321 от ПРСР 2007 –
2013 г., с приоритетен проект: „Реконструкция на водопроводна мрежа
в населени места от Община Бяла Слатина – с. Търнак, с. Габаре,
с. Галиче и с. Попица”
С Решение № 200 / 01.08.2012 г. – бе дадено съгласие община Бяла
Слатина да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка
за избор на изпълнител на консултантски услуги за изготвяне на
Заявление за подпомагане по реда на Наредба
№ 25 / 29.07.2008 г.
и окомплектоване на пакета от необходими документи за
кандидатстване на общината за финансиране по ПРСР с проектно
предложение „Инвестиционно консултиране за изготвяне на
заявление/проект за подпомагане/кандидатстване по ПРСР, Мярка
321: „Oсновни услуги за населението и икономиката в селските
райони” – Целеви прием: „Реконструкция и рехабилитация на
съществуващи общински пътища и мостове, строителство на нови
пътища и реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи
и съоръжения”.
Решение № 219 / 30.08.2012 г. – Кандидатстване по Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси” с проект „Устойчива
деинституционализация в Община Бяла Слатина” по Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.12
„Да не изоставяме нито едно дете”.
С Решение № 220 / 30.08.2012 г. – бе изменен текста на Решение
№ 477 / 28.08.2009 г. в частта „срок на погасяване“ и той придоби
следната редакция: „Срок за погасяване – не по-късно от 31 март
2013г.”, с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части,
без такса за предсрочно погасяване.”
С Решение № 264 / 24.10.2012 г. – бе одобрено Споразумение за
общинско сътрудничество между Община Бяла Слатина и Община
Алмендралехо, област Бадахос, Провинция Екстремадура, Испания и
бе подкрепено намерението на Община Бяла Слатина да
кандидатства с партньорски проект "Отново на работа за по-добър
утрешен ден" по ОП РЧР, Приоритетна ос 7 „Транснационално и
междурегионално сътрудничество”.

8. Внимание бе отделено на нуждите на общинските предприятия.
 с Решение № 138 / 30.05.2012 г. бе решено да се кандидатства по
проект „Общинско звено за помощ и грижа в дома – Бяла Слатина” по
Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.1.04 „Помощ в дома” и да се създаде Звено за услуги в
домашна среда към Домашен социален патронаж, като се разшири
услугата, администрирана и предоставяна от Общинско предприятие
„Пазари и социални дейности” - Бяла Слатина.
 с Решение № 209 / 01.08.2012 г. се откликна на необходимостта от лек
автомобил за обезпечаване дейността на Общинско предприятие
“Чистота и озеленяване” и бе одобрено временното предоставяне за
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безвъзмездно управление и ползване на лек автомобил марка „ДЕУ”,
модел „Леганза”, собственост на общината.
 с Решение № 245 / 27.09.2012 г. бяха одобрени средства за
закупуване на комбинирана машина – „Багер и челен товарач“ –
рециклиран, за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване“ гр. Бяла
Слатина
9. Много сериозна също така е и темата да здравеопазването. По тази тема
са взети 8 решения.
Състоянието на “МБАЛ – Бяла Слатина” е във фокуса на нашите
разисквания – на всеки 3 месеца се разглеждат и приемат счетоводните отчети
на дружеството. Много важна стъпка за бъдещето на болницата, след обявения
и неспечелен конкурс за възлагане на управлението на “Многопрофилна
болница за активно лечение – Бяла Слатина” ЕООД, бе решението за промяна в
начина на управление на МБАЛ – Бяла Слатина ЕООД и учредяването на
прокура за срок от 3 години. След тази стъпка, резултатите не закъсняха, както
стана ясно от разгледания на последното ни заседание отчет за 9-месечието.
През отчетния период, с решение № 159 / 11.06.2012 бе избран и нашият
представител в “МБАЛ “Христо Ботев” АД гр. Враца, а на следващото заседание,
с Решение № 162 / 28.06.2012, приехме за сведение Информация за хода и
взетите решения от Общото събрание на МБАЛ «Хр. Ботев» Враца, проведено
на 12.06.12.
10. От особена важност се оказва и темата за социалното обслужване на
населението, по която са взети общо 5 решения:
- бяха взети 2 решения за одобрение на нормативни документи във връзка
със социалното обслужване на населението. Те са подробно описани по-горе в
доклада
- бяха взети 2 решения за отпускане на средства на кметове на населени
места за организиране издаването на документи за самоличност на самотно
живеещи хора, които не са в състояние сами да се грижат за себе си, след което
да се направят постъпки за настаняването им в подходящи специализирани
заведения
- бе решено, по докладна от директора на „ДСХ” - с. Попица, да се
предостави 320 м2 от гробищния парк в селото за безвъзмездно ползване и
управление от дома.
11. във връзка с културата, образованието, младежта и спорта бяха взети
9 решения.
12. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 19
решения по въпроси от частен характер, поставени от тях.
13. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и
решения за изменение и допълнение на вече взети решения – 5 решения, да
бъдат отменени вече взети решения – 8 решения Във връзка с упражнявания от
Областния управител контрол върху приетите от Общинския съвет актове, бяха
преразгледани 5 решения, взети през предишния отчетен период и свързани с
удължаване сроковете за наем на помещения, общинска собственост, които при
повторното разглеждане отменихме. През този отчетен период нямаме
решения, върнати за ново разглеждане.
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Общинският съвет откликваше своевременно на злободневните нужди на
общината. За това говорят и трите проведени извънредни заседания по
конкретни, важни теми, свързани със спазване на законови срокове или
свързани със срокове по проекти.
Новост в работата на Общинския съвет беше провеждането на изнесени
заседания – в различни села от общината. 4 от редовните заседания бяха
проведени в селата: Търнава – 01.08.2012.; Попица – 30.08.2012; Соколаре –
27.09.2012 и Бърдарски геран – 30.10.2012 . това даде възможност на местното
население да се запознае по-отблизо с работата на Общинския съвет, както и
да представи своите проблеми пред Общинския съвет.
Като препоръка към нашата работа, бих могъл да спомена слабата
инициативност на общинските съветници при определяне темите, които се
разглеждат в заседанията – основно внесените материали са от Общинска
администрация.
За популяризиране работата на Общинския съвет се използват различни
способи за информиране – публикуване на информационното табло в общината
и запознаване по кабелното радио, на интернет – страницата на общината и по
кабелна телевизия “Ета - Рава”. Общинско кабелно радио и кабелна телевизия
редовно излъчват заседанията – директно и на запис, а в информационните си
блокове те информират за дневния ред на предстоящите заседания на
Общинския съвет и на комисиите, а след провеждане на заседанията
оповестяват 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.
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 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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