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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 11.05.2017 ГОДИНА ДО 10.11.2017 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.
Общински съвет – Бяла Слатина, мандат 2015 - 2019 год., е конституиран
след провеждане на първото, свикано от Областен управител на Област Враца
заседание, проведено на 10 ноември 2015 год., на което избраните общински
съветници положиха клетва съгласно чл. 32 ал.1 от ЗМСМА. На същото
заседание, с Решение № 3, бе избран председател.
На 18 ноември 2015 год., с Решение № 5 бе приет Правилник за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация.
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 и инвестиционна политика е
провела 6 заседания;
ПК по устройство на територията и екология – 6 заседания;
ПК по здравна и социална политика – 6 заседания;
ПК по образование и култура – 5 заседания
ПК по младежта и спорта – 5 заседания
ПК по нормативна уредба и конфликт на интереси – 6 заседания
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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 във 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 заседанията присъстват представители на Общинска
администрация, което е залегнало и в нашия Правилник. Това води до подоброто изясняване същността на постъпилите материали и вземането на ясно
и конкретно становище от комисиите.
През отчетния период Общинският съвет е провел 6 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. Поканите за заседанието на Общинския съвет и
заседанията на комисиите са предоставяни на съветниците в сроковете,
предвидени в Правилника.
8 съветници не са отсъствали от нито едно заседание на Общински съвет
от началото на мандата до сега, а 16 нямат нито едно отсъствие за отчетния
период.
АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 84
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 – 6 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.
Новоприети нормативни документи:
1.
На основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на
отпадъците (ЗУО) бе приета Програма за управление на отпадъците на Община
Бяла Слатина. Програмата за управление на отпадъците е напълно съобразена
с националното законодателство по управление на отпадъците. Тя обхваща
необходимите мерки и дейности, които произтичат като задължение на
общините, съгласно разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове
към него, а именно дейностите по събиране, транспортиране, третиране,
оползотворяване и обезвреждане на битови отпадъци и всички останали
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специфични отпадъчни потоци в Община Бяла Слатина. В Програмата е
направен подробен анализ на средата, като са описани природо-географските и
териториално-административните особености, състоянието на въздуха и
водите, особеностите на почвите, състава на отпадъците и др. Разгледани са
икономическите, финансовите, демографски и социално-икономически
параметри.
Бяха приети изменения и допълнения и в следните нормативни документи:
2.1. С Решение № 438 / 29.06.2017 бе променено Приложение № 1 към
Правилник за дейността, структурата, численият състав и предоставеното за
управление общинско имущество на Общинско предприятие ”Чистота и
строителство” град Бяла Слатина, с което бе променена Структурата на
предприятието по предложение на Директора - промяна на длъжности в
структурата на общинското предприятие, произтичащи от оптимизирането на
работата на отделните щатове.
2.2. Периодично бе допълвана Годишна програма за управление на общинската
собственост за 2017 г., с Решения № № 439 / 29.06.2017.; 467 / 31.08.2017.; 478 /
28.09.2017. и 493 / 26.10.2017. промените са предизвикани от проявен интерес
за наемане и разпореждане към обекти, общинска собственост, които не са били
предвидени в първоначалния вариант на Програмата.
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.
3.1. С Решение № 422 / 25.05.2017 г. бе възложено на Иво Цветков - Кмет
на община Бяла Слатина, а в негово отсъствие на инж. Тихомир Цветков
Трифонов - Заместник-кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии“ да
представлява община Бяла Слатина в извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца, което се проведе на 16.06.2017г.
3.2. С Решение № 455 / 26.07.2017 бе възложено на инж. Иво Ценов
Цветков - Кмет на община Бяла Слатина, а в негово отсъствие на инж. Тихомир
Цветков Трифонов - Заместник-кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии“
да представлява община Бяла Слатина в извънредно заседание на Общото
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената
територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца, което се проведе на 31.07.2017г.
4. Бяха разгледани и приети 6 отчета и информации по различни теми.
5. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на общината.
Бяха взети 22 такива решения.
- С Решение № 420 / 25.05.2017 г. и с Решение № 465 / 31.08.2017 г. бе
приета Информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства
от ЕС на Община Бяла Слатина към 31.03.2017 и съответно към 30.06.2017 г..
- С 2 Решения: № 423 / 25.05.2017 г. и 443 / 29.06.2017 г. – бяха
предоставени средства на Инициативни комитети - за подпомагане
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организацията и провеждането на събора и изграждане на Мемориален
комплекс на Кан Кубрат край село Малая Перешчепина, Полтавска област,
Република Украйна и съответно - за изграждане на мемориал край
с. Козлодуйци на загиналите от 6-та Бдинска дивизия при отбраната на Добрич
през септември 1916 г., а с Решение № 426 / 25.05.2017 г. бе определена вноска
на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 2017 г.
- С Решение № 424 / 25.05.2017 г. бе извършена актуализация на
Приложение № 5 към Решение № 338 / 31.01.2017 г. за приемане на бюджета на
Община Бяла Слатина за 2017 г.
- бяха взети 3 решения за осигуряване на оборотни средства във връзка с
изпълнението на проекти:
 С Решение № 425 / 25.05.2017 г. бяха осигурени оборотни средства под
формата на безлихвен кредит за Сдружение „Първи юни”- гр. Бяла Слатина,
партньор за изпълнение на дейности 7 и 8 по проект „Обучение за успех“;
 С Решение № 428 / 25.05.2017 г. бе дадено съгласие за издаване на
Запис на Заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване
на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“;
 С Решение № 480 / 28.09.2017 г. бе прието изменение на Решение
№ 272 / 29.09.2016 г. и Решение № 427 / 25.05.2017 г., касаещо удължаването на
срока за възстановяване на временен безлихвен заем на Община Бяла Слатина
от Сдружение „МИГ Бяла Слатина“, предоставен за осигуряване на оборотни
средства за изпълнение на проект на Сдружение „Местна инициативна група
Бяла Слатина“.
- С Решения № 442 / 29.06.2017 г.; № 457 / 26.07.2017 г.; № 468 /
31.08.2017 г. и № 495 / 26.10.2017 г. бяха актуализирани капиталовите разходи
на общината
- С Решение № 464 / 31.08.2017 г. бе приет годишния отчет за
изпълнението на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на
Община Бяла Слатина и отчета за общинския дълг за 2016 г.
- С Решение № 466 / 31.08.2017 г. бе одобрено поемане на дългосрочен
общински дълг от Община Бяла Слатина под формата на финансов лизинг за
финансиране на капиталови разходи за закупуване на 1 брой лек автомобил за
нуждите на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина;
- С Решение № 476 / 28.09.2017 г. бе приета актуализирана бюджетна
прогноза за периода 2018-2020 г. на постъпленията от местни приходи и на
разходите за местни дейности на Община Бяла Слатина;
- С Решение № 477 / 28.09.2017 г. бе одобрено допълнително щатно
разписание извън структурата на Общинска администрация - Бяла Слатина
считано от 01.10.2017 г. и промяна в приложение № 5 на бюджета на община
Бяла Слатина за 2017 г.;
- С Решение № 479 / 28.09.2017 г. бе прието да бъдат дофинансирани
маломерните паралелки на СУ „Христо Ботев” с. Галиче (ІХ, Х, ХІ, ХІІ класове) и
СУ „Христо Ботев” с. Габаре (ХІ клас);
- С Решение № 488 / 28.09.2017 г. бе приет окончателния Одитен доклад
№ 0100312317 за извършен финансов одит на Годишния финансов отчет за
2016 г. на Община Бяла Слатина.
- С Решение № 492 / 26.10.2017 г. бе одобрено изплащане през месец
октомври 2017 г. на допълнителни възнаграждения на кметовете за постигнати
резултати;
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- бяха взети и други решения, касаещи изразходването бюджета на
общината или неговото отчитане
6. Голяма част от взетите решения са свързани с придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, произтичащи от заложеното
в Наредба 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество. 18 са решенията на Общинския съвет, свързани с разпореждането с
общинска собственост. Това са решения, свързани с придобиване на имоти от
общината, провеждане на търгове за продажби, концесии и отдаване под наем
на недвижими имоти или движими вещи; ликвидиране на съсобственост; замяна
на имоти и т.н.;
По видове могат да се обобщят по следния начин:
 Наем на помещения – 7;
 Наем на терени за поставяне на преместваеми обекти - 3
 Продажби – 3;
 Разпореждане със земеделски имоти – 2;
 Разпореждане с движима собственост - 3
7. Друга група решения на Общинския съвет са свързаните с участието на
общината в проекти и програми. Взети са 2 такива решения.
 С Решение № 428 / 25.05.2017 г. бе одобрено обезпечаването на
авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла
Слатина 2016“
 С Решение № 444 / 29.06.2017 г. бе дадено съгласие за
кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на деинституционализацията на
грижите за деца“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.
8. Бяха взети 2 решения свързани със Закона за устройство на територията.
9. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 23 решения
по въпроси от частен характер, поставени от тях.
10. Разглеждани са и въпроси, свързани с екологията, социалните услуги,
децата и младежите, спорта, образованието и културата – 7 бр.
11. Разглеждани са и въпроси, свързани здравеопазването в общината –
бяха взети 5 решения, касаещи сферата на здравеопазването.
12. През отчетния период има 2 върнати за преразглеждане решения във
връзка с упражнявания от Областния управител контрол върху приетите от
Общинския съвет актове.
13. Взето е и 1 решение за изменение и допълнение на вече взето решение:
Решение № 456 / 26.07.2017 г. - Изменение на Решение № 407 /
27.04.2017г. на Общински съвет Бяла Слатина, допълнено с Решение
№ 421 / 25.05.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина, за отпадане
делбата и промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000444 в
землището на с. Търнак, община Бяла Слатина
Можем да отчетем, че Общинска администрация участва активно в
работата на комисиите като вносители на проектите за решения. Има още какво
да се желае по отношение активността от страна на Общинските съветници при
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формулиране на проектите за решения, които в основната си част излизат от
Общинска администрация.
За популяризиране работата на Общинския съвет се използват
залегналите в Правилника ни способи за информиране на гражданите – на
интернет – страницата на общината, кабелна телевизия “Ета - Рава”, както и
публикуване на информационното табло в общината. Кабелната телевизия в
информационния си блок запознава с дневния ред на предстоящите заседания
на Общинския съвет и на комисиите, а след провеждане на заседанията
излъчва заснетите заседания и запознава с 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 заложена 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:
/В. Борисова/
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