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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.11.2014. ДО 10.05.2015 г.
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.
През отчетния период Общинският съвет е провел 8 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.
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 8
заседания;
ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 8
заседания;
ПК по устройство на територията, земеделие и екология – 7 заседания;
ПК по образование, култура, младежта и спорта – 7 заседания
ПК по здравна и социална политика – 7 заседания
Основната дейност на Общинския съвет се извършва в постоянните
комисии, където 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
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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 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.
АКТОВЕ НА Общинския СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 128
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
– 16 такива решения. Това са местните нормативни документи, в които найярко е отразена законодателната същност на Общинския съвет като найважен орган на местното самоуправление.
1.1. С Решение № 894 / 27.11.2017 бе приет План за действие на
Община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на област Враца за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в
уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015 –
2017 г.
Бяха приети изменения и допълнения и в следните нормативни
документи:
1.2. С Решение № 921 / 15.01.2015 бе актуализиран План за
закриване на Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда”.
1.3. Със Закона за изменение и допълнение на Закона за данък
върху добавената стойност,(обн., ДВ, бр.105 от 19.12.2014г.), в Закона за
местните данъци и такси се направиха изменения и допълнения. За
съгласуване с текстовете на тези закони, с Решение № 924 / 29.01.2014 г. бе
допълнена и изменена Наредба № 18 за определяне размера на местните
данъци на територията на община Бяла Слатина по отношение на сроковете,
в които се прави отстъпка от 5 % за предплатилите за цялата година на
данъците върху сградите и данъците за превозни средства.
1.4. По същата причина, с Решение № 923 / 29.01.2014 г. бе
допълнена и изменена Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина по
отношение на сроковете, в които се прави отстъпка от 5 % за предплатилите
за цялата година такса за битови отпадъци.
1.5. Наредба № 5 за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на Община Бяла Слатина бе
допълнена и изменена още веднъж, с Решение № 962 / 29.01.2014 г. по
отношение на текстове от Приложение 1 към наредбата
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Съгласно законодателството, ежегодно, в първите месеци на
годината приемаме някои програми и планове.
1.6. Бяха приети следните програми: (това са документи,
предвиждащи извършване на конкретни стъпки за осъществяване на
конкретни дейности):
 Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в Община Бяла Слатина за 2015 г.
(Решение № 925 / 29.01.2015 г. Това същевременно е и документ,
който се променя
често – стопанисването на общинската
собственост е динамичен процес, в който се съобразяваме с
интересите на гражданите, желаещи да наемат или закупят
общинска собственост, а това не може да се предвиди еднократно
за цяла година напред. Така, през отчетния период, за 2014 година
програмата бе допълнена с Решение № 895 / 27.11.2014 и с
Решение № 907 / 22.12.2014, а през тази година допълнихме
програмата с Решение № 946 / 19.02.2015 г.; с Решение № 963 /
26.03.2015 г. и с Решение № 978 / 30.04.2015 г.
 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла
Слатина през 2015 г. и Календарен план за културните, религиозни
и спортни празници в общината – приети с Решение № 926 /
29.01.2015 г.
1.7. Приехме и следните планове:
 Годишен план за развитие на социални услуги за 2016 година в
Община Бяла Слатина - Решение № 960 / 26.03.2015 г.
 План за действие на Общинската стратегия за закрила на детето
за 2014 г. – Решение № 960 / 26.03.2015 г.
 План за защита при бедствия в община Бяла Слатина - Решение №
977 / 30.04.2015 г.
Всички тези актове на Общинския съвет въвеждат законов ред и
организация на местно равнище и затова те са от особена важност за
гражданите на общината, тъй като те регулират различни страни от местните
обществени отношения.
2. С Решение № 964 / 29.03.2015. бе определен нов състав на Комисия
по номинациите.
3.1. С Решение № 898 / 27.11.2014 бе определен Асен Траянов
Димитров за свой представител в Общински съвет за сътрудничество по
етническите и интеграционни въпроси, създаден с Решение № 712 /
27.02.2014.
3.2. С Решение № 930 / 29.01.2015 бе възложено на Иво Цветков да
представлява община Бяла Слатина в редовното заседание на Общото
събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена
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територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, което се проведе на 20.02.2015
г.
3.3. С Решение № 947 / 19.02.2015 бе възложено на Иво Цветков да
представлява община Бяла Слатина в извънредното заседание на Общото
събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, което се
проведе на 11.03.2015 г.
3.4. С Решение № 948 / 19.02.2015 бе определен Тихомир Трифонов за
представител на Община Бяла Слатина в Общото събрание на Фонд
„Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ.
4. Бяха разгледани и приети 11 отчета и информации по различни теми.
5. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на
общината.
Бяха взети 45 такива решения.
На 19 февруари 2015 г. Общинският съвет гласува бюджета на община
Бяла Слатина за 2015 г. Прие се и отчета за състоянието на общинския дълг
за 2014 година. Бе обявено и поведено публично обсъждане на тези въпроси,
както и на отчета за изпълнение на общинския бюджет за 2014 година преди
разглеждането им на наше заседание, Тези въпроси бяха разгледани във
всички постоянни комисии, което осигури на общинските съветници
възможност за много по-задълбочено разглеждане на документите по всички
направления и в много по-висока степен гарантира приемането на един
реален в приходната му и разходна част бюджет. Трябва да се отбележи, че
настоящата година е много отговорна във финансово отношение. Амбициите
на общинското ръководство са за постигане на развитие във изграждането на
инфраструктурата на общината. В рамките на допустимото по Закона за
общинския дълг, са поети задължения във връзка с изпълнение на проекти и
инвестиции.
- С Решение № 897 / 27.11.2014 – бе приета План – сметката за дейност
„Чистота” на Община Бяла Слатина за 2015 г. съгласно Приложение № 1 и
изготвени калкулации за разходите по видове от ОП „Чистота и
строителство”. Както и дофинансирането на недостига в дейност „Чистота” в
размер на 151 583 лв. с други общински приходи.
- С Решения № 899 / 27.11.2014; № 910 / 22.12.2014 и Решения № 932 /
29.01.2015 бяха актуализирани капиталовите разходи на общината.
- С Решение № 906 / 22.12.2014 – бе прието , а с Решение № 949 /
19.02.2015 г. изменено поемане на дългосрочен общински дълг, чрез договор
за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България ФЛАГ” ЕАД, с цел покриване на наложени финансови корекции по проект:
„Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”.
- С Решение № 908 / 22.12.2014 – бе приета промяна в Бюджета на
Община Бяла Слатина за 2014 г. в частта увеличаването на средствата за
възнаграждения и осигурителни вноски на ОП „Чистота и строителство“, както
и на средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на държавна
дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка“
- С Решение № 909 / 22.12.2014 – бе решено да се дофинансира
дейност 389 „Други дейности по образованието“ Община Бяла Слатина.
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- С Решения № 931 / 29.01.2015 и № 948 / 19.012.2014 бе дадено
предварително съгласие и съгласие за участие на община Бяла Слатина във
Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ с основна цел
междуобщинска подкрепа чрез допълване и надграждане на държавната
политика при бедствия.
- С Решение № 951 / 19.02.2015 – бе решено да се продължи дейността
на Център за развитие на общността гр. Бяла Слатина през 2015 г., като за
целта Община Бяла Слатина да осигури заплащането на двамата общностни
модератори за поддържане на дейността на „Център за развитие на
общността” в гр. Бяла Слатина за периода от 01.03.2015 г. - 31.12.2015 г. и
да финасира дейността им.
- С Решение № 958 / 26.03.2015 – бе приета бюджетна прогноза за
периода 2016 - 2018 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Бяла Слатина.
- С Решение № 990 / 30.04.2015 – бе приета промяна в Бюджета на
Община Бяла Слатина за 2015 г. и числеността на ОП „Пазари и социални
дейности“ във връзка с изпълнение на проект по операция „Осигуряване на
топъл обяд“.
Решения, свързани финансирането на проекти на общината:
- С Решение № 912 / 22.12.3014 г., изменено с Решение № 920 /
15.01.3015 г. подкрепихме Кандидатстване на Община Бяла Слатина по
Проект “Красива България 2015” М 02 „Подобряване на социалната
инфраструктура”, с проект / обект: „Ремонт на съществуваща самостоятелна
триетажна сграда – част от МБАЛ, УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Бяла Слатина.”
на стойност до 200 000 лв.; (ПКБ) и осигуряване на съфинансиране от страна
на кандидата, в размер не по-малък от 50 % от общата стойност на
инвестицията.
- С Решение № 920 / 22.12.3014 г. подкрепихме Кандидатстване на
Община Бяла Слатина по Проект “Красива България 2015” М 02
„Подобряване на социалната инфраструктура”, с проект / обект: „Ремонт на
съществуваща самостоятелна триетажна сграда – част от МБАЛ, УПИ I, кв. 4
по плана на гр. Бяла Слатина.” Като одобрихме осигуряването на
необходимото съфинансиране от страна на общината в размер на 122 092,30
лева с ДДС или 55,00% от общия бюджет на проета,
- с Решение № 933 / 29.01.2015 г. упълномощихме Кмета на Общината
да подпише Запис на заповед в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, обезпечаващ авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла
Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, сключен между Община Бяла
Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция. С Решение № 957/
26.03.2015 г. това решение бе отменено и взето в нов вариант като
упълномощихме кмета на община Бяла Слатина да подпише Запис на
заповед, в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в размер
на 609 367,72 лв. (за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия
ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на финансова
5

помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла
Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, сключен между Община Бяла
Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
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;
ликвидиране на съсобственост; замяна на имоти; продажби и отдаване под
наем на недвижими имоти и т.н.;
По видове, могат да се обобщят по следния начин:
 Право на ползване и наем на помещения и терени – 3;
 Безвъзмездно и възмездно предоставяне на общински имоти на
организации с нестопанска цел – 7;
 Продажба на земеделски земи – 4;
 Наем на земеделски земи, пасища и мери – 2;
 Промяна статута на имот – 1;
 Разпореждане общинско имущество – 1;
7. Една много важна група решения на Общинския съвет са свързаните
с участието на общината в проекти и програми. Взети са 5 такива решения.
 С Решение № 912 / 22.12.2014 г. подкрепихме кандидатстването
на общината по Проект “Красива България 2015” (ПКБ) с проект /
обект „Ремонт на съществуваща самостоятелна триетажна сграда
– част от МБАЛ, УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Бяла Слатина.” на
стойност до 200 000 лв. и осигуряване на съфинансиране от
страна на кандидата, в размер не по-малък от 50 % от общата
стойност на инвестицията, а с Решение № 920 / 15.01.2015 г. то
беше изменено
 С Решение № 913 / 22.12.2014 г. подкрепихме кандидатстването
на общината по Програма BG04 „Енергийна ефективност и
възобновяема енергия“ с проект: „Подобряване и модернизиране
на енергийната ефективност в МБАЛ – гр. Бяла Слатина”, а с
Решение № 935 / 29.01.2015 г. то беше изменено.
 С Решение № 934 / 29.01.2015 г. бе одобрено предварително
Споразумение за партньорство с партньор от страните – донори –
Кралство Норвегия, Исландия и Лихтенщайн - във връзка с
кандидатстване на Община Бяла Слатина по Програма BG04
„Енергийна ефективност и възобновяема енергия“, финансирана
от Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство (ФМ на ЕИП) 2009-2014 по проектно предложение
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„Подобряване и модернизиране на енергийната ефективност в
МБАЛ – гр. Бяла Слатина”
8. Бяха взети 7 решения свързани със Закона за устройство на
територията.
9. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 28
решения по въпроси от частен характер, поставени от тях.
10.
Специално внимание бе отделено на въпроси, свързани със
социалните услуги – бяха взети 8 решения
11.
Разглеждани са и въпроси, свързани с децата и младежите,
спорта, образованието и културата – 6 бр.
12.
Разглеждани са и въпроси, свързани с „МБАЛ – Бяла Слатина“
ЕООД – 2 бр, касаещи приемане на отчети на дружеството. С Решение
№ 959 / 26.03.2015 г. бе сменен управителя и приемане на нов устав на
„Медицински център 1 - Бяла Слатина” ЕООД - гр. Бяла Слатина.
13.
През месец ноември бяха избрани съдебни заседатели за
Окръжен съд – Враца и Районен съд – Бяла Слатина
14.
По предложение на кмета на общината, с Решение № 987 /
30.04.2015 г. решихме да бъде създадено ефирно радио под името
„Общинско ефирно радио Бяла Слатина“ с програма, която да бъде
излъчвана на територията на община Бяла Слатина.
15.
През отчетния период нямаме върнати за преразглеждане
решения във връзка с упражнявания от Областния управител контрол
върху приетите от Общинския съвет актове.
Общинският съвет откликваше своевременно на злободневните нужди
на общината. За това говорят и двете проведени извънредни заседания по
конкретни, важни теми, свързани със спазване на срокове за подаване на
проекти или на документи по тяхното финансиране.
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 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, кабелното радио, 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 в информационния блок. 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.
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Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха
били възможни без общата воля на кмета на общината и неговия екип от
една страна и на общинските съветници от друга, без тяхната инициатива и
подкрепа на всяко хубаво начинание. Всяко намерение, преди то да стане
факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в Общинския
съвет. Всяко значително действие на местната изпълнителна власт е
предшествано от решение на местната законодателна институция. Така ние
като общински съветници поемаме отговорността за него пред гражданите.
Не друго, а силата на съгласието е ключът към всеки успех в община
Бяла Слатина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ:
/инж. Х. Петков/
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