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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 10.11.2015 ГОДИНА ДО 10.05.2016 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 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, а с Решение
№ 4 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 18 ноември 2015 год., с Решение № 5 бе приет и Правилникът за
организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация. На същото
заседание, с Решение № 6 /18.11.2016 бе избран заместник – председател
на съвета. Съгласно приетия Правилник, Общинският съвет реши да има 6
постоянни комисии:
1. Комисия по бюджет и финанси и инвестиционна политика – 7 членна;
2. Комисия по устройство на територията и екология – 5 членна;
3. Комисия по здравна и социална политика – 5 членна;
4. Комисия по образование и култура – 5 членна;
5. Комисия по младежта и спорта – 5 членна;
6. Комисия по нормативна уредба и конфликт на интереси – 7 членна.
Съгласно чл. 40 от Правилника, общинските съветници могат да
образуват групи според своята партийна принадлежност или политическа
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ориентация или на друга програмна основа. Бяха образувани 4 групи на
общинските съветници:
1. Група от ПП ГЕРБ – 10 – членна с председател Стефан Терзийски;
2. Група от ПП ДПС – 4 – членна с председател Касъм Касъмов;
3. Група от ПП БСП – 3 – членна с председател Венцислав Василев;
4. Група от СП Български път – 2 – членна с председател Никола Попов.
Коалиция «За Бяла Слатина» и Политическа партия АБВ са
представени в общинския съвет с по 1 член и не участват в групите
съветници.
Съгласно чл. 19 от Правилника бе сформиран Председателски съвет,
който заседава преди всяко заседание и разработва проекта за дневен ред
на предстоящото заседание и определя кои комисии трябва да изработят
становище по постъпилите материали.
На заседанието, проведено на 18.ноември 2015 г. , с решения 8 – 13 бе
определен състава на постоянните комисии, съгласно предварително
определените с Решение № 7 квоти за отделните политически групи. След
това, на своето първо заседание постоянните комисии, съгласно чл. 45,
ал. 2 от Правилника избраха от своя състав председател за съответната
комисия.
Бяха избрани следните председатели:
1. Комисия по бюджет и финанси и инвестиционна политика – Ралица
Илкова Искренова-Петрова
2. Комисия по устройство на територията и екология – Александър Недков
Алексиев
3. Комисия по здравна и социална политика – Николай Иванов Николов
4. Комисия по образование и култура – Цветелина Теодосиева Късльовска
5. Комисия по младежта и спорта – Петьо Иванов Шишков
6. Комисия по нормативна уредба и конфликт на интереси – Ангел Ценов
Ангелов
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ
ПОМОЩНИ ОРГАНИ
През отчетния период ПК по бюджет и финанси и инвестиционна политика е
провела 8 заседания;
ПК по устройство на територията и екология – 8 заседания;
ПК по здравна и социална политика – 6 заседания;
ПК по образование и култура – 6 заседания
ПК по младежта и спорта – 5 заседания
ПК по нормативна уредба и конфликт на интереси – 7 заседания
Заседанията на постоянните комисии са открити и се оповестяват
публично съгласно предвиденото в ПОДОСНКВОА.
На заседанията на постоянните комисии обикновено присъстват
представители на администрацията от съответния ресор и всички активно
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
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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.
От конституирането си до днес Общинският съвет е провел 10
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 повече от 2 отсъствия от
заседания на Общинския съвет в рамките на една календарна година 15
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 142
решения. Те са твърде разнообразни по своята тематика и адресат:
1. Първата група решения, са тези, с които се конституира самият
общински съвет и са свързани конкретно с неговата дейност – бяха взети 16
такива решения.
2. Седем на брой са решенията, с които сме определили свои
представители в различни организации, сдружения и т.н.
3. 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 – 21. Това са местните
нормативни документи, в които най-ярко е отразена законодателната
същност на Общинския съвет като най-важният орган на местното
самоуправление.
3.1. На първо място трябва да се спомене работата по
изработването и утвърждаването на Правилник за организацията и
дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинска администрация.
3.2. Бяха изменени и допълнени 2 наредби:
 По предложение на Нотариус А. Карабенчева, с Решение
№ 35 / 22.12.2015 г. бе изменена и допълнена Наредба № 18
за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Бяла Слатина в частта данък при придобиване на
имущество по дарение.
 С Решение № 96 / 29.03.2016 г. бе изменена и допълнена
Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинска имущество.
3.3. Бяха приети две нови стратегии:
 С Решение № 55 / 28.01.2016 г. – Стратегия за управление на
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общинската собственост за периода 2016-2019 г.
 С Решение № 119 / 26.04.2016 г. – стратегия за развитие на
социални услуги 2016- 2020
3.4. Бяха приети 5 плана:
 С Решение № 52 / 28.01.2016 г. - Годишния план за дейността
на Звеното за вътрешен одит при Община Бяла Слатина за
2016 година;
 С Решение № 69 / 25.02.2016 г. - Общински план за младежта
за 2016 г.;
 С Решение № 95 / 29.03.2016 г. - План за противодействие на
тероризма в община Бяла Слатина.
 С Решение № 99 / 29.03.2016 г. - Общински План за действие
за закрила на детето в Община Бяла Слатина за 2016г.
 С Решение № 120 / 26.04.2016 г. - Годишен план за развитие
на социални услуги за 2017 година.
3.5. С Решение № 70 / 25.02.2016 г. бе допълнен Общински план за
развитие 2014 – 2020 г.
3.6. Бяха приети и допълнени следните програми: (това са
документи,
предвиждащи
извършване
на
конкретни
стъпки за
осъществяване на конкретни дейности), (7 решения):
 Годишна програма за управление на общинската собственост
за 2016 г. - с Решение № 53 / 28.01.2016 г.
 Годишната програма за управление на общинската
собственост за 2015 г. – бе изменена и допълнена с Решение
№ 19 / 03.12.2015 г. и с Решение № 37 / 22.12.2015 г.
 Годишната програма за управление на общинската
собственост за 2016 г. – бе изменена и допълнена с Решение
№ 98 / 29.03.2016 г. и с Решение № 123 / 26.04.2016 г.
 Програма за развитие на читалищната дейност в община
Бяла Слатина през 2016 г. и Календар на културните и
религиозни празници в община Бяла Слатина - с Решение
№ 68 / 25.02.2016 г.
 С Решение № 97 / 29.03.2016 г. приехме Общинска Програма
за овладяване популацията на безстопанствените кучета на
територията на Община Бяла Слатина /2016 – 2020 г./.
3.7. Съгласно ЗМСМА, кметът на общината представи и бе приета
Програма за управление за срока на мандата на кмета на общината.
3.8. В Общинските предприятия „Чистота и строителство“ и
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“, поради промяна
в обема на работа настъпиха промени в организацията на дейността. Това
наложи изменение, преструктуриране и оптимизиране на числения състав,
като това доведе до приемане на промени и в Правилника за дейността,
структурата, числения състав и предоставеното за управление общинско
имущество на общинско предприятие ”Чистота и строителство” и съответно
на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ (Решение №
17 и № 18 от 03.12.2015 г.).
Всички тези актове на Общинския съвет са от особена важност за
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гражданите на общината, тъй като те регулират различни страни от
местните обществени отношения и въвеждат законов ред и организация на
местно равнище.
4. Още на едно от първите заседания с Решение № 16 / 03.12.2015 г. бе
одобрена структурата на Общинска администрация – Бяла Слатина
5. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на
общината. Бяха взети 23 такива решения.
5.1. На 25 февруари 2016 г., с Решение № 51 Общинският съвет
гласува бюджета на община Бяла Слатина. Бе обявено и проведено
публично обсъждане на общинския бюджет за 2016 година преди
разглеждането му на наше заседание. Бюджетът на община Бяла Слатина
за 2016 г. бе разгледан 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.
Общинското ръководство продължава усилията си за развитие в
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.
5.2. С Решение № 25 / 03.12.2015 – бе определен размера на
основните трудови възнаграждения на кмета на общината и кметовете на
кметства в Община Бяла Слатина.
5.3. С Решение № 38 / 22.12.2015 – бе приета План – сметката за
дейност „Чистота” на Община
Бяла Слатина за 2016 г. съгласно
Приложение № 1, както и дофинансирането на недостига в дейност
„Чистота” в размер на 53 342 лв. с други общински приходи.
5.4. С Решения № 34 / 03.12.2015; № 40 / 22.12.2015; № 58 /
28.01.2016 и Решение № 124 / 26.04.2016 бяха актуализирани капиталовите
разходи на общината.
5.5. С Решение № 33 / 03.12.2015 – бе прието да се издаде Запис на
Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване на пътна настилка
и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01
Август 2014 г.“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договор
№2014BG16SPO002-005 от 16.09.2015 г. по фонд „Солидарност“ на
Европейския съюз.
5.6. С Решение № 39 / 22.12.2015 бе актуализиран бюджета на
Община Бяла Слатина за 2015 г. - дофинансиране на държавна дейност
„Други дейности по образованието“
5.7. С Решение № 41 / 22.12.2015 бе приета промяна в числеността и
средствата за работна заплата на делегираната държавна дейност „Център
за настаняване от семеен тип“ и компенсирани промени между дейности на
ОП “Чистота и строителство“.
5.8. С Решение № 44 / 22.12.2015 бе освободено от заплащане на
режийни разноски безвъзмездното прехвърляне чрез дарение в собственост
на държавата – Министерство на Здравеопазването за нуждите на ФСМП5

Бяла Слатина, на самостоятелно обособен обект с обща застроена площ от
246 кв.м.
5.9. С Решение № 48 / 12.01.2016 бе дадено съгласие за
съфинансиране на проект по “Красива България”, а с Решения № 49 /
12.01.2016; № 50 / 12.01.2016 и 103 / 29.03.2016 – за временно използване
на финансов ресурс на общината до неговото възстановяване по
съответния проект.
5.10. С Решение № 74 / 25.02.2016 бе дадено съгласие средствата от
натрупаните отчисленията по чл. 64 ал. 1 от ЗУО да се използват за
закупуване на два броя транспортни средства за сметосъбиране и
сметоизвозване.
5.11. С Решение № 94 / 29.03.2016 бе приета бюджетна прогноза за
периода 2017-2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите за
местни дейности на Община Бяла Слатина.
5.12. С Решение № 101 / 25.02.2016 бе приет погасителен план по
актове за установяване на частни държавни вземания към община Бяла
Слатина.
5.13. С Решение № 110 / 29.03.2016 бе актуализиран бюджета на
Община Бяла Слатина за 2016 г. като бяха увеличени средствата за местна
дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“ с 10 000 лв.
5.14. С Решение № 125 / 26.04.2016 бе определена годишната вноска
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.
6. 37 са решенията на Общинския съвет, свързани с разпореждането с
общинска собственост. 6 от тях касаят приемане, изменение и допълване на
Годишна програма за управление на общинската 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; По видове, могат да се обобщят последния начин:
 Наем на помещения и сгради – 7;
 Безвъзмездно предоставяне, съгласно чл. 22 и чл. 23 от Наредба 6
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество – 2;
 Продажби на общинска собственост – 8;
 Наем на земеделски земи – 2;
 Промяна статут и начин на трайно ползване – 7;
 Наем на терени – 3;
 Други - 4
7. Една много важна група решения на Общинския съвет са свързаните с
участието на общината в проекти и програми. Взети са 11 такива решения:

7 от тях са за кандидатстване по нови проекти

2 за партньорство и сътрудничество

1 за удължаване срока на вече работещ проект - „Топъл обяд“

1 за кандидатстване на финансиране на одобрен проект
8. Определен бе нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 1 от Закона
за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно –
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спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ.) – (Решение № 27 / 03.12.2015 г.)
9. Бе актуализиран състава на Обществен съвет за упражняване на
контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните
помощи и социалните услуги (Решение № 47 / 22.12.2015 г.).
10. С Решение № 100 / 29.03.2016 бе сформиране на Комисия по
номинациите по чл. 8 от Правилника за удостояване със званието “Почетен
гражданин на Бяла Слатина” и за присъждане на “Награда на Бяла
Слатина”.
11. Много сериозна също така е и темата да здравеопазването. По тази
тема са взети 4 решения. Бе приет счетоводен отчет и баланс и доклад за
дейността на «МБАЛ – Бяла Слатина» ЕООД, както и на МЦ - 1 за
деветмесечието на 2015 г. Много важна стъпка за бъдещето на болницата
бе вземането на решение за УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРОКУРА за срок от 3 години
и подписването на договор с досегашния прокурист на МБАЛ. За
подобряване на сградния фонд на болницата бе взето решение за
Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Проект “Красива България”
(ПКБ) с проект/обект: „Вътрешно преустройство на съществуваща,
самостоятелна сграда - част от МБАЛ за вътрешно преустройство на част от
сградата на МБАЛ гр. Бяла Слатина. Предвижданите СМР дейности се
отнасят за отделенията по „Образна диагностика“, „Хемодиализа“,
„Централна регистратура“, „Спешен приемен кабинет“ и „Неврологично“.
12. От особена важност се оказва и темата за социалното обслужване на
населението, по която са взети общо 8 решения:
- бяха взети решения за одобрение на нормативни документи във
връзка със социалното обслужване на населението. Те са подробно описани
по-горе в доклада
- бяха приети критерии и правила за отпускане на еднократна помощ
- създаден бе и Обществен съвет за упражняване на обществен
контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане
- С Решение № 26 / 03.12.2015 бяха обединени двата Центъра за
настаняване от семеен тип и прехвърлени активи от Община Бяла Слатина
на „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
гр. Бяла Слатина“, с цел улесняване на отчетността, тъй като една част от
наетия персонал упражнява дейността си и в двата центъра и центровете се
обслужват от един специализиран автомобил,.
- С Решение № 131 / 26.04.2016, поради настъпилите промени през
2014 г. и 2015 г. в Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 7аа на ППЗСП и с цел да бъдат обхванати поголям брой потребители на услугите, беше променен вида на социалната
услуга в общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла
Слатина, в социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа”
(ЦОП, за лица от 7 до 18-годишна възраст).
- Бяха взети и 2 решения за кандидатстване по проекти със социална
насоченост, както и бе удължен срока на действие на проекта „Топъл обяд“
13. 3 на брой са решенията, касаещи дялово участие на общината в
търговски дружества извън територията на общината („МБАЛ „Хр. Ботев“ –
Враца, „Вик“ ООД – Враца и т.н.).
14. 2 решения касаят изработване на ПУП;
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15. във връзка с младежта, образованието, културата и читалищата бяха
взети 10 решения – проекти за развитие, планове, отчети, програми и др.
16. Бяха разгледани и приети 5 отчета и информации по различни теми.
17. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 22
решения по въпроси, предимно от частен характер, поставени от тях.
18. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и
решения за изменение и допълнение на вече взети решения – 1 решение,
да бъдат отменяни вече взети решения – 3 решения. За отчетния период,
във връзка с упражнявания от Областния управител контрол върху приетите
от Общинския съвет актове, няма решения, върнати за ново разглеждане.
Със свои решения Общинският съвет, създаде 1 Временна комисия за провеждане на избор и за изработване на Правилник за организацията и
дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с
общинската администрация, дейността на която бе прекратена след
изчерпване на функциите й.
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 по проекти.
За популяризиране работата на Общинския съвет се използват
различни способи за информиране – публикуване на информационното
табло в общината и запознаване на интернет – страницата на общината и
по кабелна телевизия “Рава”. Кабелната телевизия редовно излъчва
заседанията на запис, а в информационните си блокове информира за
дневния ред на предстоящите заседания на Общинския съвет и на
комисиите, а след провеждане на заседанията оповестява 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.
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:
/Веселка Борисова/
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