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Изх. №  

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.05.2013. ДО 10.11.2013 г.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. 
 
 

През отчетния период  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. През 
отчетния период, на 12.09.2013 г. бе проведено тържествено заседание по 
повод празника на града, на което бе разгледано предложение на Комисията 
по номинациите за Удостояване със звание "Почетен гражданин на Бяла 
Слатина". 

 
 
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 9 
заседания; 
ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 9 
заседания; 
ПК по устройство на територията,  земеделие и екология – 9 заседания; 
ПК по образование, култура, младежта и спорта – 8 заседания 
ПК по здравна и социална политика – 7 заседания 
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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.  

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 147 

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  
– 11 такива решения. Това са местните нормативни документи, в които най-
ярко е отразена законодателната същност на Общинския съвет като най-
важен орган на местното самоуправление. 
 

Новоприети нормативни документи: 
 
С Решение № 497 / 30.05.2013 бе приет План за защита при бедствия в 

община Бяла Слатина за 2013 г. 
С обособяването на новото общинско предприятие „Социално 

предприятие за озеленяване и благоустройство“, с Решение № 536 / 
30.07.2013  бе приет правилник за организацията и дейността му. Това от 
своя страна доведе до промени в Правилник за организацията и дейността на 
ОП „Чистота и озеленяване“ (Решение № 519 / 27.06.2013 и Решение № 537 / 
30.007.2013), което бе преименувано на ОП „Чистота и строителство“ 

Бяха приети изменения и допълнения и в следните нормативни 
документи: 

 Наредба № 23 за условията и реда за извършване на социални 
услуги в Община Бяла Слатина. – промяната бе приета във връзка с Договор 
№ РД 04-340/01.07.2013 г., сключен между Фонд „Социална закрила” и 
Община Бяла Слатина, за предоставяне и реализиране на дейности по 
социална услуга „Обществена трапезария” на територията на Община Бяла 
Слатина и делегирането на проектните мероприятия на Общинско 
предприятие „Пазари и социални дейности” - град Бяла Слатина като 
доставчик на новоразкритата социална услуга. 

 Годишна програма за управление на общинската собственост за 
2013 г. - това същевременно е и документът, който се променя най-често – на 
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всяко заседание вземаме решение за неговото допълване, тъй като 
стопанисването на общинската собственост е динамичен процес, в който се 
съобразяваме както с нуждите на общината за придобиване на собственост 
във връзка с изпълнение на нейните задължения и функции, така и с 
интересите на гражданите, желаещи да наемат или закупят общинска 
собственост. Това не може да се предвиди еднократно за цяла година 
напред. 

Тези актове на Общинския съвет се приемат в съответствие със 
законите на страната и въвеждат 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. 

 
2.1. С Решение № 499 / 30.05.2013. бе попълнен в състава на Комисия 

по номинациите, определен с Решение № 400 / 27.02.2013 г.  
2.2. След назначаването на г-н Венцислав Василев за областен 

управител и полагането на клетва на г-н Николай Кръстев, се наложи 
допълване на състава на постоянните комисии, което бе извършено с 
Решение № 533 / 27.06.2013 

 
3. Друга група решения, са тези, с които сме определили свои 

представители в различни организации, сдружения и т.н. – взети са 2 такива 
решения:  

- с Решение № 563 / 29.08.2013 бе възложено на кмета на община Бяла 
Слатина да представлява общината в извънредното заседание на Общото 
събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца. 

- с Решение № 616 / 25.09.2013 бе определен представител на 
общината за включване в комисия за изработване на Областна здравна 
карта. 

4. Бяха разгледани и приети 9 отчета и информации по различни теми. 
5. На тържественото заседание по повод празника на града бе 

разгледано предложение на Комисията по номинациите за Удостояване със 
звание "Почетен гражданин на Бяла Слатина" и бе взето Решение № 603 / 
12.09.13.. 

6. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на 
общината.  
 Бяха взети 27 такива решения.  

- С Решение № 496 / 30.05.2013. бе приет Отчета за изпълнението на 
Програмата за подобряване на финансовото състояние на община Бяла 
Слатина, приета с Решение № 286 / 29.11.2012 г. 

- С Решение № 560 / 29.08.2013. бе приета Информация за касовото 
изпълнение на бюджета към 30.06.2013 г. на община Бяла Слатина. 

- С Решение № 561 / 29.08.2013. бе приета Промяна в бюджета на 
общината за 2013 г. 

- С Решение № 617 / 25.09.2013 - бе приета актуализация на  бюджета 
за 2013 г. в частта му дофинансиране на разходи  за допълнителни 
възнаграждения за постигнати резултати от служителите в общинска 
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администрация. Това решение бе върнато от Областния управител и то бе 
изменено с Решение № 628 / 25.10.2013  

- С Решение № 631 / 25.10.2013 – бе приета тригодишна прогноза за 
бюджета на Община Бяла Слатина за периода 2014-2016 в частта за 
местните приходи и местни разходи, индикативни стойности за максимален 
размер на новите задължения за разходи по бюджета на общината през 
2014-2016 и максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да 
бъдат поети през 2013 и 2014 г.  

- с Решения №№ 541 / 30.07.2013; 565 / 29.08.2013.; 609 / 25.09.2013 и 
629 / 25.10.2013 бяха актуализирани капиталовите разходи на общината.  

Решения, свързани финансирането на проекти на общината: 
- с Решение № 521 / 27.06.3013 г. упълномощихме  Кмета на Общината 

да подпише Запис на заповед във връзка с осигуряване на адекватно 
обезпечение на Искане за авансово пращане на проект: „Подкрепа за 
деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” – с. Търнава. 

- с Решения №№ 522 / 27.06.2013; 556 / 06.08.2013. и 557 / 06.08.2013 бе 
решено Община Бяла Слатина да сключи договори за кредити (по Решение 
№ 522 – краткосрочен, а по Решения № 556 и 557 – дългосрочни) за 
финансиране на дейности по проекти. 

- с Решение № 501 / 30.05.3013 г. бе одобрена сума за Провеждане на 
независим финансов одит на проект „Нови възможности за социално 
предприемачество и създаване на социално предприятие в Община Бяла 
Слатина”. 

- с Решение № 518 / 27.06.3013 г. Общинското предприятие „Социално 
предприятие за озеленяване и благоустройство” бе утвърдено като 
Второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и бе одобрен финансов 
ресурс за дейността му в размер на 50 000 лева за бюджетната 2013 г., 
осигурен от собствени бюджетни средства на Община Бяла Слатина. 

- с Решение № 523 / 27.06.3013 г. бе решено средствата, постъпили по 
Договор № РД04-340/01.07.2013г. за реализиране на социална услуга 
„Обществена трапезария” на територията на Община Бяла Слатина да се 
осъществят от Община Бяла Слатина, чрез ОП „Пазари и социални 
дейности”. 

Бяха взети и други решения, касаещи изразходването бюджета на 
общината или неговото отчитане: 

- с Решение № 500 / 30.05.3013 г. бяха отпуснати финансови средства 
за подкрепа на белослатински творци, свързана с популяризирането на 
тяхното творчество. 

- с Решение № 524 / 27.06.3013 г. бе решено да бъде изготвен Общ 
устройствен план на Община БЯЛА СЛАТИНА и детайлно решение на 
общинския център – град БЯЛА СЛАТИНА (ОУПО), като за това се осигурят 
средства от бюджета на общината.  

- с Решение № 528 / 27.06.3013 г. бе решено да бъде закупена машина 
„булдозер“ – рециклиран, за нуждите на ОП „Чистота и озеленяване“ (сега ОП 
„Чистота и строителство“), гр. Бяла Слатина. 

- с Решение № 559 / 06.08.3013 г. бе решено да бъдат освободени от 
такса – „одобряване на инвестиционен проект“ по Наредба № 5 на Общински 
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съвет църковните  настоятелства към  Българската Православна църква  в с. 
Галиче,  с. Соколаре, с. Комарево и с. Алтимир, за одобряването на проекти, 
свързани с реконструкция и ремонт на храмовете в тези села.  

- с 5 свои Решения: № 502 / 30.05.2013;  № 503 / 30.05.2013; № 610 / 
25.09.2013; № 611 / 25.09.2013 и № 635 / 25.10.2013 одобрихме за нуждите на 
общината да бъдат закупени с общински средства имоти, собственост на 
частни лица. 

- бяха взети и други решения, касаещи изразходването бюджета на 
общината или неговото отчитане 

 
7. 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. 55 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, удължаване срокове на договори и т.н.; 

По видове, могат да се обобщят по следния начин: 

 Придобиване на имоти от частни лица - 5 

 Право на ползване и наем на помещения – 7; 

 Безвъзмездно и възмездно предоставяне на общински имоти на 
организации с нестопанска цел – 5; 

 Терени за поставяне на павилиони – 25; 

 Отдаване на рибарници – 1; 

 Продажби на имоти, общинска собственост – 1; 

 Продажба на земеделски земи – 2; 

 Наем / аренда  на земеделски земи, пасища и мери – 5; 

 Отстъпване право на строеж или пристрояване – 3; 

 Приемане на оценка на имот, общинска собственост – 1; 

 Приватизация - 1 
 
8. Една много важна група решения на Общинския съвет са свързаните 

с участието на общината в проекти и програми. Взети са 9 такива решения. 
Със 7 от тях се осигурява заплащането на дейностите на вече одобрени 
проекти, след което сумите се възстановяват на общината или се осигуряват 
суми за съфинансиране, когато в съответния проект е залегнало такова 
условие. С Решение № 566 / 29.08.2013 г. е дадено съгласие за участие на 
общината като Водещ партньор и в партньорство с Община Шабла по проект 
„Подобряване на условията за представяне на грижи за деца в риск от 
социално слаби семейства, включително роми в община Бяла Слатина и 
община Шабла“, а с Решение № 567 / 29.08.2013 г. е одобрено Споразумение 
за общинско сътрудничество за кандидатстване и изпълнение на общ проект 
по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-
2014, Програма „Деца и младежи в риск”, Компонент 2 с наименование: 
„Подобряване на условията за представяне на грижи за деца в риск от 
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социално слаби семейства, включително роми в община Бяла Слатина и 
община Шабла“.  
 

9. Бяха взети 7 решения свързани със Закона за устройство на 
територията. 

10.  Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 26 
решения по въпроси от частен характер, поставени от тях. 

11.  Разглеждани са и въпроси, свързани с образованието – 4 бр. 
12. Приети бяха отчетите на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД за първото 

тримесечие и за полугодието 
13. Бе прието решение за присъединяване към Декларацията за 

достъп на младите хора до култура  
 
14. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и 

решения за отлагане или повторно разглеждане на поставен за обсъждане 
въпрос – през отчетния период са взети 3 такива решения, за изменение и 
допълнение на вече взети решения – 5 решения, да бъдат отменени вече 
взети решения – 2 решения Във връзка с упражнявания от Областния 
управител контрол върху приетите от Общинския съвет актове, бяха 
преразгледани 4 решения, които, след направените корекции са взети отново 
и по тях не е имало забележки. 
 
 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 законови срокове или 
свързани със срокове по проекти. 

Можем да отчетем, че като цяло препоръката от предишния отчет за 
увеличаване участието от страна на Общинска администрация в работата на 
комисиите, като вносители на проектите за решения се изпълнява. 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 – 
запознаване по кабелното радио, на интернет – страницата на общината и по 
кабелна телевизия “Ета - Рава”, както и публикуване на информационното 
табло в общината. Кабелната телевизия и Общинско кабелно радио  редовно 
излъчват заседанията – директно и на запис, а в информационните си 
блокове те запознават с дневния ред на предстоящите заседания на 
Общинския съвет и на комисиите, а след провеждане на заседанията - 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.  
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Община Бяла Слатина доказва през изминалите месеци, 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/ 

 
 


