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Изх. №  

 

 

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

ОТЧЕТ 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА ОТ 11.10.2012 ГОДИНА ДО 10.05.2013 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. 

Към настоящия момент няма съветници с 3 поредни или общо пет 
отсъствия от заседания на Общинския съвет в рамките на една календарна 
година. 10 съветници не са отсъствали от нито едно заседание на Общински 
съвет през отчетния период. 
 
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 – 7 
заседания; 
ПК по устройство на територията,  земеделие и екология – 8 заседания; 
ПК по образование, култура, младежта и спорта – 6 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 211 

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  
– 20 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: 
 

1.1. С Решение № 304 / 20.12.2012 бе приет Общински план за 
действие за интегриране на ромите и гражданите в сходна с ромите ситуация 
в община Бяла Слатина 2012 – 2014 г. към Националната стратегия на 
Република България за интегриране на ромите (2012 – 2020 г.). 

1.2. С Решение № 399 / 27.02.2013  бе приет общински план за 
младежта за 2013 година. 

1.3. С Решение № 436 / 28.03.2013  бе приета Общинска програма 
за  развитие на физическото възпитание и спорт в Община Бяла Слатина 
2013-2016 година. 

Всички тези документи показват загрижеността на Общинския съвет и 
Общинска администрация за подрастващите и хората в неравностойно 
положение. 

Бяха приети изменения и допълнения и в следните нормативни 
документи: 

1.4. В съответствие с нуждите на общината, бе променяна и 
допълвана Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и 
разпореждане с общинско имущество: 

Приложение 1 на наредбата бе допълнено с Решение   № 284 / 
29.11.2012.  и изменено с Решение № 486/25,04,2013,г. 
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С Решение № 371 / 24.01.2013 бе добавен чл. 34а с цел 
доуточняване на определени изисквания на наредбата. 

1.5. бяха приети и следните програми: (това са документи, 
предвиждащи извършване на конкретни стъпки за осъществяване на 
конкретни дейности): 

 Програма  за подобряване на финансовото състояние на община 
Бяла Слатина 

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

 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла 
Слатина през 2013 г.  - това е документ, който приемаме ежегодно 

 Бе приет  Годишният доклад за наблюдение на изпълнението за 
2012 г. на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина 
2007-2013 г., както и Програмата за реализация на Общински план 
за развитие на общината през 2013 г. Това са много важни 
документи, тъй като те съставляват част от цялостната програма 
за развитие на областта и региона. 
1.6. Приехме и следните планове: 

 календарен план за културните, религиозни и спортни празници в 
общината -  документ, който приемаме ежегодно; 

 Годишен план за 2014г.за развитие на социални услуги в Община  
Бяла Слатина към изпълнението  на общинската стратегия за 
развитие на социални услуги  2010- 2015 г. 

 План за действие на Общинската стратегия за закрила на детето 
за 2013 г.  - това е документ, който приемаме ежегодно 

 
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 № 437 / 28.03.2013. бе приета промяна в структурата на 

ОП „Чистота и Озеленяване“., съгласно Приложение №1. Тази промяна бе 
наложена поради планирано увеличение обема на работа през 2013 година и 
закупуване на Челен товарач.  

 
3. Бяха разгледани и приети 18 отчета и информации по различни теми. 

Тук можем да отличим Отчета на Кмета  за изпълнение на мандатната 
програма през първата година от управлението – обширен документ, който 
най-ясно и конкретно информира за извършеното в общината, с дейната 
подкрепа на Общинския съвет. 
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4. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на 

общината.  
 Бяха взети 25 такива решения. На 27 февруари 2013 г. Общинският съвет 
прие отчета на бюджета за 2012 година и гласува бюджета на община Бяла 
Слатина за 2013 г.  Прие се и отчета за състоянието на общинския дълг за 
2012 година.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 
трудна и отговорна във финансово отношение. Все още се изплащат  
неразплатени дължими суми на изпълнители и доставчици, натрупани от 
предишния мандат. Поети са и други задължения във връзка с изпълнение на 
проекти и инвестиции.  

- с Решение № 296 / 29.11.2012. бе удължен срокът за погасяване на 
задължение към „Интернешънъл Асет Банк” АД клон Враца, във връзка с 
реализацията на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” 
(2007-2013) с наименование „Подобряване и модернизиране на 
образователната инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина”. 

- с Решение № 307 / 20.12.2012. бе Одобрява текста на предоставения 
проекто-договор за спогодба за уреждане на взаимоотношенията между 
Община Бяла Слатина и „ПЪТПРОЕКТ 2000” ООД, като упълномощихме 
Кмета на Община Бяла Слатина и Главния счетоводител да подпишат 
договора за спогодба, а плащанията се извършат по предварителен график. 

- с 2 свои решения – 302 / 06.12.12 г. и 376 / 24.01.3013 г. 
упълномощихме  Кмета на Общината да подпише Запис на заповед във 
връзка с финансирането на Проект „Рехабилитация на водоснабдителна 
мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, 
Област Враца” (Решение 302) и проект „ИНТЕГРИРАН ПРОЕКТ ЗА ВОДНИЯ 
ЦИКЪЛ НА ГР. БЯЛА СЛАТИНА” (Решение № 376). 

- с Решение № 313 / 20.12.2012 бе прието да се  погасят задължения за 
главница и лихви по заем на Сдружение с нестопанска цел „Център за 
подпомагане на ромските инициативи” - гр. Бяла Слатина, обезпечен с 
Решение № 668 / 29.07.2010 г. на Общински съвет Бяла Слатина за 
реализацията на проект „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност на съответните територии за потенциални местни инициативни 
групи в селските райони” по ПРСР с бенефициент Община Бяла Слатина. 

- с Решение № 377 / 24.01.2013 бе прието да се съфнансира проект за 
провеждане на набор от мерки за енергийна ефективност и съпътстващи 
ремонтни работи на сграда - поликлиника в гр. Бяла Слатина. 

- взехме 2 решения във връзка с капиталовите разходи на общината – 
Решение № 311 / 20.12.2012 и Решение № 463 / 15.04.13. 

- 2 решения бяха взети и във връзка с бюджета на ОП „Чистота и 
озеленяване“ – Решени № 308 и Решение № 310 / 20.12.2012. 

- 3 са решенията във връзка с дофинансиране на структури на общинска 
издръжка  
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- бяха взети и други решения, касаещи изразходването бюджета на 
общината или неговото отчитане 

 
5. 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. 99 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 по следния начин: 

 Право на ползване и наем на помещения – 24; 

 Безвъзмездно предоставяне, съгласно чл. 22 и чл. 23 от Наредба 6 
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско 
имущество – 5; 

 Терени за поставяне на павилиони – 17; 

 Терени за поставяне на гаражи – 18; 

 Отдаване под наем на павилиони – 1; 

 Отдаване под наем на гаражи – 3; 

 Отдаване на рибарници – 1; 

 Продажби на общинска собственост, предимно терени – 5; 

 Продажба на земеделски земи – 7; 

 Изготвяне и приемане на оценки за обекти – 1; 

 Наем на земеделски земи – 7; 

 Възстановяване на земеделски земи по реда на §27, ал. 2 от ПЗР 
на ЗСПЗЗ – 2; 

 Отстъпване право на строеж или пристрояване – 1; 

 Други - 7 
 
6. Една сравнително нова, много важна група решения на Общинския 

съвет са свързаните с участието на общината в проекти и програми. Взети са 
5 такива решения: 

 Решение № 314 / 20.12.2012 г. – Включване на Община Бяла 
Слатина в обхвата на Програмата за трансгранично сътрудничество 
България – Сърбия 2014 – 2020 г., със статут на присъединена 
територия. 

 С Решение № 377 / 24.01.2013 г. – Кандидатстване на Община Бяла 
Слатина по Проект “Красива България 2013” и осигуряване на 
съфинансиране от страна на кандидата, в размер не по-малък от 50 
%  от общата стойност на инвестицията – за проект/обект: „Подмяна 
на дограма, направа на топлоизолация и хидроизолация и 
вътрешен ремонт на сграда – поликлиника, гр. Бяла Слатина”; .  

 Решение № 402 / 27.02.2013 г. – Участие в процедура по 
присъждане на европейски етикет за иновации и добро управление 
на местно ниво. 
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 С Решение № 440 / 28.03.2013 г. – Относно:  Кандидатстване на 
Община Бяла Слатина по Приоритетна ос І. „Добро управление”, 
Подприоритет 1.3. „Ефективна координация и партньорство при 
разработване и провеждане на политики” на Оперативна програма 
„Административен капацитет” (ОПАК) 2007 – 2013 г., подкрепена от 
Европейският социален фонд. 

 С Решение № 456 / 28.03.2013 г. – се реши да се създаде 
гражданско дружество и кандидатстване по проект за финансово 
подпомагане пред МФВС. 

 
7. Бяха взети 5 решения за изменение на подробни устройствени планове. 
8. Състоянието на “МБАЛ – Бяла Слатина” е във фокуса на нашите 

разисквания – взети са 14 решения по този повод. През месец април бе 
приет годишния финансов отчет на “МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 
2012 година. Болницата вече е на печалба, с която засега решихме да 
покрива загуби от минали периоди. Съгласно Договора за прокура, на 
всеки 3 месеца се разглеждат и приемат счетоводните отчети на 
дружеството. Отново бе взето решение за обявяване на конкурс за 
възлагане на управлението на “Многопрофилна болница за активно 
лечение – Бяла Слатина” ЕООД. Този път, не се яви кандидат, въпреки 
че взехме решение и за удължаване срока за подаване на документи. 
Така, „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД към момента се управлява от 
Прокурист. Решихме регистрацията на бившия управител да бъде 
заличена от Търговския регистър.  

На заседанията през месец март и  месец април се  запознахме с 
одитния доклад на болницата за периода от 01.01.2009 г. до 01.10.2012 
г. и приехме доклада за сведение 

За по-доброто обслужване на пациентите на хемодиализа, с 
Решение № 389 / 24.01.13. бе дадено разрешение да се закупи лек 
автомобил / ван за нуждите на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД – за 
превозване на  хемодиализирани пациенти  с източник  собствени 
средства на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД, а с Решение № 454 / 
28.03.13. бе дадено съгласие за закупуване на медицинска апаратура за 
нуждите на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД, като средствата за 
закупуването й са за сметка на собствените приходи на „МБАЛ – Бяла 
Слатина“ ЕООД. 
9. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 32 

решения по въпроси от частен характер, поставени от тях. 
 
10. 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 2 такива решения, за изменение и 
допълнение на вече взети решения – 3 решения, да бъдат отменени вече 
взети решения – 13 решения Във връзка с упражнявания от Областния 
управител контрол върху приетите от Общинския съвет актове, бяха 
преразгледани 2 решения, които, след направените корекции са взети отново 
и по тях не е имало забележки. 
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 Общинският съвет откликваше своевременно на злободневните нужди 
на общината. За това говорят и четирите проведени извънредни заседания 
по конкретни, важни теми, свързани със спазване на законови срокове или 
свързани със срокове по проекти. 

Като слабост в досегашната работа, би могло да се посочи 
недостатъчната активност от страна на Общинските съветници при 
формулиране на проектите за решения, които в основната си част излизат от 
Общинска администрация, а като препоръка, можем да посочим увеличаване 
участието от страна на Общинска администрация в работата на комисиите, 
като вносители на проектите за решения.  

 
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.  

 
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/ 

 
 


