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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
 

 
ОТЧЕТ 

 
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ 

ЗА ПЕРИОДА 12.11.2010 ГОДИНА ДО 30.05.2011 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. 
 
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ ПОМОЩНИ 
ОРГАНИ 
 

Постоянните  комисии са мястото, където основно се извършва дейността на 
Общинския съвет. В тяхната работа 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 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 винаги 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.  

Постоянните комисии вземаха активно участие в подготовката на проектите за 
решения на проведените заседания: 

-  ПК по бюджет и финанси и икономическа политика и земеделие е провела -  
33 заседания; 

- ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 37 
заседания; 

- ПК по устройство на територията и екология – 38 заседания; 
- ПК по образование, култура, младежта и спорта – 31 заседания; 
- ПК по здравна политика – 33 заседания 
Двете по-късно създадени нови постоянни комисии -  за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси и Наблюдателна комисия по смисъла на чл. 
94, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията не са заседавали поради 
естеството на своята дейност – след като вече са сформирани и са определени 
правилата за тяхната работа, те провеждат заседание само когато възникне 
необходимост за това. 
 
През отчетния период, с Решение № 792 / 31.03.11. г. бе определен състава на 



2 

 

комисията по чл. 7 от Правилника за удостояване със званието "Почетен гражданин 
на Бяла Слатина" и за присъждане на "Награда на Бяла Слатина". Поради  
здравословни проблеми на членове на комисията, тя не успя да заработи и в 
последствие, с Решение № 813 / 02.05.2011 г. то бе отменено и бе възложено на 
мене, като Председател на Общинския съвет в срок до следващото заседание на 
Общински съвет да внеса Докладна за определяне състава на Комисията по чл. 7 от 
Правилника за удостояване  със званието “Почетен гражданин на Бяла Слатина” и 
за присъждане на наградата на “Бяла Слатина” и да внеса предложение за 
Председател на комисията. На заседанието, проведено на 30.05.2011 г., с Решение 
№ 835 бе определен нов състав и председател на тази комисия. Дейността й 
тепърва ще бъде отчитана и разглеждана. 

Пред отчетния период 11.11.2010 година – 30.05.2011 година, Общинският 
съвет е провел 9 заседания. Обикновено, заседанията на Общинския съвет се 
насрочват след обсъждане на проекта за дневен ред от Председателския  съвет. 
Поканите за редовните заседания на Общинския съвет и заседанията на комисиите 
са представяни на съветниците в сроковете, предвидени в Правилника. През този 
период бяха свикани 6 редовни и 3 извънредни заседания – 2 по моя инициатива: 

- на 16.02.2011 г. във връзка със спазването на срокове за произнасяне по 
решения, върнати за ново обсъждане от Областния управител; 

- на 29.03.2011 г. във връзка с изтичането на срок по повод финансиране на 
проект. 

- на 05.04.2011 г. – съгласно Решение № 802 / 31.03.2011 г. на Общинския 
съвет   
 

АКТОВЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ: 
 
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 134 решения. 

Те са твърде разнообразни са 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 – за отчетния период те са 17. Това са местните 
нормативни документи – в тях най-ярко е отразена законодателната същност на 
Общинския съвет като най-важният орган на местното самоуправление. 

 
1.1. С Решение № 725; 754 и № 833 бе изменена и допълнена Наредба 

№ 5 за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на 
територията на община Бяла Слатина: 

1.2. С Решение № 798 бе изменена Наредба № 6 на Общински съвет за 
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество с текст, 
касаещ отдаването под наем имоти, публична общинска собственост.  

1.3. С Решение № 755, в съответствие с промените в ЗМДТ, бе 
изменена Наредба № 18 на Общински съвет Бяла Слатина за определяне на 
размера на местните данъци на територията на Община Бяла Слатина 

1.4. С Решение № 753 бе приета Стратегия за развитие на социалните 
услуги (2010 – 2015) и План за действие за развитие на социалните услуги през 
2011 година в община Бяла Слатина, Планът за действие за развитие на 
социалните услуги през 2012 година бе приет с Решени е№ 834 
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1.5. С Решение № 789 бе променен Правилника за удостояване със 
званието "Почетен гражданин на Бяла Слатина" и за присъждане на "Награда на 
Бяла Слатина". 

1.6. С Решение № 843 бе изменен Правилникът за дейността, 
структурата, численият състав и предостанетото за управление общинско 
имущество на  ОП „Чистота и озеленяване” – бе допълнен предметът на дейност . 

1.7. С Решение № 809 бе приета Програма за реализация на Общински 
план за развитие на общината през 2010 г. 

1.8. Определени документи (предимно планове) се приемат ежегодно. 
Бяха приети: 
- План за работа на Общинския съвет през 2011 г. - приет С Решение № 725; 
- Календарен план на културните, религиозните и спортни  празници в община Бяла 
Слатина през 2011 г; - приет с Решение № 752 и допълнен с Решение № 776 

- План за действие към Общинската стратегия за закрила на детето за 2011 г. – 
приет с Решение № 774; 

- Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска 
собственост в община Бяла Слатина за 2011 г. – приета с Решение № 775 и 
допълнена с Решение № 799 и с Решение № 816 

 
Това са най-важните документи, приети през периода  от Общинския съвет, 

тъй като те регулират различни страни от местните обществени отношения и 
въвеждат законов ред и организация на местно равнище. 

 
2. Бяха разгледани и приети 15 отчета и информации по различни теми, 

съгласно приетия План за работа за Общинския съвет през 2010 г. и 2011 г. 
 
3. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на общината. В 

период на сериозна икономическа криза, тези решения са от изключителна важност 
за функционирането на общината, тъй като намалелите средства предполгат още 
по-отговорното им разпределение там, където са най-нужни и ще има най-голям 
ефект от изразходването им.  

- с Решение № 727 бе актуализиан  „Разчета за финансиране на капиталовите 
разходи през 2010 г. в частта на целевите  средства 

Най-важни са решенията, свързани пряко с отчитането на бюджета за 2010 
година и приемането на новия бюджет за 2011 година.  

- с Решение № 770 бе приет отчетът за бдюжета за 2010 г., а с Решение № 
771 – отчетът на Общинските предприятия за 2010 г. 

- приемането на бюджета на общината за 2011 г. предизвика сериозни 
разисквания в комисиите. Финансовата криза в страната дава отражение и върху 
средствата, с които разполага общината – както от собствени приходи, така и от 
субсидия от Републиканския бюджет. Ограничените средства създават напрежение 
в бюджета на общината по повод изпълнение на задачите и целите, които стоят 
пред общината. Нашият стремеж все пак е да реагираме бързо и адекватно в 
конкретни ситуации.  

Особена отговорност представляват и решенията, свързани със 
съфинансиране на проекти, по които общината получава суми далеч надхвърлящи 
възможностите ни за самостоятелно финансиране. Тук могат да се отбележат и 
решенията, разрешаващи сключването на заеми или кредит – овърдрафт: 
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- с цел окончателно разплащане с изпълнителите по проект: „Подобряване и 
модернизиране на образователната инфраструктура на територията на Община 
Бяла Слатина”, финансиран по ОПРР съгласно сключен договор за безвъзмездна 
финансова помощ, бе решено Община Бяла Слатина да сключи договор за кредит 
овърдрафт с „Интернешънъл Асет Банк” АД, по силата на който да поеме 
краткосрочен общински дълг - Решение № 756. 

- в съответствие с условията за кандидатстване по проект с наименование 
„Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни култкурни събития”, бе 
изразено съгласие община Бяла Слатина да осигури 5 % собствен принос от 
общата стойност на проектното предложение за реализацията му. – Решение № 
767. 

 
4. 27 са решенията на Общинския съвет, свързани с придобиването и 

разпореждането с общинска 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 и общински жилища; приемане на оценки 
на общински имоти, за които Общинският съвет, е решил да бъдат продадени, 
предоставяне безвъзмездно за управление на имоти, необходими за дейността на 

общински или държавни структури или дейности с обществено значение и полза, а 
също така и решения за придобиване на имоти от общината, които са необходими 
за обезпечаване на нейните функции.  

- с Решения № 724 и 758 бе разглеждано  участието на община Бяла Слатина 
в съвместно акционерно дружество с ТК „Коприна” с акционери община Бяла 
Слатина и ТК „Коприна” гр. София. С Решение № 724 не бе дадено съгласие като 
непарична вноска  на общината в капитала на акционерното дружество да бъде 
включена Многокорпусна сграда, масивна, монолитна, на жлезобетонни плочи, 
цялата със застроена площ 2878 м2, построена през периода 1982 - 1992 година, 
състояща се от осем самостоятелни функционално свързани тела. В последствие, с 
решение 758, при уточняване на границите на имота, бе дадено такова съгласие. 

- 2 Решения: Решение № 759 и Решение № 842 са свързани с промяна начин 
на трайно ползване на общински земеделски имоти. По време на гласуването на 
Решение № 759 за неговото приемане се изискваше мнозинство ¾ от общия брой 
съветници. След промяна на ППЗСП, при гласуването на Решение № 842 
изискваното мнозинство беше 2/3. И за двете решения тази промяна бе отхвърлена. 

- с Решение № 730  бяха актувани като публична общинска собственост 
земите, заети от Санитарно охранителни зона на шахтови и тръбни вододайни 
кладенци, 

- с 4 решения: Решение № 734;  Решение № 779; Решение № 819 и Решение 
№ 820 бяха приети оценки на имоти, с които предстоят разпоредителни сделки. 

- с 4 решения: Решение № 780;  Решение № 800; Решение № 818 и Решение 
№ 837 бе отстъпено право на строеж или пристрояване 

- с 3 решения: Решение № 781, Решение № 801 и Решение № 817 бе 
разрешена продажбата на имоти, общинска собственост 

- с 5 решения: Решение № 782; Решение № 806, Решение № 822,  Решение № 
824 и Решение № 836 бе дадено предварително съгласие за промяна 
предназначението на поземлени имоти, общинска собственост 
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- с Решение № 797, във връзка с кандидатстването по проект, бе декларирано, 
че няма да бъде променян статута на имот, общинска собственост. 

- с Решение № 821 бе разрешено принципно свободни имоти или части от тях 
– публична общинска собственост да се отдават под наем за срок до 10 години, 
чрез търг или конкурс по реда на Наредба № 6 на Общинския съвет. В последствие 
това решение бе оспорено от Областния управител и отменено, с Решение № 847. 

- с Решение № 796 бе определен начинът и редът за отдаване под наем на 
мери и пасища; 

- с Решение № 843 бе определена формата на управление на горските 
територии – собственост на Община Бяла Слатина; 

- с Решение № 844 бяха определени маломерните имоти от общинския 
поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без търг или 
конкурс.; 

- с Решение № 838 бе решено Община  Бяла Слатина да придобие 
безвъзмездно право на собственост върху имот, публична държавна собственост – 
бивша сграда на Професионална гимназия по облекло ”Елисавета Багряна” гр. Бяла 
Слатина. 

 
5. Много важна група решения на Общинския съвет са свързаните с участието 

на общината в проекти и програми – самостоятелно или в партньорство с други 
организации. Взети са 13 такива решения, свързани с кандидатстване по нови 
проекти или изменения на решения, свързани с проекти, за които вече е взето 
решение за кандидатстване: 

 Решение № 735 за изменение на Решение № 610 / 25.03.2010.г. във връзка 
с реализацията на проект по Оперативна програма «Околна среда 2007 – 
2013 г.» с наименование «Подобряване на инфраструктурата за 
управление на отпадъците в Община Бяла Слатина». 

 Решение № 736 и Решение № 736 във връзка с реализацията на проект по 
Оперативна програма «Околна среда 2007 – 2013 г.» с наименование 
«Техническа помощ за подготовка на интегриран инвестиционен проект във 
водния сектор на гр. Бяла Слатина»  

 Решение № 761 – по повод реализацията на проект по ПРСР, ос 4 „ЛИДЕР” 
с наименование „Придобиване на умения и постигане на обществена 
активност за потенциална местна инициативна група на територията на 
община Бяла Слатина” 

 Решение № 737, Решение № 756 и Решение №.841, касаещи реализацията 
на проект по Оперативна програма „Регионално развитие” (2007-2013) с 
наименование „Подобряване и модернизиране на образователната 
инфраструктура на територията на Община Бяла Слатина” 

 Решенията, свързани със социална интеграция и социално включване са 4:  
 Решение № 738 – проект „Комплексна, интегрирана и устойчива грижа 

за социално включване в Община Бяла Слатина”; 
 Решение № 840 – проект „Нови възможности за социално 

предприемачество и създаване на социално предприятие в Община 
Бяла Слатина” 



6 

 

 Решение № 797 и Решение № 823 – по проект с наменование „ 
Подкрепа за деинсституционализация  на ДДМУИ „Надежда” – село 
Търнава, община Бяла Слатина” към Оперативна програма 
«Регионално развитие» 2007 – 2013, Приоритетна ос 1 «Устойчиво и 
интегрирано градско развитие», Операция 1.1 «Социална 
инфраструктура, по Схема за предоставяне на безвъзмездна 
финансова помощ BG161PO001/1.1-12/2011 „Подкрепа за 
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги 
за деца в риск”. 

 2 са решенията във връзка с културното развитие: 
 Участие на община Бяла Слатина като партньор по проект на 

Министерството на културата, Програма на ООН за развитие на 
читалище НЧ «Съзнание – 1919» с. Бъркачево в проект № 00071115 – 
Програма „Българските библиотеки – място за достъп информация и 
комуникация на всеки”. 

 Кандидатсване с проектно предложение пред Министерство на 
регионално развитие по схема за безвъзмездна финансова помощ 
BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на 
иновативни културни събития” с наименование „Хората и равнината”. 

 
6. Във връзка със заявени инвестиционни намерения са взети 8 решения: 

 Решение № 750 и Решение № 805 – във връзка с инвестиционно 
предложение от «Рубамов» ООД гр. Плевен; 

 Решение № 758 – във връзка с инвестиционно предложение от Акционерно 
дружество ТК «Коприна» 

 Решение № 782 и Решение № 806 – във връзка с инвестиционно намерение 
на Община Бяла Слатина за изграждане на фотоволтаична система 

 Решение № 782 - във връзка с намерение от «ЕЛМИБ Бъргария» АД  гр. 
София за учредяване на Публично – частно партньорство с община Бяла 

Слатина за изпълнение на проект за реконструкция и модернизация на 
уличното осветление в общината. 

 Решение № 822 и Решение № 836 – във връзка с инвестиционно намерение 
на „Алвас и Рома” ООД и «Алвас и Рома 2” ООД гр. Враца, за изграждане на 
фотоволтаична система. 

 
7. В изпълнение на своите правомощия бяха взети и други решения с най-

разнообразен характер: 

 Във връзка с осигуряването на обществен транспорт в общината бяха взети 
7 решения.  
 3 от тях касаят дейността на таксиметровия превоз – с 2 от тях: Решение 

№ 728 и Решение № 777 са определени местостоянките на такситата на 
територията на гр. Бяла Слатина, а с Решение № 839 – пределните цени 
на таксиметровите услуги на територията на общината. 

 4 решения са във връзка с автобусния транспорт: с Решение № 729 бе 
разкрита нова автобусна линия Бяла Слатина – Габаре; Решение № 757; 
Решение № 778 и Решение № 846 касаят обявяването на конкурс за 
възлагането на превози по новооткрити, незаети и линии, за които изтича 
срокът на договорите. 
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  Във връзка с разпореждането със общински земи бяха взети 3 решения: 
 Решение № 795 – за предоставяне на земи от ОПФ за обезщетяване на 

собственици по реда на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ. 
 Решение № 795 – за отдаване под наем на общински пасища и мери на 

земеделски стопани-животновъди, поели задължение да ги поддържат 
в добро земеделско и екологично състояние; 

 Решение № 795 – за избор на форма на управление на горските 
територии - общинска собственост. 

 С Решение № 807 бяха приети отчетите на читалищните настоятелства за 
2010 г. 

 С Решение № 808 бе приет Годишен доклад за наблюдение на изпълнението 
за 2010 г. на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина 2007-2013 
г. 
 

8. Редовно се следи състоянието на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД. 
Разглеждат се и се приемат представените счетоводни – по тримесечия и годишни. 
Това е тема, която ще продължи да стои във фокуса на нашите заседания. 

 
9. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 34 решения по  

въпроси от частен и обществен характер, поставени от тях.  
Като цяло,  Общинският съвет е ангажиран предимно с молби за парични 

помощи – през отчетния период са получени 65 такива молби и са взети 29 решения 
за отпускане на помощ. Част от подалите молби не отговарят на критериите или са 
подали 2 и повече молби за еднократна помощ в рамките на едногодишен период. 
Такива молби не са подлагани на разглеждане и обсъждане в заседание на 
Общинския съвет.  

 
10. Наред с гореспоменатите решения, се наложи да се вземат и 7 решения за 

изменение и допълнение на вече взети решения. 
 
11. С 3 решения бяха отменени вече взети решения 
 
12. Има 4 решения, върнати за ново разглеждане от Областния управител във 

връзка с упражнявания от него контрол върху приетите от Общинския съвет актове.  
 
13. Взето е и 1 решение за отлагане и доразглежданена поставен проблем. 
 
Работата на Общинския съвет се популяризира съгласно приетото в 

Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с Общинска администрация, а именно: 

- публикуване на информационното табло в общината; 
- запознаване по кабелното радио; 
- публикуване на официалния сайт на общината; 
- Най-важните и интересни информации се публикуват и в електронния 

вестник на общината; 
- кабелна телевизия “Рава” редовно записва и излъчва заседанията, а в 

информационния блок тя информира за дневния ред на предстоящите 
заседания на Общинския съвет и на комисиите., а след провеждане на 
заседанията публикува взетите решения.. 
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През изминалите месеци се провеждаха истински дискусии, когато трябва да 

се защитят интересите на общината за по-дълъг период. Появиха се различни 
становища по определени въпроси от страна на Общинския съвет и ръководството 
на Общинска администрация, отнасящи се предимно до въпроси, свързани с 
инвестиционни намерения. Това показва, че работата на Общинският съвет не 
върви вяло и формално. В работата на кметския екип и на общинските съветници е 
заложено на общата воля за развитие на общината и подобряване живота на 
нейните жители, за подкрепа на всяка добра инициатива и изявена гражданска 
позиция. Конструктивният диалог е условие за успешна работа и неоспорими 
постижения. 

 
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: 
    /Цв. Иванова/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: 

 Бр. отсъствия от заседание 

КОМИСИЯ ПО БЮДЖЕТ И ФИНАНСИ И ИКОН. ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ 

Емилия Георгиева Раловска - председактел 0 

Бранимир Асенов Бочев 0 

Красен Георгиев Кръстев 0 

Милко Петров Симеонов 0 

Николай Митев Кръстев 0 

Павлина Цветанова Иванова 1-5 

Петър Димитров Цеков 0 

Стефан Иванов Терзийски   

Яшар Махмудов Касъмов 1-5 

КОМИСИЯ ПО НОРМАТИВНА УРЕДБА, ЗАКОННОСТ И ЕТИКА, 
ОБЩЕСТВЕН РЕД И СИГУРНОСТ 

Цветелина Йотова Иванова - председател 0 

Ангел Ценов Ангелов 0 

Валери Борисов Симеонов 0 

Данаил Маринов Йолов 0 

Петър Димитров Цеков 0 

Петя Маринова Петрова 0 

Християн Асенов Христов 0 
КОМИСИЯ ПО ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА, МЛАДЕЖТА И СПОРТА 

Петя Маринова Петрова – председател 0 

Асен Траянов Димитров 0 

Бранимир Асенов Бочев 0 

Валентин Рашев Лаков 1-3 

Красен Георгиев Кръстев 1 

Павлина Цветанова Иванова 1-3 

Харалампи Николов Петков 0 

КОМИСИЯ ПО УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ 

Николай Митев Кръстев - председател 0 

Асен Траянов Димитров 0 

Валентин Рашев Лаков 1-6 

Валери Борисов Симеонов 0 

Стефан Иванов Терзийски   

Харалампи Николов Петков 0 

Яшар Махмудов Касъмов 1-6 

КОМИСИЯ ПО ЗДРАВНА И СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Соня Цветанова Ганчева - председател 1-5 

Данаил Маринов Йолов 0 

Емилия Георгиева Раловска 0 

Красен Георгиев Кръстев 2-10 

Милко Петров Симеонов 0 

Християн Асенов Христов 1-5 

Цветелина Йотова Иванова 0 
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№ Име, презиме и фамилия Брой отсъствия от 
заседания 

1. Ангел Ценов Ангелов 1 

2. Асен Траянов Димитров  

3. Бранимир Асенов Бочев  

4. Валентин Рашев Лаков 1 

5. Валери Борисов Симеонов  

6. Данаил Маринов Йолов  

7. Емилия Георгиева Раловска  

8. Красен Георгиев Кръстев  

9. Мехти Касъмов Хасков 5 

10. Милко Петров Симеонов  

11. Николай Митев Кръстев   

12. Павлина Цветанова Иванова 1 

13. Петър Димитров Цеков  2 

14. Петя Маринова Петрова 0 

15. Соня Цветанова Ганчева - Младенова 1 

16. Стефан Иванов Терзийски 7 

17. Харалампи Николов Петков  

18. Християн Асенов Христов 3 

19. Цветанка Иванова Петрова – Йорданова  

20. Цветелина Йотова Иванова 3 

21. Яшар Махмудов Касъмов 1 
 


