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ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

 

 

ОТЧЕТ 
 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ 
КОМИСИИ ЗА ПЕРИОДА 10.11.2011 ГОДИНА ДО 10.05.2012 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 2011 - 2015 год., е конституиран 
след провеждане на първото, свикано от Областен управител на Област 
Враца заседание, проведено на  10 ноември 2011 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 – заместник – председател на съвета. На същото заседание, с Решение 
№ 5 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  01 декември 2011 год., с Решение № 6 бе приет и  Правилникът  за 

организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и 

взаимодействието му с общинската администрация. Съгласно приетия 

Правилник, Общинският съвет  реши да има 6 постоянни комисии: 
1. Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна 

политика и европейско сътрудничество – 9 членна; 
2. Комисия по устройство на територията,  земеделие и екология – 7 

членна; 
3. Комисия по здравна и социална политика – 7 членна; 
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4. Комисия по образование и култура, младежта и спорта – 7 членна; 
5. Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 

сигурност – 7 членна. 
6. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  

– 5 членна 

 
Съгласно чл. 40 от Правилника, общинските съветници могат да 
образуват групи според своята партийна принадлежност или 
политическа ориентация или на друга програмна основа. Бяха 
образувани 5 групи на общинските съветници: 
1. Група от ПП ГЕРБ – 7 – членна с председател Стефан Терзийски; 
2. Група от ПП БСП – 5 – членна с председател Венцислав Василев 
3. Група от ПП ЕНП – 4 – членна с председател Асен Траянов; 
4. Група от КП “Коалиция за община Бяла Слатина” – 3 – членна с 

председател Милко Симеонов; 
5. Група от ПП НДСВ – 2 – членна с председател Павлина Иванова 

 
Съгласно чл. 19 от Правилника бе сформиран Председателски съвет, 

който заседава преди всяко заседание и разработва проекта за дневен ред 
на предстоящото заседание. 

 
На заседанието, проведено на 01.декември 2011 г. , с решения 8 – 15 

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. 44, ал. 
2 от Правилника избраха от своя състав председател за съответната 
комисия. 

Бяха избрани следните председатели: 
1. Комисия по бюджет и финанси, икономическа и инвестиционна 

политика и европейско сътрудничество – Красен Георгиев Кръстев  
2. Комисия по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и 

сигурност – Павлина Цветанова Иванова  
3. Комисия по устройство на територията, земеделие и екология – Петър 

Василев Петров  
4. Комисия по образование, култура, младежта и спорта – Румен Олегов 

Костов  
5. Комисия по здравна и социална политика – Антони Петков Антонов  
6. Комисия за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси  

– Валери Борисов Симеонов 
 

 
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; 



3 

 

ПК по нормативна уредба, законност и етика, обществен ред и сигурност – 
8 заседания; 
ПК по устройство на територията, земеделие и екология – 6 заседания; 
ПК по образование, култура, младежта и спорта – 5 заседания 
ПК по здравна и социална политика – 6 заседания 
ПК за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси – 1 
заседание 
 

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. 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. 

 

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 128 

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 
18 такива решения. 

2. Четири 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 – 20. Това са местните 
нормативни документи, в които най-ярко е отразена законодателната 
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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.  
 

Новоприети наредби 
3.2. В съответствие с промените в нормативната уредба на 

страната и нуждите на общината, бе отменена старата Наредба № 3 за 
пожарната безопасност на населените места и обектите на територията  на 
община Бяла Слатина, приета с Решение № 403 / 29.06.2006 г. и бе приета 
изцяло нова Наредба № 3 за пожарната безопасност на територията на 
община Бяла Слатина. 

3.3. Поради промени в нормативната уредба на страната и 
нуждите на общината, бяха приети промени в следните наредби:  

- Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните 
такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина; 

- Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с 
общинската собственост. 

3.4. Във връзка с преструктурирането на общинските 
предприятия (закриване на ОП „Домашен социален патронаж“ и ОП 
„Общински пазари и дейности“), бе отменена Наредба № 13 за дейността 
на общината по предоставяне на услуги от общинско предприятие 
„Домашен социален патронаж“ гр. Бяла Слатина от 2004 год., като тази 
дейност бе регламентирана в новоприетия  Правилник за дейността на 
Общинско предприятие „Пазари и социални дейности” -  открито с решение 
№ 42 / 27.01.2012 г,  

3.5. В Община Бяла Слатина настъпиха съществени промени в 
организацията на дейността на институциите за социални услуги и 
видовете социални услуги, предоставени в тях. Също така, има разкрити и 
нови социални услуги в общността. Това наложи съществено изменение в 
съществуващата Наредба № 23 за условията и реда за предоставяне на 
социални услуги в община Бяла Слатина. С цел по-лесното и ясно 
изпълнение на Наредбата, тя бе преработена изцяло така, че да отговаря 
на състоянието и организацията на социалните услуги в общината към 
настоящия момент. Старата Наредба беше отменена и бе приета нова 
Наредба № 23 за условията и реда за извършване на социални услуги в 
община Бяла Слатина. 

3.6. ОП „Чистота и озеленяване“ също бе преструктурирано и 
неговия числен състав бе оптимизиран в съответствие с изпълняваните 
дейности от предприятието. Така щатните му бройки бяха намалени от 70 
на 58, което бе отразено и в Правилника за дейността, структурата, 
числения състав и предоставеното за управление общинско имущество на 
общинско предприятие ”Чистота и озеленяване” 

3.7.  Бе приета нова стратегия за управление на общинската 
собственост за периода 2012-2015 г  
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3.8. бяха приети и следните програми: (това са документи, 
предвиждащи извършване на конкретни стъпки за осъществяване на 
конкретни дейности): 

 Общинска програма за овладяване популацията на 
безстопанствените кучета (2012 – 2015). 

 Годишна програма за управление на общинската собственост за 
2012 г. 

 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла 
Слатина през 2012 г  

 Бе приета нова Общинска програма за закрила на детето за    
2012 г. Ежегодно се приема от Общинския съвет отчетът за 
изпълнение на плана за предходната година. 

 Бе приет  Годишният доклад за наблюдение на изпълнението за 
2010 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 2012 г. Това са много важни 
документи, тъй като те съставляват част от цялостната програма 
за развитие на областта и региона. 
3.9. Приехме и следните планове: 

 календарен план за културните, религиозни и спортни празници 
в общината; 

 Годишен план за 2013г.за развитие на социални услуги в 
Община  Бяла Слатина към изпълнението  на общинската 
стратегия за развитие на социални услуги  2010- 2015 г. 

 План за защита при бедствия в община Бяла Слатина 
3.10. съгласно ЗМСМА, кметът на общината представи и бе приета 

Програма за управление за срока на мандата на кмета на общината 
 
Всички тези актове на Общинския съвет са от особена важност за 

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 № 39 / 27,01,2012г. 

бе одобрена структурата на Общинска администрация – Бяла Слатина  
 
5. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на 

общината. Бяха взети 26 такива решения. На 20 февруари 2012 г. 
Общинският съвет прие отчета на бюджета за 2011 година и гласува 
бюджета на община Бяла Слатина и Инвестиционната програма за 2012 г.  
Бюджетът и инвестиционната програма на община Бяла Слатина за 2012 г. 
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 
напрегната във финансово отношение от една страна поради финансовата 
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криза в страната, а от друга и поради тежкото наследство, оставено от 
предишното управление на града под формата на неразплатени дължими 
суми на изпълнители и доставчици, както и непосилни за бюджета на 
нашата община задължения в следствие на лошо управление и заведени 
дела от фирми във връзка с изпълнение на проекти. Това лошо финансово 
състояние ще се отрази на дейностите на сегашното ръководство като 
цяло, и особено в инвестиционната политика през настоящата, а вероятно 
и следващите години. 

6. 25 са решенията на Общинския съвет, свързани с 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; 

Определен бе нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 1 от 
Закова за уреждане на жилищните въпроси на граждани с многогодишни 
жилищно – спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ.) 

7. Една сравнително нова, много важна група решения на Общинския 
съвет са свързаните с участието на общината в проекти и програми. Взети 
са 7 такива решения: 

 4 от тях касаят удължаване на срокове за погасяване на 
задължения във връзка с различни проекти 

 Бе взето решение за Кандидатстване за финансиране на 
разходите по проектно предложение „Интегриран проект за водния 
цикъл на гр. Бяла Слатина” 

 Бе взето решение и за Кандидатстване за финансиране пред 
Фонда за органите на местно самоуправление-ФЛАГ ЕАД във 
връзка с реализацията на проект с наименование „Дребномащабни 
мерки за предотвратявания на наводнения чрез отводнявания на 
квартали в село Попица, община Бяла Слатина” 

 Друго решение даде право за Издаване на обезпечение за 
получаване на авансово плащане по одобрен за финансиране 
проект „Дребномащабни мерки за предотвратявания на наводнения 
чрез отводнявания на квартали в село Попица, община Бяла 
Слатина” 

8. Сериозно внимание бе отделено на темата за общинските 
предприятия.  
В началото на мандата, с цел успешно приключване на бюджетната 

година, бяха отпуснати допълнителни средства на съществуващите тогава 
общински предприятия. 

Съгласно вижданията на ръководството и по негово предложение, с 
цел оптимизация на работните места, бяха закрити ОП „Домашен социален 
патронаж“ и ОП „Общински пазар и дейности“ и бе създадено ново ОП 
„Пазари и социални дейности“. Оптимизирано бе и щатното разписание на 
ОП „Чистота и озеленяване“. 

С приемането на бюджета на общината, приехме и план – сметки на 
тези общински предприятия за текущата година. 

9. Много сериозна също така е и темата да здравеопазването. По 
тази тема са взети 7 решения. Състоянието на “МБАЛ – Бяла Слатина” е 
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във фокуса на нашите разисквания – бе приет годишния й счетоводен 
отчет и баланс, както и Годишен доклад за дейността на «МБАЛ – Бяла 
Слатина» ЕООД за 2011 г. Много важна стъпка за бъдещето на болницата 
е обявяването на конкурс за възлагане на управлението на 
“Многопрофилна болница за активно лечение – Бяла Слатина” ЕООД, както 
и приетия в тази връзка нов договор за възлагане на управлението на 
«МБАЛ – Бяла Слатина» ЕООД. Бе взето също така и решение за 
продължаване на договора на настоящия управител до финализиране на 
конкурса. 

10. 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 

- взе се решение за издаване на стикери за паркиране на хора с 
увреждания 

- бяха приети критерии и правила за отпускане на еднократна помощ 
- Временно бяха предоставени финансови средства по Проект „Да 

подадем ръка“, дейност „Социален асистент“ и „Домашен помощник“. 
- създаден бе и Обществен съвет за упражняване на обществен 

контрол при осъществяване на дейностите по социално подпомагане 
11. във връзка с културата и читалищата бяха взети 4 решения – 

планове, отчети, програми и т.н. 
12. Бяха разгледани и приети 9 отчета и информации по различни 

теми.  
13. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 16 

решения по въпроси, предимно от частен характер, поставени от тях. 
14. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и 

решения за изменение и допълнение на вече взети решения – 12 решения, 
да бъдат отменяни вече взети решения – 6 решения. Бе взето и 1 решение  
за отлагане и доразглеждане на поставени проблеми. Във връзка с 
упражнявания от Областния управител контрол върху приетите от 
Общинския съвет актове, бяха върнати за ново разглеждане 5 решения, 
които след като претърпяха редакция, бяха приети отново, този път без 
забележка от Областния управител. 

Със свои решения Общинският съвет създаде 2 Временни комисии, 
една от които за провеждане на избор и за изработване на Правилник за 
организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и 
взаимодействието му с общинската администрация, друга – по Решение      
№ 85 - за общинските пасища и мери  
 Общинският съвет откликваше своевременно на злободневните 
нужди на общината. За това говорят и трите проведени извънредни 
заседания по конкретни, важни теми, свързани със спазване на срокове по 
проекти или отново свързани с проекти, по повод тяхното финансиране или 
изплащане на дължими суми към изпълнители. 

За популяризиране работата на Общинския съвет се използват 
различни способи за информиране – публикуване на информационното 
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табло в общината и запознаване по кабелното радио, на интернет – 
страницата на общината и по кабелна телевизия “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/ 

 
 


