Уважаеми колеги - общински съветници,
Уважаеми кметове,
Госпожи и господа!
В изпълнение на чл.27, ал.1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация предлагам на вашето внимание настоящият отчет за
дейността на общинския съвет и неговите комисии през второто полугодие на
2008 г.
През изминалият отчетен период – м.юли – м. декември 2008 г.
Общински съвет – Долна Митрополия продължи да изпълнява функциите си
на местен законодателен орган, повишавайки отговорността си пред
гражданите и способността си да взема по-ефективни решения. Съветът
продължи да работи в условията на прозрачност и публичност при вземането
и изпълнението на решенията си.
Равносметката от всичко това е редовно провеждане на планираните
заседания на Общинския съвет и Постоянните комисии. За отчетния период
са проведени шест редовни и едно извънредно заседания.
Внесени са 107 предложения за решения, като основната част - 88 на
брой, са на Кмета на Общината, 12 предложения са внесени от Председателя
на ОбС и пет - от общински съветници.
Въз основа на постъпилите предложения и във връзка с предоставените
му от ЗМСМА правомощия Общинския съвет е приел 126 решения, които по
своя същност могат да се класифицират по следния начин: 28 решения за
придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество; 32
решения, свързани с бюджетни въпроси /общинския бюджет, местни такси,
размер на трудовите възнаграждения и средства за работна заплата,
одобряване на различни по характер разходи, поемане на общински дълг и
др./;
10 решения в подкрепа на разработени общински проекти за
кандидатстване по различните оперативни програми; 9 решения, свързани с
приемането на стратегически за развитието на общината документи; 3 - за
приемане на информации, касаещи различни сфери от стопанския живот; 4
решения във връзка с промяна в структурата на общинска администрация; 5 –
за актуализация на местната нормативна база; 8 - касаещи дейността на
Кметовете на населените места; 23 решения, свързани с организационни
въпроси от дейността на Общинския съвет.
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Важен момент в анализа на взетите от ОбС решения е тяхната
законосъобразност. През разглеждания период няма върнати за ново
обсъждане решения от Областния управител. Няма и оспорени решения от
Кмета на Общината, а това е показател за добрата съвместна работа между
двата органа на местното самоуправление.
За периода са проведени общо 47 заседания на постоянните комисии – средно
по веднъж месечно. На заседанията на постоянните комисии в повечето случаи
присъства Кмета на общината, а при необходимост - представители на общинска
администрация от съответния ресор. Те вземат активно участие в изясняването на
въпроси, свързани със законността и целесъобразността на предложените от тях
управленски решения. Работата на Постоянните комисии е насочена приоритетно в
подпомагането на ОбС при решаването на местните проблеми, свързани с
икономиката, социални дейности, управление на общинската собственост,
културата и много други въпроси от местно значение. По време на заседанията,
благодарение на отговорния подход на техните ръководствата, предоставените
проекти за решения и други актове се разглеждат компетентно и професионално.
Показателно за подобряване на предварителната работа в комисиите по
обсъждането и съгласуването на проектите за решение е факта, че няма неприети
предложения. Отхвърлени са само две предложения поради необоснованост и
незаконосъобразност на внесените проекти за решения.
За съжаление, в отделни заседания комисиите имат проблеми с кворума –
забелязва се тревожна тенденция определени общински съветници системно да не
участват в работата на Постоянните комисии - това води до не добро
предварително познаване от тяхна страна на същността и законносъобразността на
обсъжданите материали, а в последствие – до безмислени дебати в заседанията на
общинския съвет.
През отчетния период бяха направени изменения и допълнения на следните
наредби:
1.Наредба за условията и реда за съставяне, изпълнение и отчитане на
общинския бюджет;
2. Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги;
3. Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
Общинският съвет прие няколко стратегически за развитието на общината
документи, а именно:
1. Стратегия за развитието на физическото възпитание и спорта за периода
2008-2011 г.;
2. Общинска програма за закрила на детето 2008-2009 г.;
3. Стратегия за управлението на общинската собственост 2008-2011 г.;
4. Актуализация на програмата за управление на отпадъците 2008-2013 г.
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Немалка част от решенията на Общинския съвет касаеха участието на
общината в проекти и програми, по важните от които са:
- Проект : “Насърчаване на селския транграничен туризъм в района Долна
Митрополия – Гулянци – Корабия” по програма ФАР, Грантова схема за устойчиво
развитие на Българо-Румънския граничен регион, Бюджетна линия БГ 2006/018386.01.01.
- Проекти: „Подобряване на социалната инфраструктура в подкрепа на
устойчиво местно развитие на територията на община Долна Митрополия” и
„Подобряване на културната инфраструктура в подкрепа на устойчиво местно
развитие на територията на община Долна Митрополия” по Оперативна програма
“Регионално развитие”; “Приоритетна ос 1: “Устойчиво и интегрирано градско
развитие”, Операция 1.1: “Социална инфраструктура”; схема BG161PO001/1.101/2007
- Проект : „Лимес романикос – граница, комуникация и икономика в
античността и днес” по Програма Трансгранично сътрудничество България Румъния 2007- 2013; Приоритетна ос 3: „Икономическо и социално развитие”
- Проект “Увеличаване на лесистостта в общината, чрез създаване на нови
горски масиви от дървесни видове в гр. Тръстеник, гр. Долна Митрополия, с.
Комарево и с. Рибен“ по Мярка 223 “Първоначално залесяване на неземеделски
земи” от ПРСР 2007-2013г.
- Проект:”Подобряване на физическата и жизнена среда в община Долна
Митрополия” по Оперативна програма „Регионално развитие” – Приоритетна ос 1:
Устойчиво и интегрирано градско развитие” , Операция 1.4: „Подобряване на
физическата среда и превенция на риска”, Бюджетна линия BG 161PO001/1.402/2008
- Проект: “Опазване и възстановяване на приоритетни видове и
местообитания в Натура 2000 – зона „Вит” и защитена местност „Коридорите” по
Оперативна програма „Околна среда 2007-2013г.” – BG161PO005/08/3.0/01/05
“Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България”.
В съответствие с приетият календарен план за работа през периода
Общинския съвет разгледа информациите за състоянието на водоснабдителната и
пътната мрежа в общината, за стопанисването на общинската собственост и
Общинския поземлен фонд в отделните селища от община Долна Митрополия.
Бъдейки не само местен законодателен орган, но и изразител на
обществените настроения ОбС прие и изпрати до съответните адресати Обръщение
за тревожното състояние на язовир „Вълчовец”.
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, приетите актове на
Общинския съвет се изпращат на Кмета на общината и на областния управител в 7дневен срок от приемането им. С оглед прозрачността на нашата работа
продължава въведената практика всички решения, правилници, наредби , обява с
дневния ред за предстоящото заседание да се изпращат редовно на кметовете на
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населените места и да се поставят на определените места пред сградата на
съответното кметство. Протоколите от заседанията, приетите решения и наредби се
разгласяват на населението и чрез интернет страницата на общината.
През отчетния период 7 общински съветници са отсъствали от заседания,
както следва: Георги Йончев - 3 пъти; Маргарита Илиевска – 2 пъти; Славей
Първанов, Красимир Моновски, Таня Макавеева, Бранимир Горанов и Венци
Минков– по 1 път.

Уважаеми общински съветници,
Въпреки че отчитаме един кратък период, който се характеризира с
интензивност, отговорност, инициативност, прецизност и все по-голяма
задълбоченост в нашата работа, считам, че с конструктивните усилия на всеки един
общински съветник е възможно дейността на Общинския съвет до края на мандата
да бъде още по-добра и по-ефективна. Няма съмнение, че като отговорни
представители на нашата общественост в местната власт можем да вложим повече
енергия в името на това – местното самоуправление да става все по-силно и да
придобива по-осезателно признаците на европейско местно самоуправление.

ВНОСИТЕЛ:
Пепа Герашка
Председател на ОбС - Долна Митрополия
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