Уважаеми колеги - общински съветници,
Уважаеми кметове на населените места,

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 за периода 01.01.2010 –
30.06.2010 г.
През посочения шестмесечен период Общинският съвет и неговите
комисии, спазвайки законите на Република България и приетите разпоредби в
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет работиха
отговорно за решаване проблемите в община Долна Митрополия.
През отчетния период бяха организирани, оповестени и проведени общо
8 заседания на Общинския съвет, от които шест редовни, едно в оперативен
порядък и едно извънредно. Редовните заседания се провеждаха всеки месец.
През месец януари във връзка с определения краен срок за представяне на на
проектни предложения по схемата за безвъзмездна финансова помощ
BG051PO001-5.2.06 “Социални услуги за социално включване” бе проведено
заседание в оперативен порядък за отдаване под наем на имот – частна
общинска собственост в гр. Долна Митрополия за целите на проекта. През
месец април проведохме извънредно заседание, на което се взе решение за
ползване на временен безлихвен заем от общинския бюджет за разплащане на
извършени разходи по проект ”Техническа помощ за подготовка на
интегриран инвестиционен проект във водния сектор на гр. Тръстеник».
За периода са внесени 109 предложения за решения, като основната част
- 93 на брой, са от Кмета на Общината, 9 предложения са внесени от
Председателя на ОбС, а останалите от общински съветници, заместник
кметове на общината и ръководители на държавни институции.
Въз основа на постъпилите предложения и във връзка с предоставените
му от ЗМСМА правомощия за изминалите шест месеца Общинския съвет е
приел 118 решения.
През разглеждания период няма решения на Общински съвет – Долна
Митрополия, които да са спрени от Областния управител или върнати за ново
разглеждане от Кмета на общината.
Седемте постоянни комисии към Общинския съвет са провели общо 43
заседания, разпределени както следва:
 ПК по бюджет, финанси, икономическа политика - 6
 ПК по местно самоуправление, нормативна уредба, общ. ред,
граждански права и борба с корупцията - 7
 ПК по общинска собственост, ст.политика и устройство на
територията - 6
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 ПК по социални дейности, здравеопазване, етнодемографски
проблеми - 6
 ПК по образование, култура, вероизповедание, мл. и спортни
дейности - 6
 ПК
по
европейска
интеграция,инв.политика
и
междун.
сътрудничество - 6
 ПК по околната среда, селско, горско и водно стопанство – 6.
Приоритет в работата на Постоянните комисии бе подпомагането на
ОбС при решаването на местните проблеми. На заседанията на постоянните
комисии в повечето случаи присъства Кмета на общината, а при
необходимост - представители на общинска администрация от съответния
ресор.
През отчетния шестмесечен период бяха направени изменения и
допълнения на следните наредби:
• Наредба за администриране и определяне на местните такси и цени на
услугите;
• Наредба за реда и условията за провеждане на публични търгове и
публично оповестени конкурси за отдаване под наем и разпореждане с
общинско имущество
• Наредба за осигуряване на обществения ред, поддържането и
опазването на общинската собственост и околната среда.
Спазвайки изискванията на ЗМСМА Кметът на общината представи пред
Общинския съвет отчет за изпълнение на Програмата за управление на
община Долна Митрополия 2007-2011 г. за 2009 г.
През изминалия период бяха обсъдени и приети редица програмни
документи , касаещи развитието на Общината, а именно:

Програми и стратегии:
• Програма за управление и разпореждане с общинската собственост в
община Долна Митрополия през 2010 г.;
• Програма за развитие на туризма в общината Долна Митрополия за
периода 2010 – 2013 година;
• Общинска програма за закрила на детето за 2010 – 2011 г.;
• Общинска програма за благоустрояване, хигиенизиране и подобряване
екологията на Община Долна Митрополия през 2010 г.;
• Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
Община Долна Митрополия;
• Общински план за енергийна ефективност 2010 г.
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Отчети и информации:
• Отчет за дейността на Общински съвет – Долна Митрополия и
неговите комисии за периода юли 2009 – декември 2009 г.;
• Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Долна
Митрополия за периода 01.07 – 31.12.2009 г.
• Отчет за изпълнение на бюджета за 2009 г. на община Долна
Митрополия;
• Отчет на Програмата за ограничаване на структурния дефицит на
община Долна Митрополия през 2009 г.;
• Информацията за състоянието и разпореждането с общинска
собственост в община Долна Митрополия през 2009 г.;
• Отчет за изпълнението на плана за енергийна ефективност за 2009 г.;
• Годишен отчет за 2009 г. за изпълнение на Програмата за опазване на
околната среда и Програмата за управление на отпадъците на територията на
община Долна Митрополия;
• Отчет за дейността и изразходваните средства в народните читалища в
община Долна Митрополия за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;
• Отчет за дейността на МКБППМН – Долна Митрополия за 2009 г.;
• Отчет за дейността на “Медицински център І – Долна Митрополия”
ЕООД - гр. Долна Митрополия за 2009 г .;
• Отчет за дейността на “Митропол галеника” ЕООД– гр. Долна
Митрополия за 2009 г.;
• Отчет за дейността на “Обреди” ЕООД - гр. Долна Митрополия за
2009 г.
• Отчет за дейността и изразходваните средства в народните читалища в
община Долна Митрополия за периода 01.01.2009 г. – 31.12.2009 г.;
• Информацията за състоянието на престъпността и дейността на
Районно полицейско управление – Долна Митрополия за 2009 г.;
• Информацията за дейността на Дирекция “Социално подпомагане” –
Долна Митрополия;
• Информацията за безработицата и реализацията на програми и мерки
за насърчаване на заетостта в Община Долна Митрополия.
През изминалия шестмесечен период най отговорната и важна задача
пред общинския съвет бе приемането на общинския бюджет за настоящата
година. При обсъждането на годишния бюджет на общината отношението на
по-голямата част от общинските съветници към неговото планиране бе
изключително отговорно. Разработеният проект на Бюджет 2010 бе
предоставен за публично обсъждане от местната общност на предварително
оповестени срещи с гражданите и ръководители на бюджетните звена във
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всички населени места и в общинския център. За съжаление и тази година на
обществените обсъждания присъстваха малко граждани.
След приемането на бюджета се наложиха и няколко актуализации по
него, които основно засягаха инвестиционната политика на общината,
финансиране по проекти, отделяне на средства за определени задачи от
местно значение или общински дейности и др.
През посочения период са взети 33 решения за разпореждане с общинско
имущество, от които 20 за продажба по смисъла на чл. 35 от Закона за
общинската собственост, 5 – за отдаване под наем на общински имоти, 3 – за
предварително съгласие за промяна на предназначението на земеделски земи
– пасища, мери и др.
Бяха взети редица решения, свързани с дейността на общинските
търговски дружества. Съгласно приетият Календарен план бяха разгледани и
приети отчетите за тяхната дейност за 2009 г. и бизнес задачите им за 2010 г.
Във връзка с откритото производство по ликвидация на «Зоотръст» ЕООД
Общинския съвет прие изготвената оценка на активите на дружеството и
стартира процедурата по тяхната продажба. След приключване на процеса по
несъстоятелност на „Винтръст” ЕООД от Окръжен съд – Плевен останалите
активи на заличеното дружество с решение на ОбС се включиха в баланса на
Община Долна Митрополия.
В областта на здравеопазването и социалните дейности се взеха решения
за:
- Осигуряване на средства за подпомагане на хемодиализно болни, за
кръводаряване, за подпомагане разходите за погребения на всички жители от
общината;
- Осигуряване на средства в размер на 3000 лв. за изплащане на
еднократни парични помощи на лица в тежко социално положение;
- Отпускане на еднократни парични помощи на две лица в тежко
здлавословно състояние;
- Увеличаване на капитала на общинско дружество „Обреди”;
- Отпускане на временна финансова помощ на общинско дружество
”Митропол – Галеника” ЕООД - Долна Митрополия.
В областта на образованието през отчетния период Общинския съвет взе
решения за:
- Разпределение на остатъка от средства по модул „Оптимизация на
училищната мрежа» - за ремонт на физкултурен салон в СОУ „Евлоги
Георгиев” – гр.Тръстеник и закупуване на котел за парната инсталация на
СОУ „Васил Априлов” – Долна Митрополия;
- Преобразуване на Полудневна детска градина „Иглика”- с.Байкал в
Целодневна детска градина;
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- Утвърждаване на списък на Средищните училища на територията на
община Долна Митрополия;
- Финансиране на безплатния превоз на учениците до 16-годишна
възраст в училищата, невключени в списъка на средищните училища .
През отчетния период са отправени две питания към Кмета на
общината - от общинския съветник Георги Маринов.
Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, приетите актове
на Общинския съвет се изпращаха на Кмета на общината, на Областния
управител и на Районна прокуратура – Плевен в 7-дневен срок от приемането
им. С оглед прозрачността на нашата работа продължи въведената практика
всички решения, правилници, наредби , обява с дневния ред за предстоящото
заседание и графика на Постоянните комисии да се изпращат редовно на
Кметовете на населените места и да се поставят на определените места пред
сградата на съответното кметство. На официалния интернет сайт на
общината в частта за ОбС редовно се поместват всички документи и
материали, свързани с работата на ОбС - дневен ред и график за заседанията
на комисиите и ОбС, протоколите от проведените заседания, приетите и
актуализирани наредби, приетите стратегически документи за развитието на
общината. По този начин максимално е осигурен достъпа до информация за
работата на местния законодателен орган.

Уважаеми общински съветници,
Представям настоящият отчет за информация на общинските съветници,
на Кмета на общината и общинска администрация, на Областния управител,
както и на гражданите на община Долна Митрополия.
Искрено се надявам с диалог и самокритичност да коригираме нашите
грешки и слабости, да вървим напред в изпълнение на задълженията си на
отговорни граждани пред своите избиратели и през оставащата част от
мандата да работим така, че да отговорим на техните очаквания.

ВНОСИТЕЛ:
Пепа Герашка
Председател на ОбС - Долна Митрополия

5

