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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
БЯЛА СЛАТИНА

ОТЧЕТ
От Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина
ОТНОСНО: Изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2017 година до 10.11.2017 година.
Уважаеми дами и господа съветници,
В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предоставям на вниманието
Ви Отчет за изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2016
година до 10.05.2017 година.
Тъй като на изпълнение подлежат само част от решенията, взети от Общинския съвет, по-долу Ви запознавам с хода на изпълнението им:
ПРОТОКОЛ № 4 / 22.12.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 45
ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на язовир „Марин дол“ с. Комарево и
язовир „Под селото“, с. Соколаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1.1. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир
„Марин дол“, с площ 21.670 дка, …….. намиращ се в землището на с. Комарево, язовирът е изпразнени напълно. Процедурата за извеждане от експлоатация е
променена и предстоят действия, съобразени с новата процедура
1.2. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир
„Под селото“, с площ 47.624 дка, …. намиращ се в землището на с. Соколаре,
Основните предписания са изпълнении към настоящия момент не се налага извеждане от експлоатация.
ПРОТОКОЛ № 11 / 26.05.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 155
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска собственост в гр. Бяла Слатина във връзка с проект по ПРСР
2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :

1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 2321 / 08.01.2013 г.
от публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с
проект по ПРСР.
2. …. да се учреди в полза на Читалище „Развитие -1892” - гр. Бяла Слатина
безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху самостоятелно обособена
част на партерния етаж …., при задължение да кандидатства за участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
Изменено и допълнено с Решение № 241/31.08.2016г. на Общински свет,
съставен АЧОС № 3050 / 29.06.2016 г. Проектът е одобрен и е сключен договор за финансиране на 03.10.2017.
РЕШЕНИЕ № 156
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска собственост в с. Търнава, община Бяла Слатина във връзка с
проект по ПРСР 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 82 / 04.11.1997 г. от публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по
ПРСР.
2. …. да се учреди в полза на Читалище „Напредък“ – с. Търнава безвъзмездно
право на ползване за срок от 10 г., при задължение да кандидатства за участие в
проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и извърши
ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите
съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
Изменено и допълнено с Решение № 245 / 31.08.2016 г. на Общински свет,
съставен АЧОС № 3044 / 16.06.2016 г. Проектът е одобрен и е сключен договор за финансиране на 02.11.2017..
РЕШЕНИЕ № 157
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска собственост в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина във
връзка с проект по ПРСР 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 68 / 21.10.1997 г. от
публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по ПРСР.
2. ….да се учреди в полза на Читалище „Съединение” - с. Бърдарски геран
безвъзмездно право на ползване за от 10 г., при задължение да кандидатства за
участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение
и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото
решение.
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Изменено и допълнено с Решение № 245 / 31.08.2016 г. на Общински свет,
Съставен АЧОС № 3044 / 16.06.2016 г. Проектът не в одобрен.
РЕШЕНИЕ № 158
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на
недвижим имот общинска собственост в с. Попица, община Бяла Слатина във
връзка с проект по ПРСР 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Променя статута на имот, подробно описан в т. 3 и т. 4 от раздел „вид и
описание на имота“ от АОС № 204 / 26.04.1999 г. от публична общинска в частна
общинска собственост с цел кандидатстване с проект по ПРСР.
2. …..да се учреди в полза на Читалище „Напредък” - с. Попица безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да кандидатства за участие
в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
Изменено и допълнено с Решение № 247 / 31.08.2016 г. на Общински свет,
Съставен АЧОС № 3046 / 16.06.2016 г. Проектът не в одобрен.
РЕШЕНИЕ № 160
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на
недвижим имот общинска собственост в с. Соколаре, община Бяла Слатина във
връзка с проект по ПРСР 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 205 / 03.05.1999 г. от
публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по ПРСР.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, да се
учреди в полза на Читалище „Никола Йонков Вапцаров” - с. Соколаре безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да кандидатства за участие в проекта, да сключат Договор за реализацията му в случай на одобрение и
извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
Изменено и допълнено с Решение № 251 / 31.08.2016 г. на Общински свет,
Съставен АЧОС № 3045 / 16.06.2016 г. Проектът не в одобрен.
ПРОТОКОЛ № 12 / 30.06.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 186
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на
недвижим имот общинска собственост в с. Габаре, община Бяла Слатина във
връзка с проект по ПРСР 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
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1. Променя статута на имот, …. от АОС № 252 / 26.01.2000 г., представляващ
масивна двуетажна сграда със застроена площ 1050 кв.м., от публична общинска
в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по ПРСР.
2. ….. да се учреди в полза на Читалище „Зора” - с. Габаре безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да кандидатства за участие в
проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и извърши
ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
Изменено и допълнено с Решение № 253 / 31.08.2016г. на Общински свет,
Съставен АЧОС № 3059 / 13.07.2016 г. Проектът не в одобрен.
РЕШЕНИЕ № 187
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на
недвижим имот общинска собственост в с. Алтимир, община Бяла Слатина във
връзка с проект по ПРСР 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 66 / 21.10.1997 г. от
публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по ПРСР 2014-2020
2. ….. да се учреди в полза на Читалище „Просвета” - с. Алтимир безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да кандидатства за участие
в проекта, да сключат Договор за реализацията му в случай на одобрение и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
Изменено и допълнено с Решение № 243 / 31.08.2016 г. на Общински свет,
Съставен АЧОС № 3060 / 13.07.2016 г. Проектът не в одобрен.
РЕШЕНИЕ № 188
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на
недвижим имот общинска собственост в с. Бъркачево, община Бяла Слатина във
връзка с проект по ПРСР 2014-2020
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Променя статута на имот, подробно описан в т.3 от раздел „вид и описание
на имота“ от АОС № 220 / 23.11.1999 г., представляващ масивна двуетажна сграда със застроена площ 935 кв.м. от публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по ПРСР.
2. ……да се учреди в полза на Читалище „Съединение” - с. Бъркачево безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да кандидатства за
участие в проекта, да сключат Договор за реализацията му в случай на одобрение
и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
Изменено и допълнено с Решение № 255 / 31.08.2016 г. на Общински свет,
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Съставен АЧОС № 3061 / 13.07.2016 г. Проектът не в одобрен.
РЕШЕНИЕ № 191
ОТНОСНО: Искане ….. за Изменение на Подробния устройствен план (ПУП), …
на урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ – 1581 в кв. 91 по плана на гр. Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Приема представения проект за ПУП - ПЗ и РУП за УПИ ІІ-1581, УПИ ІІІ1580 и УПИ І-1582 в кв. 91 по плана на гр. Бяла Слатина.
Предлага на Кмета на Община Бяла Слатина за издаде заповед за одобряването
му при условията предвидени в Закона за устройство на територията.
2. ….
Проектът за ПУП е разгледан в ОЕСУТ и обявен по реда на чл. 128 от ЗУТ.
Предстои особряване на КПИИ по чл. 150 от ЗУТ след подаване на заявление от възложителя
ПРОТОКОЛ № 14 / 31.08.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 262
ОТНОСНО: Изтичане срока на договорите за възлагане на обществен превоз по
утвърдено разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна
агенция, ''Автомобилна Администрация''.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да проведе процедура по
реда на ЗОП за Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни
линии от републиканската транспортна схема, съгласно маршрутни разписания…..
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да сключи договор със
спечелилите участници.
Обявена е обществена поръчка със седем обособени позиции. Избрания са
изпълнители и са сключени договори за 5 години по 6 от обособените позиции. За седмата обособена позиция е прекратена процедурата, а в последствие същата е обявена като част от друга обществена поръчка.
Избран е изпълнител и е сключен договор за 5 години.
ПРОТОКОЛ № 15 / 29.09.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 272
(изм. С Решение № 427 / 25.05.2017 и Решение № 480 / 28.08.2017)
ОТНОСНО: Осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проект ….. на
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ :
1. Община Бяла Слатина да предостави финансова помощ под формата на
временен безлихвен заем ….. в размер на 48 895,75 лв. /….. до 16.02.2017 г. крайният срок за изпълнение на проекта. …………………….
Решението е изпълнено. СНЦ „МИГ Бяла Слатина” е подавал периодично
заявки за усвояване на средства във връзка с извършването на разходи
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по проекта. Подадено е Искане за окончателно плащане от СНЦ „МИГ Бяла Слатина”. Очаква се верификацията да приключи до края на 2017 г.
ПРОТОКОЛ № 17 / 29.11.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 304
ОТНОСНО: Изтичане срока на договорите за възлагане на обществен превоз по
утвърдено разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция, „Автомобилна Администрация“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да проведе процедура по реда
на Закона за обществени поръчки за Извършване на обществен превоз на
пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема,
съгласно маршрутни разписания както следва:
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия АС
„МИЗИЯ“ – АС „ГАРАНТ“. – 07.10 ч.
Обявена е обществена поръчка. Избран е изпълнител и е сключен договор
за 5 години.
ПРОТОКОЛ № 18 / 21.12.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 321 – работи се
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по
ВиК Враца на новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина, обект: „Подмяна на участъци от
водопроводната мрежа на с. Попица“ и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и
предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД
гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през 2015 г. обект:
„Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Попица“ – 12186,20 м.
РЕШЕНИЕ № 322 – работи се
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по
ВиК Враца на новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина, обект: „Подмяна на участъци от
водопроводната мрежа на с. Галиче “ и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и
предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД
гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през 2015 г. обект:
„Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Галиче“ – 7353,10 м.
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РЕШЕНИЕ № 323 – работи се
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по
ВиК Враца на новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина, обект: „Подмяна на участъци от
водопроводната мрежа на с. Габаре “ и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и
предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД
гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през 2015 г. обект:
„Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Габаре“ – 9249,25 м.
РЕШЕНИЕ № 324 – работи се
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по
ВиК Враца на новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина, обект: „Подмяна на участъци от
водопроводната мрежа на с. Търнак“ и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и
предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД
гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през 2015 г. обект:
„Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Търнак“ – 27078,10 м.
ПРОТОКОЛ № 20 / 28.02.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 370
ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата
общинска собственост.
По подадени заявления и направено разпределение са сключени 14 бр. Договори със стопани-животновъди
ПРОТОКОЛ № 21 / 30.03.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 385
ОТНОСНО: Определяне на концесионер на …. Язовир…. имот № 000089, ….. в
землището на с. Соколаре…..
Сключен е договор за концесия № 2645/30.06.2017г..
РЕШЕНИЕ № 386
ОТНОСНО: Определяне на концесионер на …язовир, … имот № 000079, находящ
се в землището на с.Тлачене,
Сключен е договор за концесия № 2646/30.06.2017г..
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РЕШЕНИЕ № 387
ОТНОСНО: Определяне на концесионер на ….язовир, … имот № 000332, находящ се в землището на с. Габаре
Сключен е договор за концесия № 2644/30.06.2017г..
РЕШЕНИЕ № 388
ОТНОСНО: Предоставяне за безвъзмездно управление на недвижими имоти общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
I.
……
II. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на ЦДГ
„Червена шапчица“, с. Габаре, …… на следните имоти публична общинска собственост, актувани с АПОС № 70 / 21.10.1997 г., ……
III. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на Кмета на
с. Бъркачево на подробно описаните в АПОС № 70 / 21.10.1997 г. имоти общинска собственост, изключващи частта от имота описан в раздел II от настоящото
решение.…..
Направено е отбелязване в актовете за общинска собственост на промените в следствие на взетото решение.
РЕШЕНИЕ № 389
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земеделска земя с начин на трайно
ползване „нива“ за 5 години, намираща се в землището на с. Соколаре...
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на процедура при
условията на Наредба № 6 …. за отдаване под наем …. на общинска земя,
намираща се в землището на с. Соколаре, … а именно: Поземлен имот №
085001 …….. (нач. Тр. Цена променена с реш 408 / 27.04.17.)
Проведен търг. Сключен договор за наем №№2638/16.06.2017 г.
РЕШЕНИЕ № 390
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общинска земеделска земя с начин на трайно
ползване „нива“ за 5 години, намираща се в землището на с. Тлачене ...
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на процедура при
условията на Наредба № 6 …..за отдаване под наем …. на общинска земя,
намираща се в землището на с. Тлачене, …., а именно: 1. Поземлен имот №
013027 ….. 2. Поземлен имот № 021018 с площ 28.867 дка, ……
Проведени търгове. Сключени два договора за наем №,№2633/29.05.2017,
2634/29.05.2017 г.
ПРОТОКОЛ № 23 / 27.04.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 407
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собстве-
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ност.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
I. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлени имоти, общинска
собственост, с начин на трайно ползване „пасище, мера“, намиращи се в землищата на Община Бяла Слатина, съгласно приложени към решението проекти за
делба, както следва: ПИ № 039001,… в землището на с. Враняк, ПИ № 007025… в
землището на с. Бъркачево; ПИ № 060018… в землището на с. Бърдарски геран;
ПИ № 060024…. в землището на с. Бърдарски геран; ПИ № 200571…. в землището на с. Бърдарски геран; ПИ № 017011… землището на с. Бърдарски геран; ПИ
№ 017155….. с. Бърдарски геран, ПИ № 031001 в землището на с. Алтимир; ПИ
№ 124019… в землището на с. Галиче; ПИ № 000442…. в землището на с. Галиче; ПИ № 000553… в землището на с. Галиче; ПИ № 465001… в землището на с.
Галиче; ПИ № 000444, пасище… в землището на с. Търнак; ПИ № 000418…. в
землището на с. Търнак; ПИ № 000278… в землището на с. Търнак…
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от „пасище,
мера“ в „нива” на следните поземлени имоти - общинска собственост, съгласно
приложени скици - проект, а именно: …..
III. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от „нива” в „др.
неземеделска земя“ на следния поземлен имот - общинска собственост, …. ПИ
№ 000457… в землището на с. Търнак
Върнато за ново обсъждане със Заповед № ПО-07-10/05.05.17. от Областен управител Враца взето Решение №421 / 25.05.2017
РЕШЕНИЕ № 409
ОТНОСНО: Откриване на процедура за възмездно учредяване право на строеж
върху част от имот, частна общинска собственост…. кв. 95а по действащия ЗРП
на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина откриването и провеждането
на процедура при условията на Наредба № 6 …. за възмездно учредяване чрез
публично оповестен търг с явно наддаване на право на строеж върху имот, частна общинска собственост, а именно: ….Терен от 19.00 кв.м., ….. представляващ
част от терен в кв. 95а по плана на гр. Бяла Слатина……
Проведен е търг и е сключен Договор № 2641/26.06.2017г. за учредяване
право на строеж.
РЕШЕНИЕ № 411
ОТНОСНО: Изтичане срока на договорите за възлагане на обществен превоз по
утвърдено разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция, „Автомобилна Администрация“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1.
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да проведе процедура
по реда на Закона за обществени поръчки за Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от републиканската транспортна схема,
съгласно маршрутни разписания ……
Обявена е обществена поръчка. Избрани са изпълнители и са сключени
договори за 5 години.
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РЕШЕНИЕ № 412
ОТНОСНО: Промяна на част от имот публична общинска собственост в частна и
учредяване на безвъзмездно право на строеж на Министерство на Здравеопазването, намиращ се в УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Oбявява за имоти частна общинска собственост терени намиращи се в
УПИ I, кв. 4 по плана на гр. Бяла Слатина, както следва: терен за застрояване на
козирка с площ 35 кв.м.; терен за изграждане на навес за линейки и дизел генератор с площ 55 кв.м; терен за изграждане на паркинг за посетители с площ 80 кв.м.
….
Предстои изготвяне на актове за частна общинска собственост на терените описани в решението и сключване на договор за учредяване право на строеж на Министерство на Здравеопазването.
Съставени са три броя АЧОС № 3101/31.05.2017г., АЧОС №
3102/31.05.2017г., АЧОС № 3103/31.05.2017г. и са сключени договори за учредено право на строеж
№№2635/16.06.2017г.,№2636/16.06.2017г. и
№2637/16.06.2017г.
ПРОТОКОЛ № 24 / 25.05.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 421
ОТНОСНО:
Заповед № ПО-07-10/05.05.17. от Областен управител Враца
Относно: Връщане за ново обсъждане на Решение № 407 от Протокол № 23 /
27.04.17., ….
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Приема повторно изложеното в Решение № 407 / 27.04.17.,
2. Добавя т. ІV към повторно приетия текст със следното съдържание:
„ІV. Общински съвет Бяла Слатина упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички последващи действия по чл. 78а от
ППЗСПЗЗ.“
Направена делба на имотите и променен начина на трайно ползване. продължава процедурата по актуване на имотите.
РЕШЕНИЕ № 422 - изпълнено
ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД – Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на инж. Иво … Цветков - === да представлява община Бяла Слатина в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от „ВиК“ ООД - Враца, което ще се проведе на 16.06.2017г. ….
РЕШЕНИЕ № 425
ОТНОСНО: Осигуряване на оборотни средства в размер на 37 425,00 лв. под
формата на безлихвен кредит за Сдружение „Първи юни”-гр. Бяла Слатина, парт-
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ньор за изпълнение на дейности 7 и 8 по проект „Обучение за успех“, …..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Община Бяла Слатина да предостави финансова помощ под формата на
временен безлихвен заем на Сдружение ”Първи юни“ за изпълнение на дейности
7 и 8 по проект „Обучение за успех“, …. в размер на 37 425,00 лв. ……………..
Към 31.10.2017 г. по проекта сдружението са получили временна финансова помощ в размер на 10635,15 лв., след верификация на разходите им от
УО са възстановили 5098,60 лв. проект „Обучение за успх“ ще се изпълнява до 23.09.2018 г. и общината ще подпомага НПО с недостигащите им
средства по проекта.
РЕШЕНИЕ № 426
ОТНОСНО: Определяне на годишна вноска на общината във Фонд „Общинска
солидарност“ към НСОРБ за 2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Определя годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към
НСОРБ за 2017 г. в размер на 300 лв.
2. …
3. Възлага на Кмета на общината да:
3.1. Внесе определената вноска във Фонда в срока, съгласно Правилника за устройството и дейността му;…………………..
Вноскота за сдружението е преведена на 30.05.2017 в размер 300 лв.
РЕШЕНИЕ № 427
(изм. С Решение № 427 / 25.05.2017 и Решение № 480 / 28.08.2017)
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 272 / 29.09.2016 г., касаещо удължването
на срока за възстановяване на временен безлихвен заем на Община Бяла Слатина от Сдружение «МИГ Бяла Слатина…..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
Изменя т. 2 от Решение № 272 / 29.09.2016 г., като т. 2 придобива следната
редакция:
„Определя 30.09.2017 г. за срок на възстановяване на действително получената временна финансова помощ от 47 055,75 лв.”
В останалата си част Решение № 272 / 29.09.2016 г. на Общински съвет Бяла
Слатина остава непроменено.
РЕШЕНИЕ № 428
ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл
обяд в Община Бяла Слатина 2016“, ……
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде Запис на заповед
…….., като обезпечение, гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по
проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“, ……. за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, на стойност 514 292,42
лв.
ИЗПЪЛНЕНО: След представянето на Запис на заповед, издадена в полза на Управляващия орган на Оперативна програма за храни и/или основно
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материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на найнуждаещите се лица, на 05 юни 2017 г., в извънбюджетната сметка на
проекта постъпиха средства в размер на 514 292,42 лв.………
РЕШЕНИЕ № 429
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост УПИ ХVІІ, пл.№
1845, кв.35, ул. „Места” № 4, гр.Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Дава съгласието си да се продаде на ……. застроен урегулиран поземлен
имот ХVІІ, пл. № 1845, в кв. 35 с площ от 468 кв.м., по действащия регулационния
план на гр. Бяла Слатина, …….
2. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 4030,00 лв. ……
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Сключен Договор №2651/10.07.2017г. за продажба на имот общинска собственост.
РЕШЕНИЕ № 430
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от сграда „Автоспирка“ намираща се в
УПИ І, кв. 37 по плана на с. Бърдарски геран.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура при условията на Наредба № 6, публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под
наем на имот ЧОС, а именно: Помещение с площ 28,50 кв.м. за Магазин, което е
част от сграда „Автоспирка“ намираща се в УПИ І, кв. 37 по плана на с. Бърдарски геран, …..за срок от 10 /десет/ години.
…….
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Проведена е процедура и е сключен договор за наем с № 2662/01.08.2017г.
РЕШЕНИЕ № 431
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения в сградата на „Културен дом Н. Й.
Вапцаров“ с. Соколаре с площ 48,45 кв.м. за „КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА“.
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура при условията
на Наредба № 6 …. (публично оповестен търг с явно наддаване) за отдаване под
наем на имот – ЧОС, а именно: Две помещения в сградата на „Културен дом Н. Й.
Вапцаров“, с. Соколаре, с площ 48,45 кв.м., за „КАФЕ - СЛАДКАРНИЦА“, за срок 3
/три/ години; ….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със спечелилия участник.
Проведена е процедура и е сключен договор за наем с № 2655/17.07.2017г.
РЕШЕНИЕ № 432
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 10, находящо се
на ул. ”Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,20 кв.м., за клуб
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на ПП „Национален фронт за спасение на България”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс имот частна
общинска собственост, представляващо помещение водещо се под № 10, находящо се на ул. „Христо Ботев”-стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ
12,20 кв.м. за клуб на ПП „Национален фронт за спасение на България……
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
Сключен договор за наем с № 2639/19.06.2017г.
ПРОТОКОЛ № 25 / 29.06.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 444
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение
по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова
……„Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, …….
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1.
Дава съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа
на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 2020.
2.
……
ИЗПЪЛНЕНО: Проектното предложение с наименование „Изграждане на
Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“ е
подадено в ИСУН, в срока за кандидатстване - 03.08.2017 г., с регистрационен номер BG16RFOP001-5.001-0040. В момента тече оценка на административното съответствие и допустимост и техническа и финансова
оценка съгласно Насоките за кандидатстване.
РЕШЕНИЕ № 445
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост УПИ ІV, пл. № 188,
кв. 21, ул. „Цар Симеон І-ви” № 3, с. Буковец, Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез
публично оповестен явен търг недвижим имот, частна общинска собственост, а
именно: застроен урегулиран поземлен имот ІV, пл. № 188 в кв. 21 с площ 1350
кв.м., по действащия регулационния план на с. Буковец….
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Проведен търг не се е явил купувач и търга е закрит със Заповед
№466/15.08.2017г. на Кмета на Общината.
РЕШЕНИЕ № 446
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Слънцезащитно
съоръжение” с площ 41,00 кв.м. РЗП, към съществуващ търговски обект на Еврофутбоол, намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 26, гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
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1. Разрешава поставяне на слънцезащитно съоръжение навес-сенник, към
съществуващ търговски обект Еврофутбоол, …….
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем за поставяне
на навес за срок от 3 /три/ години.
Сключен е договор за наем № 2657/19.07.2017г.
РЕШЕНИЕ № 447
ОТНОСНО: Изработването на проект за изменение на подробен устройствен план
- план регулация и план (ПУП – ПР ) за УПИ ІV, кв. 19 по ЗРП на гр. Бяла Слатина във връзка с кандидатстване на община Бяла Слатина с проекто предложение
по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
……….
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ:
1. Дава съгласие, Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед на основание чл. 124а, ал. 2 от ЗУТ с която да разреши изработването на ЧИПУП - ПР,
за УПИ ІV, кв. 19 по действащия план на гр. Бяла Слатина с основни изисквания
към проекта за изменение на ПУП и технически параметри, отговарящи на ЗУТ.
2. Дава съгласие Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед за одобряване на ЧИПУП – ПР по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след провеждане на
процедурите по обявяване на изменението на ПУП.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, след одобряването на ЧИПУП ПР да състави актове за публична общинска собственост на новообразуваните
имоти, съгласно действащата нормативна уредба.
По т. 1: Кметът на общината е издал Заповед № 385 / 30.06.2017 по реда
на чл. 124а, с която допуснато изработването на ЧИПУП.
По т. 2: Изготвеният ЧИПУП е одобрен със Заповед на кмета на общината № 386 / 30.06.2017.
ПРОТОКОЛ № 26 / 26.07.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 455 - изпълнено
ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от
„ВиК“ ООД – Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на инж. Иво Ценов Цветков - ….. да представлява община Бяла
Слатина в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“
ООД - Враца, което ще се проведе на 31.07.2017г.
2. Упълномощава инж. Иво Ценов Цветков да гласува ……..
ПРОТОКОЛ № 27 / 31.08.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 466
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина
под формата на финансов лизинг за финансиране на капиталови разходи за
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закупуване на 1 брой лек автомобил за нуждите на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на лизингова сделка /финансов лизинг/ със следните основни параметри: …
2. Възлага на Директора на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина да
предприеме действия, свързани с провеждането на процедура за избор на финансова институция за доставка на лизинг ….. упълномощава да сключи договор с
определения за изпълнител кандидат.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да указва съдействие и контрол при провеждането на горепосочената процедура.
Проведена е процедура за избор на финансова институция съгласно разпоредбите на Наредба №17 на Общински съвет Бяла Слатина. Предстои
внасяне на докладна до общински съвет Бяла Слатина за даване на съгласие за сключване на договор с класирания на първо място участник в
процедурата.
РЕШЕНИЕ № 469
ОТНОСНО: Предоставяне на земи от ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1
от ЗСПЗЗ ….
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
Предоставя за възстановяване на наследниците на Камен Лилов Луканов поземлен имот …..
Изпълнено – решението изпратено на ОСЗГ – Бяла Слатина за последващи действия по процедурата.
РЕШЕНИЕ № 470
ОТНОСНО: Актуализиране списъка на средищните детски градини и училища от
община Бяла Слатина за учебната 2017 / 2018 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
І. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в списъка на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2017 /
2018 година следните училища и детски градини: Начално училище „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина,; Начално училище „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина; Основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина; Средно училище „Васил
Левски“ гр. Бяла Слатина; Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Попица;
Средно училище „Христо Ботев“ с. Габаре; Основно училище „Христо Ботев“ с.
Търнава,; Детска градина „Червена шапчица“ с. Габаре, допълнителна база с.
Бъркачево; Детска градина „Незабравка“ гр. Бяла Слатина, допълнителна база с.
Соколаре.
ІІ. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина в срок до 10 септември 2017 година
да внесе мотивирано предложение до Министъра на образованието и науката за
включване на горепосочените образователни институции в списъка на средищни
детски градини и училища.
Към момента е изготвен проект на ПМС за поименния списък, в който са
включени посочените училища, предстои ПМС да излезе в ДВ до края на
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месец ноември 2017.
РЕШЕНИЕ № 471
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 3, находящо се
на ул. „Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,00 кв.м. за МАГАЗИН.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура при условията на Наредба № 6 …. публично оповестен търг с явно наддаване) за отдаване
под наем на имот – ЧОС, а именно: Помещение водещо се под № 3, находящо се
на ул. „Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12.00 кв.м. за магазин, за срок от 10 /десет/ години;
…..
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
Проведена е процедура и е сключен договор за наем с № 2664/24.10.2017г.
РЕШЕНИЕ № 472
ОТНОСНО: Отдаване под наем на две помещения с обща площ 23,94 кв.м. представляващи павилиони № 5 и № 6 в УПИ I-1119, 1121 в кв. 88 по ЗРП на гр. Бяла
Слатина, за МАГАЗИН.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура при условията на Наредба № 6 ….публично оповестен търг с явно наддаване) за отдаване
под наем на имот – ЧОС, а именно: Две помещения с обща площ 23,94 кв.м.
представляващи павилиони № 5 и № 6 в УПИ I-1119, 1121 в кв.88 по ЗРП на гр.
Бяла Слатина, за МАГАЗИН, за срок 10 /десет/ години;
….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
Проведена е процедура и е сключен договор за наем с № 2665/24.10.2017г.
ПРОТОКОЛ № 28 / 28.09.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 477
ОТНОСНО: Одобряване на допълнително щатно разписание извън структурата
на Общинска администрация - Бяла Слатина считано от 01.10.2017 г. и промяна в
приложение №5 на бюджета на община Бяла Слатина за 2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Одобрява допълнително щатно разписание извън общата численост и структура на Общинска администрация Бяла Слатина с една щатна бройка, считано от
01.10.2017 г.
………………..
4. Възлага на кмета на общината да отрази направените промени в Устройствения правилник и длъжностното щатно разписание.
Решението е изпълнено. Създадено е допълнително щатно разписание,
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назначен е служител и промените са отразени във вътрешните подзаконови нормативни актове на Общинска администрация Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 479 - изпълнено
ОТНОСНО: Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в СУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина, СУ „Христо Ботев” с. Галиче, СУ
„Христо Ботев” с. Габаре, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Попица, ОУ „Георги С.
Раковски” с. Търнак, през учебната 2017/2018 година и дофинансирането им.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Допуска изключения от минималния брой на учениците в паралелките през
учебната 2017/2018 година както следва: …..
2. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина да внесе мотивирано искане до
Началника на РУО -Враца за разрешение за формиране на маломерна паралелка
І клас в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Попица със 7 ученика.
……………..
6. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да внесе предложение в Общински съвет за дофинансиране на маломерните паралелки по т. 4 в съответствие с единния разходен стандарт за 2018 г., който ще бъде приет от Министерски съвет.
РЕШЕНИЕ № 480
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 272 / 29.09.2016 г. и Решение № 427 /
25.05.2017 г., касаещо удължването на срока за възстановяване на временен
безлихвен заем на Община Бяла Слатина от Сдружение „МИГ Бяла Слатина“,
……
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
Изменя т. 2 от Решение № 272 / 29.09.2016 г. и Решение № 427 / 25.05.2017
г., като т. 2 придобива следната редакция:
„Определя 25.12.2017 г. за срок на възстановяване на действително получената временна финансова помощ от 47 055,75 лв.”
В останалата си част Решение № 272 / 29.09.2016 г. на Общински съвет Бяла
Слатина остава непроменено.
Решението е изпълнено. СНЦ „МИГ Бяла Слатина” е подавал периодично
заявки за усвояване на средства във връзка с извършването на разходи
по проекта. Подадено е Искане за окончателно плащане от СНЦ „МИГ Бяла Слатина”. Очаква се верификацията да приключи до края на 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 481
ОТНОСНО: Продажба на имоти частна общинска собственост, представляващи
урегулирани поземлени имоти в кв.113а по регулационния план на с. Търнава,
община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
I. 1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез
публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 6, недвижим
имот – частна общинска собственост, а именно: незастроен поземлен имот, за
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който е отреден УПИ І, в кв. 113а, с площ 970 кв.м., по действащия регулационния
план на с. Търнава, актуван с АЧОС № 3119 / 18.09.2017 г.
…….
II. 1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез
публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 6 на ОбС,
недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: незастроен поземлен
имот за който е отреден УПИ ІІ, в кв. 113а, с площ 1090 кв.м., по действащия регулационния план на с. Търнава, актуван с АЧОС № 3120 / 18.09.2017 г.
…..
III. 1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез
публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 6 на ОбС,
недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: незастроен поземлен
имот за който е отреден УПИ IIІ, в кв. 113а, с площ 1230 кв.м., по действащия регулационния план на с. Търнава, актуван с АЧОС № 3121 / 18.09.2017 г.
IV. 1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба
чрез публично оповестен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 6 на ОбС,
недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: незастроен поземлен
имот за който е отреден УПИ XXIV в кв. 113а, с площ 1170 кв.м., по действащия
регулационния план на с. Търнава, актуван с АЧОС № 3122 / 18.09.2017 г.
V. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Проведен търг и издадени Заповеди за спечелил търга с №№
631/10.11.2017г., № 632/10.11.2017г. № 633/10.11.2017г. и № 634/10.11.2017г.
РЕШЕНИЕ № 482
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен № 2 за поставяне на временен
павилион, с площ 20,00 кв.м., намиращ се в кв. 160 до НУ „Христо Смирненски”
…...
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на Наредба № 6 публично оповестен търг с явно наддаване) за отдаване
под наем на имот – ЧОС, а именно: Общински терен за поставяне на временен
павилион, с площ 20,00 кв.м., намиращ в кв. 160 до НУ „Христо Смирненски” по
плана на гр. Бяла Слатина, ….за срок от 10/десет/ години.
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи
договор със спечелилия участник.
Проведен е търг и има Заповед за спечелил търга № 618/03.11.2017г. и
предстои сключване договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 483
ОТНОСНО: Разпределяне на имущество след вливане на ДГ „Слънчице“ в ДГ
„Радост“ и закриване на Наблюдавано жилище гр. Бяла Слатина и разкриване на
Център за обществена подкрепа гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
РЕШИ:
1. Дава съгласие имущество по баланса на ДГ „Слънчице“ да бъде предоставено на ДГ „Радост“ за ползване и управление, съгласно Приложение 1 и При-
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ложение 1а.
2. Дава съгласие имущество по баланса на Наблюдавано жилище да бъде
предоставено за ползване и управление на Център за обществена подкрепа гр.
Бяла Слатина, съгласно Приложение 2.
3. Възлага на Директора на ДГ „Радост“ и Управителя на Център за обществена подкрепа гр. Бяла Слатина да извършат всички последващи действия по завеждането на активите.
Активите са заведени в съответните второстепенни разпоредители и
са отчетни взаимоотношенията с общината
РЕШЕНИЕ № 484
ОТНОСНО: Предоставяне на движими вещи за безвъзмездно управление на
Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
I. Дава съгласие за предоставяне за безвъзмездно управление на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина на
движимите вещи описани по сметки в Приложение № 1, …….
II. Движимите вещи, описани в Приложение № 1, да бъдат заведени в баланса
на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина.
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими
действия за осъществяване на законовите процедури като последица от настоящето решение.
Активите са заведени при второстепенния разпоредител и са отчетни
взаимоотношенията с общината
РЕШЕНИЕ № 485
ОТНОСНО: Обявяване на конкурс за възлагане управлението на „МБАЛ Бяла
Слатина“ ЕООД.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
І. Обявява конкурс: ……. за възлагане на управлението на „МБАЛ - Бяла
Слатина“ ЕООД на Управител……….
ІІ. Задължава кмета на Община Бяла Слатина да публикува решението на
Общинския съвет в един централен и/или един местен вестник, както и на официалната интернет страница на Община Бяла Слатина.
Конкурсът е обявен. Обявата е публикувана в един регионален ежедневник. Предстои провеждането му с преглед на представените от кандидатите документи /ако има постъпили такива/.
ПРОТОКОЛ № 29 / 26.10.2017 Г.
РЕШЕНИЕ № 496
ОТНОСНО: Продажба на движими вещи – общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Дава съгласието си да се продаде лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ …….
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на На-
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редба № 6 на Общински съвет на публично оповестен търг с явно наддаване за
продажба на лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ с рег. № ВР0546ВТ.
Предстои обявяване на процедура за продажба чрез публично оповестен
търг с явно наддаване.
РЕШЕНИЕ № 497
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение с площ 24,10 кв.м. за КНИЖАРНИЦА-МАГАЗИН, находящо се в бл. 1 на сграда „Читалище Развитие – 1892” гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на Наредба № 6 ….публично оповестен търг с явно наддаване) за отдаване
под наем на имот – ПОС, а именно: Помещение с площ 24,10 кв.м. за КНИЖАРНИЦА-МАГАЗИН, находящо се в бл. 1 на сграда „Читалище Развитие – 1892” гр.
Бяла Слатина, за срок от 5 /пет/ години.
- ….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със спечелилия участник.
Предстои обявяване на процедура за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване.
РЕШЕНИЕ № 498
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещение стол - бюфет, находящ се в
сградата на училището.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА РЕШИ:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина провеждането на процедура
при условията на Наредба № ….на публично оповестен търг с явно наддаване, за
отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на помещение - ученически стол с
площ 71.25 кв.м., намиращ се в сутерена на училищната сграда на ПАГ „Н. Й.
Вапцаров“, ………
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина след провеждане на търга да
сключи договор за наем за срок от 5 години със спечелилият участник.
Предстои обявяване на процедура за отдаване под наем чрез публично
оповестен търг с явно наддаване

С уважение:
Иво Цветков
(кмет на община Бяла Слатина)
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