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ПРОТОКОЛ № 29 / 26.10.2017 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 493
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Бяла Слатина за 2017 година.
Мотиви: Касае се за продажба на Лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ с рег.№ ВР0546ВТ, който не е в
добро техническо състояние и са необходими неоправдано високи средства за ремонта му
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-117/16.10.2017 г. и чл.
21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл.
5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Изменя Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община
Бяла Слатина през 2017 г., както следва:
Добавя към раздел Б. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да продаде:
56.

Лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ с рег. № ВР0546ВТ.

Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 494
ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината за изразходвани средства за командировъчни през второто
тримесечие на 2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за командировките в страната, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение и информация отчета на кмета на Община Бяла Слатина за второто
тримесечие на 2017 г. год. и одобрява както следва:
- Изплатени средства за командировъчни дневни в размер на 50,00 лв.
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Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 495
ОТНОСНО: Актуализация на капиталовите разходи и бюджета на Община Бяла Слатина за 2017 г.
Мотиви: В т. 2 на решение № 468 от 31.08.2017 г. е допусната техническа грешка, като за
ОБЕКТ: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на
Община Бяла Слатина" по НДЕФ
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Погрешно са посочени средствата от ЦСДБ с които се финансира обекта и стойността следва
да бъде променена от 151640 лв. на 151940 лв.
Предвидените в капиталовата програма разходи за този обект няма да бъдат реализирани през
2017 г., тъй като до края на годината, няма да бъде осигурено финансиране от Еко доверителния фонд.
Средствата от Целевата субсидия за капиталови разходи могат да се използват за Погасяване на заем
за проект „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина за собствено участие“.
В Общинска администрация е постъпила докладна с вх. № 5300-23 от 11.10.2017 г. от Атанас
Калчовски – директор на ОП „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина, в която излага, че основната
дейност на предприятието е дейност „Чистота“ която включва и почистването на нерегламентирани
сметища на територията на Община гр. Бяла Слатина. Това се извършва с верижна машина – Булдозер
Т-170. Същата се придвижва до населените места с ремарке, като наличното в момента е негодно и
опасно за движение по пътищата. Във връзка с това, предлага да бъде закупено тежкотоварно ремарке
с товароподемност минимум 20 тона, с което да се обезпечи извършването на тая дейност. Средствата
в размер на 20 000лв. да бъдат осигурени от дейност „Чистота“ § 53-00 „Придобиване на НДА“ от
предвидените средства за „Предпроектни проучвания и проектиране за Кандидатстване по ОПОС за
изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“
В докладната се посочва, че ОП „Чистота и строителство“ извършва снегопочистване на
улична мрежа и площи
за обществено ползване на територията на гр. Бяла Слатина. За
своевременното и адекватно извършване на тази дейност в частта за снегопочистване на тротоари,
паркове, площадки и др. е целесъобразно да бъде закупен самоходен моторен снегорин. Средствата в
размер на 3600лв. с ДДС могат да бъдат осигурени от дейност „Изграждане, ремонт и поддръжка на
улична мрежа“.
През 2014 г. в следствие на природно бедствие бе повреден непоправимо тахографът на
училищен автобус марка „Otoyol, модел „Е27,14 School bus” 27+1 местен с рег. № ВР 7390 ВС.
Същият не е използван за превоз на деца и ученици през последните две учебни години.
През учебната 2017-2018 г. поради увеличения брой на пътуващите деца в задължителна
предучилищната и училищна възраст и на ученици от І-ХІІ клас се налага използването на
горепосочения автобус.
Във връзка с техническата изправност на училищния автобус е необходимо закупуването на
тахограф, на стойност - 1416,00 лв.
Във връзка с действително направените разходи за изграждане на „Детска площадка с кът за
отдих гр. Бяла Слатина“ се налага да бъдат коригирани разходите в § 10-00 с 5 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-115 /
13.110.2017 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5,
ал. 1, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
I.

Разрешава промяна в следните обекти от разчета за капиталови разходите на
Община Бяла Слатина за 2017 г. както следва:
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1. ОБЕКТ: „Детска площадка с кът за отдих гр. Бяла Слатина“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения“
Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност: „Спортни бази и спорт за всички“
Било: 8 258 лв.
Става: 8 253 лв.
Средствата в размер на 5 лв. се пренасочват по §10-00, Дейност: „Спортни бази и спорт за
всички“.
2. ОБЕКТ: „Предпроектни проучвания и проектиране за Кандидатстване по ОПОС за
изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или
биоразградими отпадъци“.
§§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“
Функция: „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“
Дейност „Чистота“
Било: 60 000 лв.
Става: 40000 лв.
26318 лв. собствени средства
6318 лв. собствени средства
33682лв. други източници на
33682лв. лв. др.източници на
финансиране
финансиране
Общо: 60000 лв.
Общо: 40000 лв.
Средствата в размер на 20000 лв. се пренасочват за обект „Ремарке с товароподемност минимум
20 т.“.
3. ОБЕКТ: „Тахограф за училищен автобус“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Образование“
Дейност „Други дейности по образованието“
Било: 1500 лв.
Става: 1 416 лв.
Средствата в размер на 84 лв. се пренасочват по § 10-00 „Издръжка“.
4. ОБЕКТ: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на
Община Бяла Слатина" по НДЕФ
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“.
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“.
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“.
Било: 711 940 лв.
Става: 711 940 лв.
151 640 лв. ЦСДБ по §31-13
151 940 лв. ЦСДБ по §31-13
560 000 лв. други източници на
560 000 лв. др.източници на
финансиране
финансиране
Общо: 711 940 лв.
Общо: 711 940 лв.
Корекцията е във връзка с допусната техническа грешка в решение № 468 от 31.08.2017 г.
5. Извършва промени в разчета за капиталови разходи за 2017 г. финансирани със целева
субсидия за капиталови разходи, съгласно Приложение № 1.
6. Промените по Приложение 1 да бъдат отразени по определените функции от ЕБК както
следва:
6.1. ОБЕКТ: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна
сграда на Община Бяла Слатина" по НДЕФ
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“
се намалява съгласно т. 1 от приложението с 151940 лв.
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6.2. ОБЕКТ „Погасяване на заем за проект "Интегриран проект за водния цикъл на гр.
Бяла Слатина“, за собствено участие“
§§ 83-00 „Заеми от банки и други лица в страната“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
Дейност „Водоснабдяване и канализация“ се увеличава съгласно т. 2 от приложеното с 151940
лв.
II. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2017 г. както следва:
1. НОВ ОБЕКТ: „Ремарке с товароподемност минимум 20т“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения“
Функция: „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“
Дейност: „Чистота“
Било: 0 лв.
Става: 20 000 лв.
Средствата в размер 20000 лв. се пренасочват от обект „Предпроектни проучвания и
проектиране за Кандидатстване по ОПОС за изграждане на компостираща инсталация за
разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“ - източник собствени средства“.
2. НОВ ОБЕКТ: „Самоходен моторен снегорин“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване машини и съоръжения“
Функция: „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“
Дейност: „Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“
Било: 0 лв.
Става: 3600 лв.
Средствата се осигуряват от Функция: „Жилищно строителство, благоустройство, комунално
стопанство“, Дейност: “Изграждане, ремонт и поддръжка на улична мрежа“ §§10-00 „
Издръжка“
3. НОВ ОБЕКТ: „Тахограф за училищен автобус“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Образование“
Дейност „Други дейности по образованието“
Било: 0 лв.
Става: 1 416 лв.
Източник на средства: § 10-00 „Издръжка“ - 1416 лв.
образованието“; държавна дейност

на Дейност „Други дейности по

Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 496
ОТНОСНО: Продажба на движими вещи – общинска собственост.
Мотиви: Община Бяла Слатина е собственик на лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ с рег. № ВР0546ВТ.
Същият е в не добро техническо състояние и поради неоправдано високите средства необходими за
ремонт, е целесъобразно автомобилът да бъде продаден в състоянието, в което се намира.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-116 / 16.10.2017 г., чл. 35, ал. 1 от ЗОС,
чл. 78, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и
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разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т.
23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласието си да се продаде лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ с рег. № ВР0546ВТ при дата на
първа регистрация 15.12.2000 г. и с брой места за сядане 4+1.
2. Приема пазарната оценка на лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ с рег. № ВР0546ВТ в размер на
2200 лв. /две хиляди и двеста лева/. При явното наддаване в процедурата на търга стъпката за
наддаване се определя на 2 % от началната тръжна цена и възлиза на 44 лв. с включен ДДС.
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на Общински
съвет на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на лек автомобил „БМВ 330 ХИ“ с
рег. № ВР0546ВТ.
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
12 лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
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.
Мотиви: Касае се за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещение с площ 24,10
кв.м. за КНИЖАРНИЦА-МАГАЗИН, находящо се в бл. 1 на сграда „Читалище Развитие – 1892” гр.
Бяла Слатина, актуван с АПОС № 53 / 08.10.1997 г., вписан в службата по вписванията. Срокът на
сключеният към момента договор за обекта изтича на 17.11.2017 г.
Предвид факта, че Община Бяла Слатина ще загуби ежемесечни приходи, целесъобразно е
откриването на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
нежилищен имот, като началната тръжна месечна цена е определена съгласно Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 1013-633-1 / 21.09.2017 г., чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по
реда на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 24, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на Наредба № 6 на
Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(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.
- Начална тръжна месечна цена 86,76 лв. с ДДС, депозит за участие 520.56лв. с ДДС, съгласно
Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
- При явното наддаване в процедурата на търга стъпката за наддаване се определя на 10 % от
началната тръжна цена и възлиза на 8.68 лв. с включен ДДС.
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2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със спечелилия
участник.
Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 498
ОТНОСНО: Предоставяне под наем на помещение стол - бюфет, находящ се в сградата на
училището.
Мотиви: Съгласно чл. 8, ал. 1 от ЗОС „Придобиването, управлението и разпореждането с имоти и
вещи - общинска собственост, се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.“
Съгласно следваща алинея на цитирания член, редът за това управление, обременяване с вещни права
и предоставяне под наем се урежда от общинските съвети в нарочна наредба, която в случая е Наредба
№ 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с имоти
общинска собственост. Съгласно ЗОС, с Наредбата се определя и редът за предоставяне под наем на
имоти или части от тях - общинска собственост, предоставени за управление на училища, детски
градини и обслужващи звена.
В случая става въпрос за част от имот публична общинска собственост, предоставен за безвъзмездно
управление на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ с Решение № 275 / 29.09.2016 г. на Общински съвет Бяла
Слатина и следва да се приложи разпоредбата на чл. 25 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Директора на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина с вх. № 6700-693 /
18.10.2017 г. и становище на кмета на общината с изх. № 6700-693-1 / 18.10.2017 г., чл. 8, ал. 1и ал. 3
от ЗОС, чл. 25 и т. ІІ-2 от Приложение 1 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина провеждането на процедура при условията на
Наредба № 6 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, 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“, актувана с АПОС № 3075 / 28.09.2016 г.
2. Определя начална тръжна месечна цена в размер на 153, 90 лв. (сто петдесет и три лева и
деветдесет стотинки) с включен ДДС, депозит за участие 923.40 лв. с включен ДДС (10 % от началната
тръжна цена), стъпка за наддаване 15.39 лв. (10 % от началната тръжна цена).
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.
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