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ПРОТОКОЛ № 31 / 21.12.2017 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 526
ОТНОСНО: Изготвяне на Междинна оценка за изпълнението на Общински план за развитие на
Община Бяла Слатина за периода 2014 – 2020г.
Мотиви: В съответствие с изискванията на чл. 33, ал. 1 и 2 от ЗРР, чл. 35, ал. 1 и чл. 38, ал. 1, т.
1-5 и ал. 2 от ППЗРР, Община Бяла Слатина възложи по реда на чл. 36 от ЗРР и чл. 83 от ППЗРР на
фирма „Хемус Консулт” EООД – гр. Троян да изготви съобразно установените от ЗРР и ППЗРР
стандарти и изисквания Междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на
Община Бяла Слатина за периода 2014–2020г. Съгласно нормативните изисквания, срокът за това е
31.12.2017 г. При необходимост следва да се ревизира и ОПР на Община Бяла Слатина за периода от
остатъка на действие на този стратегически документ, съответно 2017-2020г., като се правят
съответните препоръки за това чрез изготвянето на Актуализиран документ на ОПР за остатъчния
планов хоризонт.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-139 / 12.12.2017 г., чл. 24, т. 2 във връзка
с чл. 23, т. 4 от ЗРР, чл. 37, ал. 1 от ППЗРР във връзка с чл. 42, ал. 1 от ППЗРР и чл. 21, ал. 2, от
ЗМСМА във връзка с чл. 21, ал. 2, т. 12, т. 23 и 24 от ЗМСМА чл. 5, ал. 1, т. 11, т. 22 и т. 23 от
ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И:
1. Одобрява представената разработка, а именно Доклад за резултатите от проведената
Междинна оценка на изпълнението на Общинския план за развитие на Община Бяла
Слатина за периода 2014–2020г.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 527
ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2018 година на Община Бяла
Слатина.
Мотиви: Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет е органът, който
определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на
общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
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повишаване на тяхното качество и постигането на по-голяма справедливост при определяне и
заплащане на местните такси.
В изпълнение на чл. 66 от Закона за местните данъци, в редакцията му, приложима към настоящия
момент, и такси и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера
на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, Общински съвет – Бяла
Слатина следва да определи годишния размер на таксата за битови отпадъци, която ще плащат
собствениците и/или ползвателите/концесионерите на недвижими имоти, разположени на територията
на нашата община през 2018 година. В тази връзка кметът на общитната предоставяме план-сметка за
необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване в общината.
Ползването на основа, която е различна от данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната
балансова стойност или пазарната им цена, с изменението на Закона за местните данъци и такси,
обнародвано в ДВ бр. 88 от 03.11.2017 г., е отложено за 2020 г. Прилагането на друг вид основа за
облагане с такса, образецът и редът за изготвянето на план сметката, ще се определят с наредба на
Министерския съвет в срок до 31.03.2019 г.
В проекта на План – сметката, предложена за одобряване са включени необходимите разходи за:
Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци (БО) - контейнери, кофи и други.
Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;
Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и
оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за
управление на отпадъците (ЗУО);
Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
Разчет за разходи:
До 31.10.2017 г. За дейност „Чистота“ са изразходени 571 559 лв. включващи и отчисленията
по чл. 60 и чр. 64 от ЗУО. Очакваните разходи за дейността до края на годината са 822 044 лв.
Разходите в план-сметката са посочени по отделни услуги, на база изготвени калкулации от ОП
„Чистота и строителство” и отчитайки следните фактори, които ще влияят върху увеличение на
разходите през 2018 г.:
- включване на разходи за закупуване на съдове за битови отпадъци, с цел подмяна на
амортизирани и осигуряване на допълнителни такива, за тези населени места, където те са
недостатъчни;
- увеличение в частта от разходи за извозване до депо в гр. Оряхово, във връзка с действащите
разпоредби и ежегодното нарастване на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на регионалното
депо за неопасни отпадъци, като определената такса по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за 2018 г. е в
размер на 45 лв./ тон;
- увеличението на минималната работна заплата през 2018 г. с 50 лева спрямо тази през 2017 г.,
увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ прието с решението за приемане на бюджета
на Държавното обществено осигуряване за 2018 г.
Така формираните предстоящи разходи в Дейност „Чистота” за 2018 г. са в размер на 944 095
лв.
През 2018 г. ще стартира изграждането на проект за доизграждане на Клетка № 2 на РДНО –
Оряхово, община Бяла Слатина ще участва със средства в размер на 61 750,00 лв. /шестдесет и една
хиляди седемстотин и петдесет лева/, но те ще бъдат осигурени от отчисления по чл. 20 от Наредба №
7 от 19.12.2013 г. и не са включени като разходи в план сметката за дейност „Чистота“ за 2018 г.
Очаквани приходи:
Въз основа на анализа на реализираните приходи през 2016 г. и 2017 г. и очаквания преходен остатък
от такса битови отпадъци, не се налага промяна размера на промилите, с които се определя такса
„битови отпадъци“ за 2018 година и те могат да останат в размери, утвърдени с решение № 318 от
21.12.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
Очакваният преходен остатък е в размер на 113 хил.лв. Преходния остатък от ТБО се формира от
платените през 2016 г. от общинска администрация недобори за такса битови отпадъци за общински
сгради. През 2016 г. общинска администрация заплати над 162 хил. лв. такса за минали периоди.
Очакваната събираемост по текущия облог е изчислена на 80% и е в размер на 830 815 лева.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16 от Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина и
Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-136/08.12.2017 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23
от ЗМСМА, и чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Приема План – сметката за дейност „Чистота” на Община Бяла Слатина за 2018 г. както
следва:
1.1. Приема приходите по видове планирани постъпления от такса за битови отпадъци в
Община Бяла Слатина на обща сума 830 815 лв.;
1.2. Приема разходите за дейност ”Чистота” в размер на 113 280 лв. да са за сметка на
очаквания преходен остатък за 2017 г.;
1.3. Приема разходите по видове за дейност „Чистота” в размер на 943 095 лв. съгласно
Приложение № 1 и изготвени калкулации Приложение № 1а_1-18.
1.4. Приема резерв по план – сметката за дейност „Чистота“ в размер на 750 лв.
2. Остава не променена през 2018 г. основата, върху която се изчислява таксата за битови
отпадъци, както и размера на промилите приети с Решение на общински съвет Бяла Слатина № 318 /
21.12.2016 г. и те са както следва:
2.1. За недвижими имоти на физически лица в гр. Бяла Слатина – 5,9 ‰ върху данъчната
оценка на имота, разпределени както следва:
-1,9 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-1,8 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.2.
За недвижими имоти на физически лица в селата от община Бяла Слатина – 4,9 ‰
върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:
-1,4 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-1,3 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.3. За недвижими имоти на организации, фирми и предприятия в Община Бяла Слатина – 7,7
‰, върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имота, разпределени както
следва:
-2,3 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
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рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-3,2 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.4. Определя годишни цени за сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до регионално
депо Оряхово и обезвреждане на битови отпадъци от населените места в община Бяла Слатина както
следва:
* 1 брой кофа „Мева” с обем 0.11 куб.м.
- 52 пъти годишно 103,00 лв.
* 1 брой контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м :
- 26 пъти годишно 462,00 лв.
- 52 пъти годишно 924,00 лв.
Приложения:
1. Приложение № 1 (План – сметка по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ за 2018 г.)
2. Приложение № 1а_1-18 (калкулации по населени места и видове разходи)
Гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 528
ОТНОСНО: Определяне на представител на община Бяла Слатина за член на комисия за изработване
на Областна здравна карта
Мотиви: В Общинска администрация е получено писмо от министъра на здравеопазването с
вх. № 08-00-256 / 28.11.2017 г., касаещо предстоящото изготвяне на Национална здравна карта, чрез
която се определят и планират на териториален принцип потребностите на населението от достъпна
извънболнична и болнична медицинска помощ.
Съгласно чл. 291, ал. 2 и ал. 3 от Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Националната здравна
карта се изработва въз основа на областни здравни карти. За изработването на областната здравна
карта министърът на здравеопазването назначава комисия за всяка област, която включва областен
управител, по двама представители на регионалната здравна инспекция, районната
здравноосигурителна каса, районната колегия на Българския лекарски съюз, по един представител на
районната колегия на Българския зъболекарски съюз, регионалната колегия на Българската асоциация
на професионалистите по здравни грижи и на представителните организации за защита на правата на
потребителите, признати по реда на чл. 86в от Закона за здравето, както и по един представител на
всяка община в съответната област.
Във връзка е гореописаното е необходимо определянето на представител от община Бяла
Слатина за включване в комисията за изработване на областна здравна карта на област Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание писмо от министъра на здравеопазването с вх. № 08-00-256 / 28.11.2017 г., чл. 17,
ал. 1, т. 4 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл.
5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Определя представител на община Бяла Слатина за включване в комисията за изработване на
Областна здравна карта г-н Николай ….Димов, управител на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
4

Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 529
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета и капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2017 г.
Мотиви: На основание чл. 84, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за
2017 г., на 20.11.2017 г. Кметът на Община Бяла Слатина подписа тристранно споразумение за
намаляване на размера на задълженията на Общината по наложени финансови корекции по два
проекта изпълнявани по Оперативна програма „Околна среда 2007-2013“: „Техническа помощ за
подготовка на интегриран проект във водния сектор на гр. Бяла Слатина и проект „Подобряване на
инфраструктурата за управление на отпадъците в Община Бяла Слатина“. С подписване на
споразумението, на Община Бяла Слатина са намалени наложени финансови корекции с 275 810,61 лв.
В от клаузите в споразумението е предвидено Общината да разплати остатъка от наложените корекции
наведнъж, или да иска разсрочване на задължението, което към 20.11.2017 г. е в размер на 68 952,65
лв. и лихвата до датата на издължаването. Община Бяла Слатина разполага със средства да погаси
цялото си задължение, за което следва да бъдат увеличени предвидените в бюджета за 2017 г.
трансфери по § 62-02 „Предоставени трансфери“ с 13 000 лв.
Общинският съвет Бяла Слатина, с решения № № 466 / 31.08.2017 г. и 522 / 28.11.2017 г.
е дал съгласие за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез сключване на лизингова сделка за
закупуване на автомобил за нуждите на ПАГ „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Бяла Слатина и
сключване на договор с „Интерлиз ауто“ ЕАД за осигуряване на финансиране на автомобила. В тази
връзка следва да бъде променен бюджета на общината с финансирането от лизинг в размер на 21 289
лв. и с предвидените вноски по лизинга до края на 2017 г., които са в размер на 3 470 лв.
В Общинска администрация е постъпила докладна от директора на Дом за стари хора с.
Попица, с вх. № 2500-27 / 12.12.2017 г. за промяна на бюджета на дома, тъй като във връзка с
пенсионирането на служител са
необходими средства за разплащане на обезщетение при
пенсиониране. Недостигът за фонд работна заплата предлага да бъде покрит с 1000 лв. от §10-00
„Издръжка“ и със заделените в бюджета 10000 лв. за капиталови разходи, които няма да бъдат
изразходени до края на годината.
В края на годината заделените средства за дофинансиране на функция „Образовоние“, дейност
„Други дейности в образованието“ се оказаха недостатъчни за разплащане на разходите по
издръжката на училищните автобуси. Част от средствата за дейността се отпускат като целева
субсидия, а общината дофинансира дейността с приходи от местна дейност. В бюджета на ОП
„Чистота и строителство“ в дейност „Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа“ има не
усвоени средства с които може да се дофинансират разходите за издръжка на училищните автобуси. За
четвъртото тримесечие заявените средства за издръжка на дейност „Други дейности в образованието“
са в размер на 89 048 лв. Одобрените средства с актуализирано годишно разпределение за 2017 г. към
м. декември за разпределение на средства за субсидии за вътрешноградски и междуселищни
пътнически превози са в размер на 20 441 лв. С ПМС № 299 от 14.12.2017 г. е одобрен допълнителен
трансфер по бюджета на общината за 2017 г. за компенсиране стойността на безплатния превоз на
децата и учениците по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищно образование в размер
на 40 796 лв. или одобрените средства са в размер на 68.67 % от заявените.
По прогнозни разчети до края на месец декември 2017 г. за обезпечаване дейността ще са
необходими допълнително 23 000 лв.
Причините за недостига на средства основно са резултат от:
- намалената държавна субсидия като цяло на национално ниво;
- увеличения брой на пътуващите ученици и във връзка с това включването на още един
автобус за превоз на деца и ученици;
- ползванe на външни услуги за техническо обслужване на автобусите;
- висока разходна норма на 3 - те нови автобуси, марка „Акиа”, получени от Министерството
на науката и образованието по Национална програма ”Модернизация на материалната база в
училище”, Модул „Осигуряване на транспортни средства за превоз на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна възраст“ (уведомително писмо от фирмата
доставчик на автобусите);
- увеличаване на щата на шофьорите на училищните автобуси с 1, считано от месец септември
2017 г.
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В капиталовата програма на община Бяла Слатина, във функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“ са включени два обекта, които
по указание на Министерството на финансите следва да се отчитат във функция „Общи държавни
служби“. Обектите са: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на
Община Бяла Слатина" по НДЕФ и „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за "Прилагане
на мерки за енергийна ефективност" за сградата на общинска администрация Бяла Слатина“. Във
връзка с указанията на МФ, се налага промяна във функцията и дейността на обектите.
В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна от Николай Димов, управител
на МБАЛ Бяла Слатина с вх. № 2600-738 / 28.11.2017 г. за необходимостта от средства за закупуване
на 24 броя конвекторни радиатори, за подмяна на радиаторите в ремонтираните през 2017 г. две
отделения.
В мотивите към докладната се посочва, че: „При ремонта на отделение по Вътрешни болести и
отделение по Неврологични болести са свалени отоплителните тела /радиатори/, и се установява че са
запушени от голямо количество варовик и са негодни за експлоатация. Тези отоплителни тела се
ползват от 57 години. Спешно, предвид настъпилия отоплителен сезон, се наложи закупуването на 24
броя конвекторни радиатори на стойност 13699,68 лв., МБАЛ Бяла Слатина ЕООД не разполага с тези
средства, като същите са разплатени за сметка на неразплатени задължения за медикаменти и
консумативи.“
Господин Димов моли МБАЛ Бяла Слатина ЕООД да бъде финансирана със средства от
общинския бюджет за ремонтните дейности по подмяна на радиаторите със средствата в размер на 13
699,68 лв. При планираните разходи за ремонта на двете отделения, не са предвидени средства за
подмяна на отоплителната инсталация.
Съгласно чл. 100, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за лечебните заведения, общините могат да
финансират общинските лечебни заведения чрез целеви субсидии, одобрени с общинския бюджет за
основен ремонт или ремонт, свързан с преустройството на лечебното заведение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от ЗПФ, чл. 100 от Закона за лечебните заведения, Наредба № 10 на
Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза
за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла
Слатина, Докладна от кмета на общината с изх. № 2600-738-1 / 08.12.2017 г. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
I. Актуализира бюджета на община Бяла Слатина, както следва:
1. Дава съгласие за промяна в Приложение 1 на Бюджета на Община Бяла Слатина, приет с
решение № 338 от 31.01.2017 г. по § 62-02 „Предоставени трансфери“ .
БИЛО:

78000 лв.

СТАВА:

91000 лв.

Средствата в размер на 11 300 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи, а
1700 лв. от § 19-81 „Платени общински данъци, такси, наказателни лихви и административни
санкции“, Дейност „Общинска администрация“.
2. Дава съгласие за промяна в Приложение 1 на Бюджета на Община Бяла Слатина, приет с
решение № 338 от 31.01.2017 г. по § 93-17 „Задължения по финансов лизинг и търговски кредити“,
Държавна дейност със сумата 21 289 лв.и §§ 93-18 със сумата 3 470 лв
3. Дава съгласие за увеличение на § 01-00, § 02-00 „Други възнаграждения и плащания на
персонала“ и § 05-00 с 11000 лв. Средствата се осигуряват от § 10-00 „Издръжка“ - 1000 лв. по
бюджета на Дом за стари хора с. Попица и обектите „Термопомпа за Дом за стари хора с.Попица“ с
4 000 лв.; „Газови котлони за оборудване кухнята на Дом за стари хора“ с 1 500 лв. и „Бус 8+1 места
за нуждите на „Дом за стари хора" с. Попица“ с 4 500 лв.
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4. Дава съгласие за дофинансиране на функция „Образование“ , дейност „Други дейности в
образованието“ § 10-00
БИЛО:

34000 лв.

СТАВА:

57000 лв.

Източник на финансиране местна дейност. Средствата се осигуряват от функция
“Жилищно
строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност
„Изграждане ремонт и поддръжка на улична мрежа“ “ от постигната икономия по бюджета на ОП
„Чистота и строителство“, §§ 10-00 „Издръжка“.
5. Актуализира Приложение № 5 „Численост на персонала и средства за работни заплати за
2017 година“ към Решение № 477 / 28.09.2017 г. и то добива следното съдържание:

Приложение № 5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2017 г.
ФУНКЦИИ / ГРУПИ

1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1. Общински съвет
2.Общинска администрация

Численост на
Годишен планов размер
щатен и нещатен
на средствата за раб.
персонал 2017 г. заплати и осигурителни
вноски за 2017 г.
(§01§02§05)
2
3
129.5
1 432 200
21
170 000
108.5

1 262 200

в т.ч.ПМС 66

3.0

25 020

в т.ч. допълнително щатно разписание

1.0

2 000

II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

30

170 030

1.Други дейности по вътр.сигурност

15

83 000

2. Отбранително-моб. подготовка

7

59 680

3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН

8

27 350

III. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Други дейности по образованието

7
7

58 700
58 700

IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

45

440 849

1.Детска ясла и детска кухня

30

275 598

2.Здравен кабинет в детски градини и училища

14

158 211

1

7 040

87

886912

7

74 550

4

44 621

3.ЦНСТДМУИ

25

224 717

4.ЦНСТ

21

224 176

3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ
И ГРИЖИ
1. Домашен социален патронаж
2.Преходно жилище

7

5.Дом за стари хора

26

240 852

6.Център за обществена подкрепа, нова дейност от
01.01.2017 г.

4

41 630

7. Програми за временна заетост
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Осветление на улици и площади

24
59

36 366
669 874

4

43 210

9

116 810

3. Озеленяване

18

170 414

4. Чистота

28

339 440

VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ
1. Радиотранслационни възли

7

67 808

2

0

2. Обредни домове и зали
3. Спортни бази и спорт за всички
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
1. Помощни стопанства, столове и спомаг. д-сти

5
4
19
19

46 708
21 100
227 850
227 850

2. Др. дейности по жилищно строителство,
благуостройството и регион.развитие

Общо:
II.

3 954 223
Актуализира капиталовата програма на община Бяла Слатина за 2017 г. както следва:

1. ОБЕКТ: „Термопомпа за Дом за стари хора с. Попица“
БИЛО: 4000 лв.

СТАВА: 0 лв.

Средствата се пренасочват по §§ 01-00, 02-00 и 05-00.
2. ОБЕКТ: „Газови котлони за оборудване кухнята на Дом за стари хора“
БИЛО: 1500 лв.

СТАВА: 0 лв.

Средствата се пренасочват по §§ 01-00, 02-00 и 05-00.
3. ОБЕКТ: „Бус 8+1 места за нуждите на "Дом за стари хора" с. Попица“
БИЛО: 4500 лв.

СТАВА: 0 лв.

Средствата се пренасочват по §§ 01-00, 02-00 и 05-00.
4. ОБЕКТ: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на Община
Бяла Слатина" по НДЕФ се премества от функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство,
комунално стопанство и опазване на околната среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“ в функция 01 „Общи държавни служби“
дейност 122 „Общинска администрация“.
5. ОБЕКТ: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност" за сградата на Общинска администрация Бяла Слатина“ се премества от
функция 06 „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“, дейност 619 „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното
развитие“ вън функция 01 „Общи държавни служби“ дейност 122 „Общинска администрация“.
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6. ОБЕКТ: „Вътрешно преустройство на съществуваща сграда, част от МБАЛ Бяла Слатина“
§§ 55-00 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“
Функция „Здравеопазване“
Дейност „Многопрофилни болници за активно лечение“
БИЛО: 153 000 лв.

СТАВА: 166 700 лв.

Средствата в размер на 13 700 лв. се осигуряват от преизпълнение на приходи от местна дейност.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 530
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Проект „Красива България“ (ПКБ) през
2018 г., с обект „Вътрешно преустройство на втория етаж от МБАЛ - Бяла Слатина в УПИ I, кв. 4, гр.
Бяла Слатина“ и осигуряване на съфинансиране от страна на кандидата
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-137 / 11.12.2017 г., чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 4 и
т. 7 и чл. 21, ал. 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:
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства по мярка М02 „Подобряване на
социалната инфраструктура” на Проект „Красива България” в рамките на кампания 2018, с проект /
обект: „Вътрешно преустройство на втория етаж от МБАЛ - Бяла Слатина в УПИ I, кв. 4, гр. Бяла
Слатина ”;
2. Одобрява осигуряването на необходимото съфинансиране от страна на общината в размер на
96 583 лв. от общата стойността на проекта, което да е за сметка на общинския бюджет.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 531
ОТНОСНО: Прехвърляне в активите на ОП „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина на два броя
трактори Т-150, предоставени за безвъзмездно управление на ПАГ „Никола Й. Вапцаров“ гр. Бяла
Слатина.
Мотиви: Постъпила е докладна записка с наш рег. № 5300-23 / 11.10.2017 г. от Директора на
Общинско предприятие „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина относно неотложната
необходимост от прехвърлянето в активите на предприятието на два броя колесни трактори „Т-150“,
предоставени за безвъзмездно управление на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ с Решение № 484 от 30.09.2017 г.
на Общински съвет Бяла Слатина. Във връзка с докладната записка, Кметът на Община Бяла Слатина е
изпратил писмо с изх. № 5300-23-1 / 13.10.2017 г. до Директора на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ за
становище относно искането за прехвърляне на техниката, но до настоящия момент не е постъпил
отговор.
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Цитираната механизирана техника е общинска собственост и не е необходима за
осъществяване на функциите и учебния процес на Професионална агротехническа гимназия „Никола
Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 5300-23-2 / 11.12.2017 г., чл. 72, ал. 1, т. 8 от
Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество и чл. 21, ал. 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:
1. Дава съгласие да бъдат отписани от баланса на Професионална агротехническа гимназия
„Н.Й.Вапцаров“ два броя колесни трактори „Т-150“ общинска собственост, описани в
Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Дава съгласие за безвъзмездно прехвърляне право на собственост на Общинско предприятие
„Чистота и строителство“ гр.Бяла Слатина на два броя колесни трактори „Т-150“ общинска
собственост, описани в Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
3. Движимите вещи, описани в Приложение № 1, да бъдат заведени в баланса на Общинско
предприятие „Чистота и строителство“ гр.Бяла Слатина.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими действия за
осъществяване на законовите процедури като последица от настоящето решение.
Приложение № 1
№
По
ред
1.
2.

Наименование

Количество
(бр.)

Трактор Т-150 -колесен
Трактор Т-150 -колесен

1
1

Регистрацион Балансова
ен №
стойност
(лв.)
ВР 03443
2 275,00
ВРЕ 78 89
1 740,00

Гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 19 гласа “ЗА”
Забележка: Ангел Ценов и Иван Боровански не гласуват – подали декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ.
РЕШЕНИЕ № 533
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
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и по реда на глава втора, Раздел I от
Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Докладна от кмета на общината с изх.
№ 6101-138 / 11.12.17. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
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:
10

 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Рогозен – 14:30 часа“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Рогозен – 17:00 часа‘‘
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
гр. Плевен – 14:20 часа‘‘
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Враца – с. Галиче
– 09:30 часа“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Галиче – 11:40 часа“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
гр. Враца – 07:15 часа“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
гр. Враца - 11:00 часа“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
гр. Враца - 15:20 часа“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – с.
Нивянин - 17:30 часа“
 „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина –
гр. Червен Бряг – 07:00 часа“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр.
Червен Бряг – 11:30 часа“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр.
Червен Бряг – 14:00 часа“
 Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр. Бяла Слатина – гр.
Червен Бряг – 16:30 часа“
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да сключи договори със спечелилите
участници.

11

