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ПРОТОКОЛ № 24 / 25.05.2017 Г.
Гласува се предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 417
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода
11.11.2016 година до 10.05.2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1, т. 16 ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема Отчета за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода
11.11.2016 година до 10.05.2017 година.
Гласува се предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 418
ОТНОСНО: Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2016 година
до 10.05.2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 120, ал. 1 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема Отчета на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет за периода
11.11.2016 година до 10.05.2017 година.
Гласува се предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 419
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ОТНОСНО: Приемане на Програма за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина за
периода 2017-2020 год.
Мотиви: Програмата за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина е разработена на
основание изискванията на чл. 52 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО). При разработването
на Програмата са взети предвид приоритетите и предвижданията на Националния план за управление
на отпадъците (НПУО), който е с период на действие 2014–2020 година. Основната цел на програмата
е прилагане на спазване на йерархията на управление на отпадъците и прилагане на интегрирано
управление на отпадъците на територията на Община Бяла Слатина, които да допринесат за
устойчивото развитие на общината.
Програмата за управление на отпадъците е напълно съобразена с националното законодателство
по управление на отпадъците. Тя обхваща необходимите мерки и дейности, които произтичат като
задължение на общините, съгласно разпоредбите на ЗУО и подзаконовите нормативни актове към
него, а именно дейностите по събиране, транспортиране, третиране, оползотворяване и обезвреждане
на битови отпадъци и всички останали специфични отпадъчни потоци в Община Бяла Слатина. Също
така, Програмата съдържа основните количествени цели, за постигането на които са предвидени
подпрограми с мерки, както следва:
- подпрограма за предотвратяване образуването на отпадъци;
- подпрограма за разделно събиране и достигане на целите за подготовка за повторна употреба и
за рециклиране на битовите отпадъци от хартия, метали, пластмаса и стъкло;
- подпрограма за разделно събиране и достигане на целите и изискванията на законодателството
за биоразградимите отпадъците;
- подпрограма за прилагане на изискванията за строителни отпадъци и отпадъци от разрушаване
на сгради;
- подпрограма за подобряване на йерархията на управление на другите потоци отпадъци и
намаляване на риска за околната среда от депата за битови отпадъци;
- подпрограма за информационно осигуряване, подпомагащо вземането на информирани
управленски решения и подобряване на административния капацитет на общината;
- подпрограма за прилагане на разяснителни кампании и информиране на обществеността по
въпросите на управление на отпадъците.
Рамката, обхвата и съдържанието на общинската програма за управление на отпадъците са в
съответствие със структурата, целите и предвижданията на Националния план за управление на
отпадъците.
Анализът на съществуващото състояние по управление на отпадъците и идентифицираните
проблеми на територията на Община Бяла Слатина са базата за определяне на целите в Програмата,
свързани с намаляване количеството на образуваните и депонирани отпадъци, в изпълнение на
нормативните изисквания при поносими разходи за населението на Община Бяла Слатина в периода й
на действие.
В Програмата е направен подробен анализ на средата, като са описани природо-географските и
териториално-административните особености, състоянието на въздуха и водите, особеностите на
почвите, състава на отпадъците и др. Разгледани са икономическите, финансовите, демографски и
социално-икономически параметри.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 52, ал. 8 и ал. 9 от Закона за управление на отпадъците, Докладна от кмета на
общината с изх. № 6101-68 / 12.05.2017 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6
и т. 8 и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема Програма за управление на отпадъците на Община Бяла Слатина за периода 20172020 год.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина ежегодно да внася пред Общинския съвет отчет за
изпълнение на Програмата.
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Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 420
ОТНОСНО: Информация за актуализирано разпределение на бюджета и касовото изпълнение на
бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина към 31.03.2017 г.
Мотиви: С т. 18 от Решение № 338 / 31.01.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина, кметът на
Общината е упълномощен при спазване на общия размер на бюджета и при възникване на неотложни
и доказани потребности през бюджетната година, доколкото със закон не е определено друго, да
извършва компенсирани промени:
В частта на делегираните от държавата дейности - между утвърдените показатели за разходите
в рамките на една дейност, с изключение на дейностите на делегиран бюджет, при условие, че не се
нарушават стандартите за делегираните от държавата дейности и няма просрочени задължения в
съответната дейност.
В частта за местните дейности – между утвърдените разходи в рамките на една дейност или от
една дейност в друга без да се изменя общия размер на разходите.
В изпълнение на тези свои правомощия кметът издава заповеди. След извършване на
горепосочените промени, съгласно чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси кметът представя в
общинския съвет актуализирано разпределение на променените бюджети тримесечно.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 125, ал. 4 от Закона за публичните финанси, Докладна от кмета на общината с изх. №
6101-61 / 10.05.2017 г. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и 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 информацията за актуализирано разпределение на бюджета и касовото
изпълнение на бюджета и сметките за средства от Европейския съюз на Община Бяла Слатина към
31.03.2017 г. съгл. приложение № 1.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
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., касаещо Промяна начина на трайно
ползване на имоти, общинска собственост.
Мотиви: Условията и редът за промяна начина на трайно ползване на имоти за други земеделски
нужди са посочени в чл. 78а, ал. 1 от ППЗСПЗЗ. Когато имотите имат начин на трайно ползване
„пасище, мера“ към заявлението, което собственикът подава в ОС Земеделие се прилага документ от
РИОСВ, който удостоверява, че имотите не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за
защитените територии и за тях няма въведени ограничения и възбрани по Закона за биологичното
разнообразие.
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Община Бяла Слатина е запозната с така описаната процедура и я спазва. Съгласно нея, е
получчено становище от РИОСВ – Враца с вх. № 3200-31-1 / 19.05.2017 г., с което е установено, че
имотите не попадат в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените
територии и в обхвата на защитените зони, съгласно Закона за биологичното разнообразие.
Документът от РИОСВ се прилага към заявлението в ОСЗ, което е действие, последващо вземането на
Решение от Общинския съвет.
С Решение № 407 / 27.04.2017 г. е прието принципно съгласие за извършване на исканата
промяна в начина на трайно ползване на изброените в т. II и т. III поземлени имоти. В този смисъл,
Решение № 407 / 27.04.2017 г.може да бъде допълнено.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Заповед № ПО-07-10/05.05.17. на Областен управител на област Враца за връщане за
ново обсъждане на Решение № 407 / 27.04.17., чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 21, ал. 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, и
на изложените по-горе мотиви,
Р Е Ш И :
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.“
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 422
ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване
и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца.
Мотиви: В общинска администрация Бяла Слатина с вх. № 0601-88 / 16.05.2017 г. е постъпила покана
за извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД - Враца на 16.06.2017 г. /петък/ от 11.00 часа в
сградата на Областна администрация - Враца, бул. „Демокрация“ №1, Заседателна зала - ет. VI при
следния дневен ред:
1.
Съгласуване на план за опазване на околната среда, включително план за собствен мониторинг
в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на отпадъчни води и
програма за управление на отпадъците /включително утайките/, свързани е предоставянето на
услугите, съгласно чл.5.5 буква „а“ от Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на
ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.
2.
Съгласуване на план за стопанисване, експлоатация и поддръжка на активите на „ВиК“ ООД гр. Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 0601-88-1/16.05.2017, чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, чл. 198а, ал. 4, т. 2 и §4, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за водите,
във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 22 и чл.
5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
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1. Възлага на инж. Иво … Цветков - Кмет на община Бяла Слатина, а в негово отсъствие на
инж. Тихомир … Трифонов - Заместник-кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии“ 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.
2. Упълномощава инж. Иво … Цветков да гласува по всяка точка от дневния ред на
събранието, както следва:


По точка 1 от дневния ред: Съгласува план за опазване на околната среда, включително план за
собствен мониторинг в съответствие с изискванията на разрешителните за заустване на
отпадъчни води и програма за управление на отпадъците /включително утайките/, свързани с
предоставянето на услугите, съгласно чл. 5.5, буква „а“ от Договора за стопанисване,
поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на ВиК услуги.



По точка 2 от дневния ред: Съгласува план за стопанисване, експлоатации и поддръжка на
активите на „ВиК“ ООД - гр. Враца.

Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 423
ОТНОСНО: Подпомагане на Международен организационен комитет за отбелязване на 105-та
годишнина от откриването на гроба на Кан Кубрат „Към завета – Кубрат – 105“ с финансови средства
за подпомагане организацията и провеждането на събора и изграждане на Мемориален комплекс на
Кан Кубрат.
Мотиви: През 2017 г. се навършват 105 години от откриването на гроба на създателя на Стара Велика
България Кан Кубрат, който се намира край село Малая Перешчепина, Полтавска област, Република
Украйна.
През месец декември 2016 г. в София е изграден Международен организационен комитет за
отбелязване на годишнината с редица мероприятия, в т.ч. и провеждането на Общобългарски събор на
българи от цял свят на 16 и 17 септември 2017 г. на гроба на Кубрат.
Открита е дарителска кампания за доизгражданото на Мемориалния комплекс на гроба на Кан Кубрат
и за организацията и провеждането на събора.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗПФ, Докладна от председателs на общински съвет Бяла Слатина с изх.
№ 1500-18-2 / 16.05.2017 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:
1.

2.

Дарява на Международен организационен комитет за отбелязване на 105-та годишнина от
откриването на гроба на Кан Кубрат „Към завета – Кубрат – 105“ парична сума в размер на 300 лв.
за доизгражданото на Мемориалния комплекс на гроба на Кан Кубрат край село Малая
Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна, както и за организацията и провеждането на
16 и 17 септември 2017 г. на събор край Мемориалния комплекс.
Средствата се осигуряват от §10 „Издръжка“ на дейност „Общински съвети“.
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Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 424
ОТНОСНО: Актуализиране на Приложение № 5 към Решение № 338 / 31.01.2017 г. за приемане на
бюджета на Община Бяла Слатина за 2017 г.
Мотиви: С Решение № 131 / 26.04.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина, на основание чл. 16,
ал. 1 от ЗСП и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от ППЗСП е дадено съгласие, считано от 01.01.2017 г., за закриване
на социалната услуга в общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище“ и за откриване на
социалната услуга в общността „Център за обществена подкрепа“. Съгласно Методиката за определяне
длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в общността, кметът е
утвърдил численост на персонала 4 щатни бройки за новоразкритата дейност.
Със заповед № РД01-1320 от 23.12.2016 г. на Изпълнителния директор на АСП считано от
01.01.2017 г. е разкрита нова услуга - Център за обществена подкрепа – гр. Бяла Слатина.
На основание на чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 41 от ПМС № 374 / 2016 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2017 г., Заповеди № РД 01-1320 /
23.12.2016 г., № РД 01-1324 / 27.12.2016 г. и писмо № 0413-186 / 31.03.2017 г. на МТСП, с писмо №
08-00-333 / 06.04.2017 г. Министерство на финансите е увеличило бюджетните взаимоотношения на
общината с централния бюджет и натуралните показатели, считано от 01.01.2017 г. с 30 308 лв.
Корекцията е във връзка с откриването на Център за обществена подкрепа гр. Бяла Слатина с
капацитет 18 места и закриване на Наблюдавано жилище с капацитет 4 места.
С т. 6.7 от Решение № 338 / 31.01.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина са утвърдени
разходи в размер на 62 800 лв. за развитие на спорта и за подпомагане дейността на лицензирани и
регистрирани в община Бяла Слатина за извършване на дейност в обществена полза спортни клубове.
След уточняване на статута на ФК „Чавдар 1957“, на спортните клубове са разпределени 57 300 лв.
Икономията от 5 500 лв. може да се пренасочи за възнаграждения на лицата, назначени по граждански
договори в дейност „Спортни бази за спорт за всички“.
С Приложение № 5 към Решение № 338 / 31.01.2017 г. са утвърдени числеността на персонала и
средства за работни заплати за 2017 г. за Община Бяла Слатина с изключение на тези от системата на
народната просвета.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4, чл. 125 от ЗПФ , 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. № 6101-62 / 10.05.2017 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5,
ал. 1, т. 4 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Актуализира Приложение № 5 „Численост на персонала и средства за работни заплати за
2017 година“ към Решение № 338 / 31.01.2017 г. и то добива следното съдържание:
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Приложение №5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2017 г.
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ФУНКЦИИ / ГРУПИ

1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1. Общински съвет
2.Общинска администрация
в т.ч.ПМС 66
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
1.Други дейности по вътр.сигурност
2. Отбранително-моб. подготовка
3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Други дейности по образованието
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1.Детска ясла и детска кухня
2.Здравен кабинет в детски градини и училища
3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И ГРИЖИ
1. Домашен социален патронаж
2.Преходно жилище
3.ЦНСТДМУИ
4.ЦНСТ
5.Дом за стари хора
6.Център за обществена подкрепа, нова дейност от 01.01.2017 г.
7. Програми за временна заетост
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО,
КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА
СРЕДА
1. Осветление на улици и площади
2. Др. дейности по жилищно строителство, благуостройството и
регион.развитие
3. Озеленяване
4. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ
1. Радиотранслационни възли
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
Общо:

Численост Годишен планов
размер на
на щатен
средствата за
и нещатен
раб.заплати и
персонал
осигурителни
вноски за 2017 г.
2017 г.
(§01§02§05)
2
129
21
107.5
3.0
30
15
7
8
7
7
45
30
14
1
87
7
4
25
21
26
4
24
59

3
1 432 200
170 000
1 262 200
25 020
170 030
83 000
59 680
27 350
58 700
58 700
440 849
275 598
158 211
7 040
875 912
74 550
44 621
224 717
224 176
229 852
41 630
36 366
669 874

4
9

43 210
116 810

18
28
7
2
5
4
19
19

170 414
339 440
67 808
0
46 708
21 100
227 850
227 850
3 943 223

Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 425
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ОТНОСНО: Осигуряване на оборотни средства в размер на 37 425,00 лв. под формата на безлихвен
кредит за Сдружение „Първи юни”-гр. Бяла Слатина, партньор за изпълнение на дейности 7 и 8 по
проект „Обучение за успех“, Договор за БФП BG05M2OP001-3.002-0413-C01 от 23.01.2017 г., по
Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове.
Мотиви: Община Бяла Слатина изпълнява проект „Обучение за успех“, Договор за БФП №
BG05M2OP001-3.002-0413-C01 от 23.01.2017 г., по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно
социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“.
Проектът цели създаване на условия за образователна интеграция на ученици и младежи от
етническите малцинства в община Бяла Слатина, чрез осигуряване на равен достъп до училищно
образование за постигане на успешна професионална, социална и творческа реализация. С
реализирането на проекта ще се подпомогнат ученици от етническите малцинства от 10 училища на
територията на община Бяла Слатина за равен достъп до училищно образование, засилване на
мотивацията им за участие в образователния процес, понижаване степента на трудности при усвояване
на минимума от знания в училище, овладяване на българският език от ученици - билингви и
повишаване на индивидуалните им постижения, съотносими с държавните образователни стандарти,
компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал и им социализация чрез активното
включване на родителите им в образователния процес.
Дейностите по проекта ще се изпълняват в рамките на 20 месеца, като размерът на БФП, която ще
бъде предоставена е 376 540.00 лв.
Съгласно договора за финансиране и Насоките за кандидатстване и изпълнение на проекта по
гореописаната процедура, партньорството е задължително условие. Предвид това, Община Бяла
Слатина изпълнява проекта в партньорство със Сдружение с нестопанска цел „Първи юни" и 10
училища: НУ „Христо Ботев" гр. Бяла Слатина, НУ „Христо Смирненски" гр. Бяла Слатина, ОУ
„Георги Стойков Раковски" с. Търнак, ОУ „Св.св.Кирил и Методий" с. Попица, ОУ „Христо Ботев" с.
Търнава, ПАГ „Н. Й. Вапцаров" гр. Бяла Слатина, ПГО „Елисавета Багряна" гр. Бяла Слатина, ОУ „Св.
Климент Охридски" гр. Бяла Слатина, СУ „Христо Ботев" с. Габаре, СУ „Христо Ботев" – с. Галиче
Споразумението за партньорство е одобрено с Решение на Общински съвет Бяла Слатина.
Проекът е във фаза на изпълнение, която изисква изплащане на възнагражденията на наетите за
изпълнение на дейностите лица, а на по-късен етап и разплащания с външни доставчици с оглед
стриктното спазване на плана за разходване на средствата от БФП и ритмичната отчетност на
извършените дейности.
Сдружение „Първи юни” - гр. Бяла Слатина следва да извърши разходи по проекта, произтичащи
от изпълнените към момента и предстоящи за изпълнение дейности, в размер на 37 425,00 лв., които
сдружението няма финансова възможност да обезпечи. Това се дължи на обстоятелсвото, че
организацията изпълнява и други свои текущи проекти, които са ангажирали вече паричен ресурс, а
освен това сдружението по реда на действащото национално законодателство няма как да учреди
адекватно обезпечение пред търговските банки, което да бъде предпоставка за отпускане на кредит,
тъй като не разполага с недвижимо или недвижимо имущество и не може да учредява обезпечения по
реда на Закона за особените залози. Исканите средства са 100% допустим и възстановим разход по
проекта при верификация.
Партньорството с неправителствена организация е задължително условие за кандидатстване и
сключване на договор за финансиране на проектите по процедура BG05M20P001-3.002
„Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили
международна закрила“ на ОП НОИР 2014-2020г. Като надежден и доказан във времето партньор
Община Бяла Слатина е потърсила именно партньорството с местната неправителствена организация
„Първи юни”, която има своя проектен опит и експертиза в реализацията на подобни дейности.
Във връзка с гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет Бяла Слатина, с което
да се обезпечи финансово изпълнението на дейностите по проекта за срока до възстановяване на
средствата по Договор № BG05M2OP001-3.002-0413-C01.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 61010-65/12.05.17 г. по повод Докладна
с вх. № 0415-38 / 12.04.2017 г. на Председателя на УС на Сдружение „Първи юни” и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и
чл. 5, ал. 1, т. 9 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
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“, Договор
№ BG05M2OP001-3.002-0413-C01 от 23.01.2017 г., по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за
активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен
растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни
фондове. в размер на 37 425,00 лв. /тридесет и седем хиляди, четиристотин двадесет и пет лева/,
платими на траншове, след постъпило искане от Сдружението до Общината. Средствата да бъдат
предоставени по сметката на СНЦ „Първи юни”- гр. Бяла Слатина до 23.08.2018 г. - крайният срок за
изпълнение на проекта.
2. Определя срок за възстановяване на заема – поетапно, след всяко верифицирано искане за
средства, но не по-късно от 31.12.2018 г.
3. В случай, че в срока по т. 2 не е постъпило плащане от Управляващия орган на ОП НОИР
2014-2020г., същият може да бъде удължен с решение на Общински съвет Бяла Слатина.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 426
ОТНОСНО: Определяне на годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към
НСОРБ за 2017 г.
Мотиви: В последно време страната ни периодично е засегната от екстремни природни явления.
Нашата община беше също сред тежко пострадалите от наводненията през лятото на 2014 година.
По настояване на общините, на 3 декември 2014 г. Общото събрание на НСОРБ създаде Фонд
„Общинска солидарност“, чиято основна цел е чрез междуобщинска подкрепа, пострадалите общини
да бъдат подпомогнати финансово за разплащането на първоетапните разходи, без да се замесва
съществуващата държавна политика на подпомагане.
Със свое Решение № 948 / 19.02.2015 г. Общински съвет Бяла Слатина даде съгласие за участие на
община Бяла Слатина във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ и определи
участието на общината във Фонда със следните вноски:
1. първоначална еднократна вноска във фонда в размер на 1000 лв.
2. годишна вноска за 2015 г. в размер на 300 лв.
С Решение № 125 / 26.04.2016 г. Общинския съвет определи годишната вноска на общината във
Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 2016 г. в размер на 300 лв.
Също така, определи за свой представител във Общото събрание на фонда инж. Тихомир Цветков
Трифонов, Заместник - кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии“.
Необходимо е Общинският съвет да определи годишната вноска на общината за 2017 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-70 / 16.05.17. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на Фонд
„Общинска солидарност”, приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,
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чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 и чл. 27, ал. 3 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5, т. 14 и т. 22 и чл. 5, ал.
2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Определя годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 2017 г. в
размер на 300 лв.
2. Определя инж. Тихомир … Трифонов, Заместник-кмет „Общинска собственост, бедствия и аварии“
за представител на Община Бяла Слатина в Общото събрание на Фонда. При невъзможност да
присъства, определя като негов заместник Йоана … Славчева, Секретар на община Бяла Слатина.
3. Възлага на Кмета на общината да:
3.1. Внесе определената вноска във Фонда в срока, съгласно Правилника за устройството и
дейността му;
3.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост
при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му;
3.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане
по т.3.2.;
3.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в
Правилника срокове.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 427
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», предоставен за осигуряване на оборотни средства за изпълнение на проект за подготвителни
дейности по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на Мярка 19 „Водено от общностите
местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 (ПРСР) на
Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“.
Мотиви: На 17 август 2016 година Сдружение „Местна инициативна група Бяла Слатина“
сключи тристранен договор №РД-50-80/17.08.2016г. с Министерство на земеделието и храните, в
качеството му на Управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони и Държавен фонд
„Земеделие”, в качеството му на Разплащателна агенция, за предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ. Предоставената помощ е 100% безвъзмездна и е в размер на 48 895,75 лв.
Одобрените средства са за изпълнение на дейности по подготовка на Стратегия за местно
развитие за територията на община Бяла Слатина, с която да се кандидатства по подмярка 19.2
„Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие“ на мярка
19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода
2014 – 2020.
Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца от сключването на Договора за БФП и изтече на
17.02.2017г. Съгласно сключения договор за предоставяне на БФП, МИГ Бяла Слатина няма право на
авансово подпомагане по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“, а само окончателно, което
се подава след приключване на дейностите по проекта, но не по-късно от един месец от изтичане на
срока за изпълнение на дейностите, посочен в договора за отпускане на финансова помощ.
В срока на регламентите по Наредбата за финансиране на подмярка 19.1, който е 1 месец след
приключването на проектните дейности, т. е. 17.03.2017г., беше внесено Искане за окончателно
плащане /ИОП/ от Сдружение „МИГ Бяла Слатина” в Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна
агенция - гр. Плевен. През месец март 2017 г. беше извършена проверка на място от преставители на
Агенцията. Към настоящия момент ИОП е в процедура на верификация и средствата все още не са
възстановени.
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В резултат на работата по проекта е изготвена Стратегия по подхода „Водено от общностите
местно развитие” за територията на МИГ Бяла Слатина с планов хоризонт 2017 - 2020 г., с която ще се
кандидатства за финансирането й пред МЗХ, при отварянето на покана за прием по подмярка 19.2 от
Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. Проектът на стратегията има мултифондов
характер и при евентуалното й одобрение източници на финансиране ще бъдат Програма за развитие
на селските райони 2014-2020г. и Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 20142020г.
Сдружение „МИГ Бяла Слатина” е получило от Община Бяла Слатина за изпълнение на
проектните дейности, в съответствие с Решение № 272 / 29.09.2016 г., до момента временен безлихвен
кредит в размер на 47 055,75 лв., който следва да се възстанови на община Бяла Слатина, веднага след
постъпване на средствата по банковата сметка на сдружението, при приключването на верификацията.
Поради обстоятелството, че процесът на верификация не е приключил все още, е необходимо да бъде
удължен срока за възстановяне на средствата, като предложението е същият да бъде удължен до
30.09.2017г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 104, ал. 1, т. 5 от Закона за публичните финанси, т. 3 от Решение № 272 / 29.09.2016
г. на Общински съвет Бяла Слатина Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-69 / 15.05.17. и чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 5, ал. 1, т. 9 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
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.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 428
ОТНОСНО: Обезпечаване на авансово плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Бяла Слатина 2016“, Договор №BG05FMOP001-03.002 -0057- С01 за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, Операция тип 3
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“.
Мотиви: Община Бяла Слатина изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла
Слатина 2016“, финансиран по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане
от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица /ОПХ ФЕПНЛ/, Операция тип 3
„Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, от 25.05.2016 г. Първоначално предвиденият срок за
изпълнение на проекта беше до 30.04.2017 г., като стойността на един храноден за едно лице/разход за
единица продукт - топъл обяд, беше в размер на 2,30 лв.
В края на месец април 2017 г., Управляващият орган на от ОПХ ФЕПНЛ въведе нови опростени
правила по процедурата, касаещи увеличаването на цената на топлия обяд от 2,30 лв. на 2,50 лв. и
продължителността на операцията - BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, до
31.12.2019 г. В тази връзка, на бенефициентите беше осигурена възможност за изменение на Договора
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за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ /БФП/ със сключване на допълнително
споразумение във връзка с утвърдената Методика за прилагане на опростени правила.
След анексиране на Договор №BG05FMOP001-03.002 -0057- С01, общата сума на допустимите
разходи по проекта възлиза на 2 752 544,30 лв., а срокът за изпълнение е до 31.12.2019 г. С оглед
настъпилите промени е необходимо да се направи ново искане за авансово плащане в размер на 20%
от стойността на изменения бюджет, тъй като изплатените до момента авансови средства (в размер на
36 216,44 лв.) са върху първоначално одобрения бюджет от 181 082,22 лв. Сумата на аванса е в размер
на 514 292.42 лв., като стойността е достигната по следния начин:
- 20% от 2 752 544,30 лв. (общата сума на допустимите разходи за изпълнение на Договора след
сключване на допълнително споразумение № 3 (или 550 508,86 лв.);
- приспадане на изплатени авансови средства в размер на 36 216,44 лв. от сумата на аванса по
Договора - 550 508,86 лв., или 514 292.42 лв.
Съгласно чл. 8, ал. 2 от Наредба № Н-3 / 08.07.2016 г. на МФ за определяне на правилата за
плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на
неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на
счетоводната година по ОП и програмите за европейско териториално сътрудничество, необходимо
условие за получаване на авансовото плащане в размер на 20% от сумата по съответния проект, е
издаването в полза на Управляващия орган на Запис на заповед от Община Бяла Слатина, обезпечаващ
пълния размер на авансовото плащане по проекта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-71 / 16.05.17. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 5, ал. 1, т. 9 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде Запис на заповед без протест и без
разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да е било характер, в полза на
Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане - Управляващ орган на Оперативна
програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се лица, Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016-2019“, като обезпечение,
гарантиращо пълния размер на авансовото плащане по проект „Осигуряване на топъл обяд в Община
Бяла Слатина 2016“, Договор №BG05FMOP001-03.002-0057-С01 за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, на стойност 514 292,42 лв.
2. Одобрява поемането на задължение в размер на 514 292,42 лв. (петстотин и четиринадесет хиляди
двеста деветдесет и два лева и четиридесет и две стотинки), което представлява стойността на
авансовото плащане по Договор №BG05FMOP001-03.002-0057-С01 за предоставяне на БФП за
изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Бяла Слатина 2016“.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 429
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост УПИ ХVІІ, пл.№ 1845, кв.35, ул.
„Места” № 4, гр.Бяла Слатина.
Мотиви: Касае се за подаден заявление вх. № 9400-602 / 10.04.2017 г. от …………., да закупи
имот частна общинска собственост представляващ УПИ ХVІІ, пл. № 1845, кв. 35, намиращ се в гр.
Бяла Слатина, ул. „Места” № 4, актуван с АЧОС № 3097 / 02.03.2017 г., вписан в службата по
вписванията. Същият е построил законно жилищна сграда в общинския имот съгласно одобрен от гл.
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архитект проект под № 228 / 22.05.1984 г. Стопанисван по досегашния начин същият не носи никакви
приходи на общината. В случая са налице условията на чл. 35, ал. 3 и във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС,
съгласно които продажба на земя частна общинска собственост се извършва от кмета на общината без
търг или конкурс, по пазарна цена, на собственика на законно построена сграда върху нея.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 3 и във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, Докладна от кмета на общината с изх. №
6101-64 / 11.05.17. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 75, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински
съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество чл. 21,
ал. 1, т. 8 и т. 23 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 на Цветан … Донкински, собственик на законно построена
сграда върху имот частна общинска собственост, а именно: застроен урегулиран поземлен имот ХVІІ,
пл. № 1845, в кв. 35 с площ от 468 кв.м., по действащия регулационния план на гр. Бяла Слатина,
одобрен със заповед № 751 / 20.12.2016 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, намиращ се в гр. Бяла
Слатина, ул. „Места” № 4, актуван с АЧОС № 3097 / 02.03.2017 г., вписан в служба по вписванията гр.
Бяла Слатина.
2. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 4030,00 лв. (Четири хиляди и тридесет лева)
с включен ДДС, изготвена от лицензиран оценител. Данъчна оценка на имота в размер на 3042,00 лв.
(Три хиляди четиридесет и два лева), съгласно удостоверение с изх. № 5602022104 / 12.04.2017 г.
3. На основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет гр. Бяла Слатина, хонорарът
на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на 96,00 (Деветдесет и
шест лева) с включен ДДС да бъде за сметка на купувача.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 430
ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от сграда „Автоспирка“ намираща се в УПИ І, кв. 37 по плана
на с. Бърдарски геран.
Мотиви: Касае се за едно помещение с площ 28,50 кв.м. което е част от сграда „Автоспирка“
намираща се в УПИ І, кв. 37 по плана на с. Бърдарски геран, … Сградата е частна общинска
собственост актувана с АЧОС № 235 / 14.12.1999 г. и се намира в УПИ І, кв. 37 по плана на с.
Бърдарски геран. В случая са налице условията на чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6, съгласно който
свободни нежилищни имоти частна общинска собственост се отдават под наем след публично
оповестен търг или публично оповестен конкурс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, Докладна от кмета на общината
с изх. № 6101-63 / 10.05.17. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, от Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
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1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура 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 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, актувана с АЧОС № 235 / 14.12.1999 г., за срок от 10
/десет/ години.
2. Определя наемна цена съгласно раздел I. т. 3 на Приложение № 1 от Наредба № 6 както
следва:
- начална тръжна месечна цена 34,20 лв. с ДДС., депозит за участие 410,40 лв. с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
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“.
Мотиви: В общинска администрация е постъпило Заявление с вх. № 9400-846 / 10.05.2017 г. от
… № 2, за отдаване под наем за срок от 3 години на две помещения в сградата на „Културен дом Н. Й.
Вапцаров“ с. Соколаре, с площ 48,45 кв.м., за „КАФЕ-СЛАДКАРНИЦА“, актуван с АЧОС № 3045 /
16.06.2016 г., вписан в службата по вписванията. Ангел Пенчов Иванов ползва същия обект с договор
за наем № 2224 / 30.05.2014 г. за срок до 29.05.2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, Докладна от кмета на общината
с изх. № 6101-67 / 10.05.17. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 27, от Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 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 процедура при условията на Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество (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;
- Начална тръжна месечна цена 58,14 лв. с ДДС, депозит за участие 209,30 лв. с ДДС,
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със спечелилия
участник.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 15 гласа “ЗА” и 4 гласа „ПРОТИВ“
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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 на ПП „Национален фронт за
спасение на България”.
Мотиви: Касае се за подадено искане с вх. № 5500-6 / 03.05.2017 г. от Валери Симеонов председател на ПП „Национален фронт за спасение” за 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 на ПП „Национален фронт за спасение на България”, която е парламентарно представена и е част
от Обединени патриоти – НФСБ, АТАКА и ВМРО, актуван с АЧОС № 195 / 21.04.2004 г., вписан в
службата по вписванията. ПП „Национален фронт за спасение на България” ще ползва същото
помещения с договор за наем № 2258 / 15.12.2014 г. за срок до началото на мандата на следващото
Народно събрание.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 14, ал. 4 от ЗОС, чл. 31 от Закона за политическите партии, Докладна от кмета на
общината с изх. № 6101-66 / 10.05.17. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 31, ал. 1 от Наредба
№ 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
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”, която е парламентарно представена и е част от Обединени патриоти –НФСБ, АТАКА и
ВМРО, считано от датата на подписване на договора със срок до началото на мандата на следващото
Народно събрание.
2. Определя наемна цена в размер на 3,00 лв.(без ДДС) на месец за 1 кв.м. площ, съгласно
приложение № 1от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина (т. 6.1. Политически партии от т. I.
Търговска дейност), или месечно 43,92 лв. с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
Гласува се поименно предложението за решение:
Кворум: 19
Резултат: 18 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Борислав Попов не гласува – подал декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 433
ОТНОСНО: Даване разрешение за поставяне на преместваем обект дървено съоръжение - (навес сенник) към съществуващ търговски обект.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание становище с изх. № 2600-224-1 / 16.05.2017 г. от гл. архитект на община Бяла Слатина
по повод молба с вх. № 2600-224 / 11.04.2017 от представител на фирма «Попови 2013» ЕООД, чл. 17,
ал. 1, т. 2 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 :
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Дава разрешение на … за поставяне на преместваем обект дървено съоръжение - (навес сенник) към съществуващ търговски обект на Еврофутбоол, намираш се на ул. „Васил Левски“ № 26,
гр. Бяла Слатина при спазване на изискванията, посочени в становище с изх. № 2600-224-1 / 16.05.2017
г. на гл. архитект на община Бяла Слатина.
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