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3200 Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски” 68;
e-mail: obs_bslatina@mail.bg

obs_bslatina@abv.bg

www.byala-slatina.com

ПРОТОКОЛ № 25 / 29.06.2017 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 438
ОТНОСНО: Промяна на Приложение № 1 към Правилник за дейността, структурата, численият
състав и предоставеното за управление общинско имущество на Общинско предприятие ”Чистота и
строителство” град Бяла Слатина
Мотиви: Постъпила е докладна с вх. № 5300-13/14.06.2017. от инж. Атанас Калчовски – Директор на
бщинско предприятие „Чистота и строителство” град Бяла Слатина. В докладната са описани мотиви
за промяна на длъжности в структурата на общинското предприятие, произтичащи от оптимизирането
на работата на отделните щатове. Предложението е обосновано, подкрепено с конкретни виждания за
обхвата на работа на отделните щатове, съобразено с наличната техника и обема на натовареност на
предприятието.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 5300-13-1/15.06.2017. 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 :
Изменя Приложение № 1 към Правилник за дейността, структурата, численият състав и
предоставеното за управление общинско имущество на Общинско предприятие „Чистота и
строителство” град Бяла Слатина, считано от 01.07.2017 г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Структура и числен състав на ОП “Чистота и строителство” – гр. Бяла Слатина, съгласно
Решение № 438 / 29.06.2017 г.

№ по
ред
1
1

Структурни звена и длъжности наименования
2
Директор
Общ брой:

2
3
4

Административен персонал
Зам. директор предприятие
Главен специалист
Снабдител, доставчик

Брой
длъжности
3
1
1

1
1
1
1

5

Домакин, склад

1
4

Общ брой:
Отдел"Чистота и комунално-битови услуги"
6
7
8
9
10
11
12
13

Автомеханик
Електромонтьор
Шофьор специален тежкотоварен автомобил
Шофьор товарен автомобил
Тракторист
Машинист еднокофов багер
Сметосъбирач
Ръководител група
Общ брой:

1
1
4
1
2
1
11
2
23

Звено "Гробищен парк и обредни дейности"
14 Главен специалист
15 Гробар
Общ брой:

1
4
5

Отдел” Ремонт и поддръжка общ.собственост “
Технически организатор
Дърводелец
Водопроводчик поддръжка
Електрозаварчик
Работник строителство
Шофьор товарен автомобил
Общ брой:
Звено” Ремонт и поддръжка улично осветление “
Електромонтьор, изграждане/поддържане/ремонт на
22
електропроводни линии и мрежи
23 Машинист автовишка
Общ брой:
16
17
18
19
20
21

1
1
1
1
4
1
9
2
2
4
46

Рекапитулация :
1.Численост на персонала - общо
в т.ч. :
1.1. Директор
1.2. Администрация
1.3.Отдел "Чистота и КБУ"
1.4.Отдел "Обр.дейности"
1.5.Други дейн.по ЖСТР
1.6.Звено” Ремонт и поддръжка улично осветление “

46
1
4
23
5
9
4

Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 439
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
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общинска собственост в община Бяла Слатина за 2017 година.
Мотиви: Проявен интерес за наемане и разпореждане с имоти, общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-78/20.06.2017 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:
Изменя Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
Община Бяла Слатина през 2017 г., както следва:
1. Добавя към раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
предостави под наем, I. гр. Бяла Слатина
56.

Терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ с площ 41,00 кв.м. РЗП, към
съществуващ търговски обект на Еврофутбол намиращ се на ул. „Васил Левски“ № 26, гр. Бяла
Слатина
2. Добавя към раздел Б. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да продаде:

50.
51.

Застроен УПИ IV, пл. № 188, кв. 21, ул. „Цар Симеон I-ви“ № 3, с. Буковец, Община Бяла
Слатина
Застроен УПИ XVII, пл. № 1845, кв. 35, ул. „Места“ № 4, гр. Бяла Слатина

Гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 440
ОТНОСНО: Отчет на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за първото тримесечие на 2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание писмо от прокуриста на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД с вх. № 2600-375/16.06.2017 г и във
връзка с чл. 7 от Договора за прокура и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,

Р Е Ш И :
Приема за сведение финансовия отчет на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за първото тримесечие
на 2017 година.
Гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 441
ОТНОСНО: Отчет н „МЦ-І – Бяла Слатина ” ЕООД за първото тримесечие на 2017 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание писмо от управителя на „МЦ-І – Бяла Слатина” ЕООД с вх. № 2600-376 / 16.06.2017 г. и
във връзка с чл. 7 от Договора за управление на „МЦ-І Бяла Слатина“ ЕООД и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение финансовия отчет на „МЦ-І – Бяла Слатина ” ЕООД за първото тримесечие
на 2017 година.
Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 442
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2017 г.
Мотиви: 1. Директорът на дирекция „Хуманитарни дейности и интеграция” Боряна Петкова е
изготвила докладна до кмета на общината, в която е посочено, че е направена диагностика от фирма
„Тахо Венци ЕООД“ на тахограф Actia Smarttach монтиран на училищен автобус „Otoyol“, модел
„M.50.14 School bus” 30+1 местен с рег. № ВР 7388 ВС. Фирмата е установила, че същия е дефектирал,
не подлежи на ремонт и не може да бъде въведен в експлоатация.
Във връзка с гореизложеното, е необходимо да бъдат отпусннати средства за закупуване,
монтиране и заверка на нов тахограф в размер на 1500 лв.
2. Одобрен е проект на Кметство с. Габаре, финансиран от ПДООС „За чиста околна среда“.
Проектът, който ще се изпълнява от кметството, е „Еко парк Габаре“ и е на стойност 9747 лв., изцяло
финансиран от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда. В проекта
е предвидено да бъдат закупени детски съоръжения и беседка за отдих. С доброволен труд от
жителите на селото ще бъдат изпълнени дейности по събиране, извозване на отпадъци и разкопаване
на терена предвиден за създаване на зелени площи. Като капиталов разход следва да бъдат предвидени
средствата за закупуване на беседка в размер на 2550 лв.
3. Община Бяла Слатина има намерение да разшири детската площадка, изградена в Централния
градски парк в Бяла Слатина. Наблюденията са, че съществуващата детска площадка е масово
използвана през целия ден, а съоръженията са крайно недостатъчни за броя деца, които всеки ден я
посещават. Идеята е да бъде разширена площадката, като до нея се обособи още едно петно в
Централния градски парк в Бяла Слатина. Предвижда се монтирането на още две люлки и едно
комбинирано съоръжение за катерене и пързаляне, което е изключително атрактивно за малките деца.
Площадката ще бъде обезопасена с необходимата мека настилка и ограда. По направената
предварителна Количествено – стойностна сметка, разходите за новата площадка ще са в размер до
23 660 лв. Същевременно, след направено проучване на процедурата за финансиране ремонта на
сградата на Общинска администрация от Екодоверителния фонд, става ясно, че предвидените в
бюджета на Общината средства за собствено участие няма да са необходими през тази календарна
година и е целесъобразно същите да бъдат пренасочени за други дейности.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 и чл. 125 от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-77 /
19.06.2017 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,
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Р Е Ш И:
І. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2017 г. както следва:
1. 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: 1 500 лв.

Източник на средства: § 10-00 „Издръжка“ на Дейност „Други дейности по образованието“
2. НОВ ОБЕКТ: „Беседка в с. Габаре“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност: „Спортни бази и спорт за всички“
Било: 0 лв.
Става: 2 550 лв.
Източник на средства: Други източници за финансиране, трансфер от „ПУДООС“ §§ 64-01
3. НОВ ОБЕКТ: „Детска площадка с кът за отдих гр. Бяла Слатина“
§§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност: „Спортни бази и спорт за всички“
Било: 0 лв.
Става: 23 660 лв.
Източник на средства: Средствата в размер на 23 660 лв. се осигуряват от обект „Прилагане на мерки
за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бяла Слатина по НДЕФ“
ІІ. Разрешава промени в следните обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2017 г.:
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“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“
Било:
757 200 лв.
173 540 лв. ЦСДБ по §31-13
23 660 лв. други собствени приходи
560 000 лв. други източници на финансиране
Общо: 757 200 лв.

Става:
733 540 лв.
173 540 лв. ЦСДБ по §31-13
0 лв. други собствени приходи
560 000 лв.др.източници на финансиране
Общо: 733 540 лв.

Средствата в размер на 23 660 лв. други собствени приходи се насочват за обект: „Детска площадка
с кът за отдих гр. Бяла Слатина“.
Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 443
ОТНОСНО: Участие на Община Бяла Слатина с финансови средства за изграждане на мемориал на
загиналите от 6-та Бдинска дивизия при отбраната на Добрич през септември 1916 г.
Мотиви: В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпило писмо с Изх. № 0400-40-/55/ от
26.05.2017 г. на Областния управител на област Враца, в което се цитира писмо на кмета на община
Добрич, който е председател на Инициативен комитет за изграждане на мемориал на загиналите воини
в сраженията от 5-7 септември 1916 г. и в знак на почит и уважение към тях, на паметника ще бъдат
изписани техните имена. От 36-ти пехотен Козлодуйски полк в боевете са загинали 12 офицери и
войници от гр. Бяла Слатина, с. Алтимир, с. Бърдарски геран и с. Галиче.
В писмото е записано, че цената на буква или препинателен знак е 1,50 лв. и за да бъдат изписани
имената на загиналите воини от Белослатинска община, следва да бъдат осигурени средства в размер
на 423,00 лв.
Общински съвет Бяла Слатина подкрепя изграждането на мемориала и осигуряването на средства за
изписване имената на загиналите офицери и войници от общината.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗПФ, Докладна от Кмета на общината с изх. № 0601-91-1 / 19.06.17. 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. Дарява на Инициативен комитет „Мемориал край с. Козлодуйци“ парична сума в размер на 423,00
лв. за изписване имената на героите от Община Бяла Слатина на паметника на загиналите от 6-та
Бдинска дивизия.
2. Средствата да се осигурят от §10 „Издръжка“ на дейност „Общинска администрация“.
Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 444
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение по обявена процедура
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на
деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална
инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 -2020.
Мотиви: Община Бяла Слатина е конкретен бенефициент по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-5.001 „Подкрепа за
деинституционализация на грижите за деца” по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.
Основната цел на предвидената подкрепа по настоящата процедура е за осигуряване на
подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид
резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалния модел на грижа за
деца.
Съгласно Картата на услугите за подкрепа в общността и в семейна среда и Картата на
резидентните услуги, утвърдени от Междуведомствената работна група за управление и координация
на процеса по деинституционализация на грижите за деца, ангажимент на Община Бяла Слатина, като
конкретен бенефициент по процедурата, е да създаде нова социална услуга „Дневен център за
подкрепа на деца с увреждания и техните семейства“.
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В рамките на ОПРР 2014-2020 ще се финансира изграждането, ремонта, обзавеждането и
оборудването, необходими за създаване на новата социална услуга, като всички дейности, обект на
интервенция по настоящата процедура, трябва задължително да бъдат извършвани върху общинска
собственост и/или държавна недвижима собственост, предоставена за безвъзмездно ползване за
нуждите на съответната услуга. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ,
определена за Община Бяла Слатина като конкретен бенефициент, е 425 000 лв.
Съгласно функционалните характеристики, одобрени от Министерството на регионалното
развитие и Министерство на труда и социалната политика, препоръчителната индикативна обща
разгъната-застроена площ (РЗП) на помещенията в Центъра трябва да е 290 м2. Предвид тези
изисквания и с оглед на композиционните характеристики, определени в Насоките за кандидатстване
по процедурата, помещенията, които са подходящи и могат да бъдат използвани за създаване на
новата социална услуга са част от допълнителната сграда към ДГ „Радост“, намираща се на ул.
„Акация“ № 2 гр. Бяла Слатина. Имотът е публична общинска собственост, представлява масивна
двуетажна сграда със сутерен, находяща се в кв. 19 по РП на гр. Бяла Слатина. За нуждите на проекта,
тези помещения следва бъдат предоставени за безвъзмездно ползване за Дневен център за подкрепа на
деца с увреждания и техните семейства.
Планираната продължителност на проектите по настоящата процедура е до 24 месеца, като
крайният срок за подаване на проектите е 03.08.2017 г.
Съгласно насоките за кандидатстване по процедурата, към пакета документи трябва да бъде
приложено Решение на Общинския съвет, чрез което да се декларират следните:
- Поемане на ангажимент за създаване на социалната услуга;
- До приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на проекта да стартира
създаването на съответна услуга;
- Услугата да бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на дейностите по
проекта;
Предназначението на сградата, обект на интервенция по проекта, няма да бъде променяно за период не
по-малък от 5 години след приключване на дейностите по проекта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-76 / 15.06.2017,
във връзка с чл. 17, ал.1, т. 7 и 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 съгласие за кандидатстване с проектно предложение по процедура за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на
грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по Оперативна програма
„Региони в растеж“ 2014 -2020.
2. Поема ангажимент за създаване социална услуга Нов дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства в съответствие с Картата на услугите за подкрепа в общността и в
семейна среда и Картата на резидентните услуги.
3. Дава съгласие до приключване на строително-ремонтните работи по изпълнението на настоящия
проект да стартира създаването на съответната услуга;
4. Декларира, че услугата ще бъде поддържана минимум 5 години след датата на приключване на
дейностите по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО;
5. Декларира, че предназначението на сградата/помещенията, обект на интервенция по проекта
няма да бъде променяно за период не по-малък от 5 години след датата на приключване на дейностите
по проекта и верификация на искането за окончателно плащане от страна на УО.
6. Дава съгласие недвижимия имот, обект на интервенция по проекта, а именно част от
допълнителната сграда към Детска градина „Радост“, намираща се на ул. „Акация“ № 2 гр. Бяла
Слатина, да бъде предоставен за безвъзмездно ползване за нуждите на Дневен център за подкрепа на
деца с увреждания и техните семейства.
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Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 445
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост УПИ ІV, пл. № 188, кв. 21, ул. „Цар
Симеон І-ви” № 3, с. Буковец, Община Бяла Слатина.
Мотиви: Касае се за подадена молба вх. № 1002-153 / 15.05.2017 г. от …, да закупи имот частна
общинска собственост представляващ УПИ ІV, пл. № 188, кв. 21, намиращ се в с. Буковец, Община
Бяла Слатина, Област Враца, ул. „Цар Симеон І-ви” № 3, актуван с АЧОС № 1825 / 21.11.2007 г.,
вписан в службата по вписванията. Стопанисван по досегашния начин, същият не носи никакви
приходи на общината. Поради това е целесъобразно, при наличието на интерес от потенциален
купувач, имотът да бъде продаден по пазарна цена, определена от лицензиран оценител, но не пониска от данъчната му оценка, приета от Общински съвет Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на
общината с изх. № 1002-153-1/ 19.06.2017 г., във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 74 от Наредба № 6 за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, 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 да обяви за продажба чрез публично оповестен
явен търг недвижим имот, частна общинска собственост, а именно: застроен урегулиран поземлен
имот ІV, пл. № 188 в кв. 21 с площ 1350 кв.м., по действащия регулационния план на с. Буковец,
одобрен със Заповед № 146 / 21.05.1997 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, намиращ се в с. Буковец,
ул. „Цар Симеон І-ви“ № 3, актуван с АЧОС № 1825 / 21.11.2007 г., вписан в служба по вписванията
гр. Бяла Слатина.
2. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 4932,00 лв. (Четири хиляди деветстотин
тридесет и два лева) с включен ДДС, изготвена от лицензиран оценител. При явното наддаване в
процедурата на търга, стъпката за наддаване се определя на 1% от началната тръжна цена и възлиза на
49,32 лв. с включен ДДС. Данъчна оценка на имота в размер на 2986,80 лв. /Две хиляди деветстотин
осемдесет и шест лева и осемдесет стотинки/, съгласно удостоверение с изх. № 5602022468 /
17.05.2017 г.
3. На основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, сумата по
изготвяне на оценката в размер на 96.00 лв. /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.
Поименно гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 17 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Борислав Попов не гласува – подал декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 446
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение” с площ 41,00
кв.м. РЗП, към съществуващ търговски обект на Еврофутбоол, намиращ се на ул. „Васил Левски“ №
26, гр. Бяла Слатина.
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Мотиви: Във връзка с изпълнение на изискванията поставени с Решение № 433 / 25.05.2017 г. и
становище с изх. № 2600-224-1 / 16.05.2017 г. на арх. Петър Червеняшки - гл. архитект на Община
Бяла Слатина относно поставяне на преместваем обект дървено съоръжение - /навес-сенник/ към
съществуващ търговски обект на Еврофутбоол, намиращ се на І-я етаж от двуетажна сграда на ул.
„Васил Левски“ № 26, е подадено Искане за издаване на схема по чл. 56 от ЗУТ с вх. № 9400-942 /
25.05.2017 г. от ….., собственик на цитираната по-горе двуетажна жилищна сграда. На лице е и
сключен Договор от 10.01.2017 г. за наем на недвижим имот, представляващ самостоятелно обособен
обект в сграда с търговско помещение /Еврофутбоол/ сключен между фирма „Попови-2013“ ЕООД и
преките наследници на Илия Начев Симеонов.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх. № 2600-224-2 /
19.06.2017 г., във връзка с чл. 28, ал. 3 от Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и
разпореждане с общинско имущество, 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. Разрешава поставяне на слънцезащитно съоръжение навес-сенник, към съществуващ
търговски обект Еврофутбоол, намиращ се на І-я етаж от двуетажна сграда на ул. „Васил Левски“ №
26, УПИ VІ-1114 в кв. 88 по плана на гр. Бяла Слатина, с разгъната застроена площ 41,00 кв.м., върху
общински терен, представляващ тротоар на ул. „Васил Левски“ № 26, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ
на Главния архитект на Община Бяла Слатина.
2. Определя наемна цена съгласно раздел III. т. 2 на Приложени № 1 от Наредба № 6 както
следва:
- за периода от 01.04. до 30.09. – по 41,00 лв. без ДДС или 49,20 лв. с ДДС на месец.
- за периода от 01.10. до 31.03. – по 24,60 лв. без ДДС или 29,52 лв. с ДДС на месец.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем за поставяне на навес за срок от 3
/три/ години.
Гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 447
ОТНОСНО: Изработването на проект за изменение на подробен устройствен план - план регулация и
план (ПУП – ПР ) за УПИ ІV, кв. 19 по ЗРП на гр. Бяла Слатина във връзка с кандидатстване на
община Бяла Слатина с проекто предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG16RF0P001-5.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“
,приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура“, по оперативна програма „Региони в
растеж“ 2014-2020.
Мотиви: Представено е предложение за изработване на ИЗМЕНЕНИЕ подробен устройствен
план за УПИ ІV, кв. 19 по плана на гр. Бяла Слатина с цел разделянето на същия на два нови
урегулирани поземлени имоти, като един от новообразуваните имоти ще бъде отреден за
допълнителна сграда към Детска градина „Радост“, а другият за „Дневен център за подкрепа на деца с
увреждания и техните семейства“.
Изменението се налага във връзка с кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно
предложение по обявена процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RF0P0015.001 „Подкрепа на деинституционализацията на грижите за деца“, Приоритетна ос 5 „Регионална
социална инфраструктура“, по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020
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За описаното по – горе изменение на ПУП е изработена скица – предложение за изменение на
ПУП /ПР/.
За исканото изменение Главния архитект на Община Бяла Слатина е дал становище съгласно
чл. 135, ал. 4 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6300-139-5 / 20.06.17. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие, Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед на основание чл. 124а, ал. 2
от ЗУТ с която да разреши изработването на ЧИПУП - ПР, за УПИ ІV, кв. 19 по действащия план на
гр. Бяла Слатина с основни изисквания към проекта за изменение на ПУП и технически параметри,
отговарящи на ЗУТ.
2. Дава съгласие Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед за одобряване на ЧИПУП –
ПР по реда на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, след провеждане на процедурите по обявяване на изменението на
ПУП.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, след одобряването на ЧИПУП - ПР да състави
актове за публична общинска собственост на новообразуваните имоти, съгласно действащата
нормативна уредба.
Гласуване:
Кворум: 18
Резултат: 18 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 448
ОТНОСНО: Предложение за облагородяване на двата площада в центъра на с. Попица.
Мотиви: Постъпила е докладна с вх. № 1010-438 / 08-06,2017 г. от кмета на с. Попица, с която
уведомява, че г-н Румен Луканов има желание да финансира облагородяване на двата площада в
центъра на с. Попица, изразяващи се в следното:
1. Поставяне на антипаркинг колчета на малкия площад.
2. Поставяне на циментови цветарници на малкия площад.
3. Подмяна на две съществуващи пейки с нови на малкия площад.
4. Ремонт на къществуващата чешма, намираща се на малкия площад.
5. Обозначаване на место за паркиране на големия площад с антипаркинг колчета.
Като необходимите материали и рамонтни дейности ще бъдат предоставени от г-н Румен
Луканов безвъзмездно.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на с. Попица с вх. № 1010-438 / 08-06,2017
г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, и т. т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие да бъде разработена схема за поставяне по чл. 56 от ЗУТ за:
 Поставяне на антипаркинг колчета на малкия площад.
 Поставяне на циментови цветарници на малкия площад.
 Подмяна на две съществуващи пейки с нови на малкия площад.
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 Ремонт на съществуващата чешма, намираща се на малкия площад.
 Обозначаване на място за паркиране на големия площад с антипаркинг колчета.
в центъра на с. Попица
2. След представяне на необходимите документи, да бъде издадено разрешение за поставяне
на съоръженията.
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