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ПРОТОКОЛ № 26 / 26.07.2017 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 454
ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината за изразходвани средства за командировъчни през второто
тримесечие на 2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за командировките в страната, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение и информация отчета на кмета на Община Бяла Слатина за второто
тримесечие на 2017 г. год. и одобрява както следва:
- Изплатени средства за командировъчни дневни в размер на 313,82 лв.
- Изплатени средства за нощувки в размер на 76,27 лв.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 455
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. № 0601-111 / 30.06.2017 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 31.07.2017 г.
/понеделник/ от 14.00 часа в сградата на Областна администрация - Враца, бул. „Демокрация“ №1,
Заседателна зала - ет. VI при следния дневен ред:
1.
Приемане на решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК - Враца за 2018 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 0601-11-1/07.07.2017, 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,
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Р Е Ш И :
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 31.07.2017г.
2. Упълномощава инж. Иво …. Цветков да гласува по точка 1 от дневния ред на събранието,
както следва:


Приема решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на
Асоциация по ВиК - Враца за 2018 г.

Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 456
ОТНОСНО: Изменение на Решение № 407 / 27.04.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина,
допълнено с Решение № 421 / 25.05.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина, за отпадане делбата и
промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000444 в землището на с. Търнак, община Бяла Слатина
Мотиви: Постъпило е заявление от „Агролаб консулт“ ЕООД, …..., за запазване целостта ПИ №
000444, с площ 289.183 дка в землището на с. Търнак, община Бяла Слатина. За същия е проведена
тръжна процедура за отдаване под наем, спечелен от подателя на заявлението, с който е сключен
договор за наем № 2495 / 09.02.2016 г.
Разделянето на имот № 000444 с площ 289.183 дка е извършено в изпълнение на № 407 /
27.04.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина и е направено с цел отделянето от същия на
необработваемата негова част. Тъй като тръжната процедура е проведена за целия имот и за него е
сключен договор за наем, разделянето на имота към настоящия момент е недопустимо. Поради това се
налага изменение на решението на Общински съвет Бяла Слатина за разделяне на имоти, от което ПИ
№ 000444 с площ 289.183 дка следва да отпадне, като по този начин се запази неговата цялост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 2600-419-1 / 17.07.17., 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,
Р Е Ш И :
Изменя Решение № 407 / 27.04.2017 г. на ОбС Бяла Слатина, допълнено с Решение № 421 /
25.05.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина по следния начин:
1. От т. I отпада текста, касаещ разделянето на ПИ 000444.
2. Отпада т. III. от Решение № 407 / 27.04.2017 г. на Общински съвет Бяла Слатина.

Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 457
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2017 г..
Мотиви: Директорът на ОП „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина е внесъл докладна с вх. №
5300-17 от 21.07.2017 г., в която излага мотивите си за необходимостта от извършване на неотложен
основен ремонт на Булдозер Т 170. В докладната изложено, че без да бъде направен ремонта на
двигателя същият не може да бъде използван по предназначение, поради следните причини:
 Налягането от цилиндъра /компресия/ постъпва в охладителната система, поради спукани
уплътнителни втулки на дюзите. В следствие на това се налага демонтаж на цилиндричните
глави и ремонт на същите.
 Счупване на бутални пръстени в цилиндрите е причина за пропуск на налягането /компресия/
в картера на двигателя, в следствие на което се повишава налягането в картера и изхвърляне
на маслото през отдушника на картера. Това налага смяна на РБС комплект, лагери биелни,
гарнитура картер, филтри въздушен и горивен.
Към докладната е приложен оферта от „М ТРАКТ17“ ЕООД гр. Стара Загора за установяване
необходимостта от ремонт на следните възли: РБС–комплект; гарнитура глава, лагери биелни;
гарнитури картер и генерация; гарнитура водна генерация; филтър въздушен и горивен; дихтинги;
/4х1,50/; клапани /8 х 25/; ремонт к-т глава /2х32/; ремонт глави /2х320/. Стойността на ремонта в
размер на 4 404,00 лв. с ДДС ще е за сметка на средствата за издръжка на ОП „Чистота и
строителство“ гр. Бяла Слатина, дейност „Чистота “.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 5300-17-1 /
21.07.2017 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:
І. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2017 г. както следва:
1. НОВ ОБЕКТ: Основен ремонт на Булдозер Т 170
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство“.
Дейност „Чистота“.
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 4 404,00 лв.

Средствата в размер на 4 404,00 лв. се осигуряват от §10 „Издръжка“ на местна дейност „Чистота“.
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