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ПРОТОКОЛ № 27 / 31.08.2017 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 464
ОТНОСНО: Приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на Община Бяла Слатина и отчета за общинския дълг за 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-93/04.08.2017 г., чл.
140 от Закона за публичните финанси, чл. 9 от Закона за общинския дълг, чл. 57 от Наредба № 10 /
2013 г. 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 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 от ПОДОСНКВОА и при мотиви, подробно изложени в обяснителна
записка,
Р Е Ш И :
1. Приема отчета за изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г., както следва:
1.1. Приходи
3 264 551 лв.
Разпределени по параграфи, съгласно Приложение № 2,2а
1.2. Разходи
15 608 288 лв.
Разпределени по функции и дейности, съгласно Приложение № 3, 3а, 3б
1.3.Трансфери
13 351 010 лв.
Разпределени по параграфи, съгласно Приложение №1, 1а
1.4. Дефицит/излишък
1 381 344 лв.
1.5. Финансиране
- 1 381 344 лв..
2. Приема отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Бяла Слатина по агрегирани бюджетни
показатели съгл. Приложение № 5.
3. Приема отчета за капиталовите разходи в размер на
3 839 916 лв.
Разпределени по обекти и източници на финансиране, съгласно Приложение № 4
4. Приема отчета на сметките за средства от ЕС съгласно Приложение № 6а, 6б, 6в и 6г.
5. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Бяла Слатина съгласно Приложение
№ 15 от ФО-№ 1от 05.01.2017 г. Приложение № 7 и 7а
6. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на МБАЛ Бяла Слатина /на лицата по чл. 8а от
ЗОД/ съгласно Приложение № 15 от ФО-№ 1от 05.01.2017 г. Приложение № 7 и 7а
Поименно гласуване:
Кворум: 21
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Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 465
ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от ЕС на
Община Бяла Слатина към 30.06.2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-92 / 04.08.17. и чл. 137, ал. 2 от
Закона за публичните финанси и във връзка с чл. 56 от 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 и във връзка с чл.
21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение информацията за касовото изпълнение на бюджета и сметките за средства от
Европейския съюз на Община Бяла Слатина към 30.06.2017 г. (Приложение)
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 466
ОТНОСНО: Поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла Слатина под формата на
финансов лизинг за финансиране на капиталови разходи за закупуване на 1 брой лек автомобил за
нуждите на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина.
Мотиви: В Община Бяла Слатина е постъпила докладна от Директора на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр.
Бяла Слатина, с която се иска разрешение за сключване на договор за финансов лизинг за закупуване
на 1 брой лек автомобил за нуждите на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина за провеждане на
курсове категория „В“. Нуждата се налага поради това, че наличния учебен автомобил не е достатъчен
за провеждането на кормилни часове по учебна практика съгласно броя на учениците.
Тъй като бюджета на учебното заведение не е достатъчен за закупуването на автомобил, се
направи задълбочен анализ на възможностите за финансиране на това начинание и проучване на
кредитния пазар. Установи се, че най-целесъобразно и икономически изгодно е автомобилът да се
закупи на лизинг.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-97 / 16.08.17., чл. 3, т. 7, чл. 13 и чл. 14 от
Закона за общинския дълг и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с 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 и при спазване изискванията на Наредба № 17
на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за провеждане на обществено обсъждане на
проекти по чл. 4 и чл. 5 от ЗОД,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за поемане на дългосрочен дълг, чрез сключване на лизингова сделка
/финансов лизинг/ със следните основни параметри:
 Вид на дълга – дългосрочен дълг;
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 Начин на изразходване на дълга – закупуване на 1 брой лек автомобил за нуждите на ПАГ
„Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина;
 Максимален размер на дълга – 20 855,00 лв. (Двадесет хиляди осемстотин петдесет и пет
лева);
 Валута на дълга – EUR;
 Начин на финансиране – лизинг със срок до 60 месеца;
 Начин на обезпечаване – придобития актив е собственост на лизингодателя до
окончателното погасяване на дълга;
 Начин на погасяване – Първоначална вноска от 15%, а остатъчната главница с лихвата на
равни месечни вноски от собствени бюджетни средства с възможност за предсрочно погасяване
изцяло или на части, без такса и неустойки за предсрочно погасяване;
 Максимален лихвен процент – 5.00 % при стойност на 3-месечния Euribor не по-големи от
3.00%;
 Максимален размер на таксата за управление на лизинга – до 1.5 %.
2. Възлага на Директора на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр. Бяла Слатина да предприеме действия,
свързани с провеждането на процедура за избор на финансова институция за доставка на лизинг на 1
бр. автомобили за нуждите на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ гр. Бяла Слатина по реда на Наредба № 17 на
Общински съвет Бяла Слатина и го упълномощава да сключи договор с определения за изпълнител
кандидат.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да указва съдействие и контрол при провеждането
на горепосочената процедура.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 467
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
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. № 6101-99/21.08.2017 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
57.

Две помещения с обща площ 23,94 кв.м. представляващи павилиони № 5 и № 6 в УПИ I1119, 1121 в кв. 88 по ЗРП на гр. Бяла Слатина, за магазин.
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Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 20 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Н. Попов не гласува – подал декларация по чл.12, т. 4 от ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 468
ОТНОСНО: Актуализация на капиталовите разходи и бюджета на Община Бяла Слатина за 2017 г..
Мотиви: 1. В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна с вх. № 4800-143 /
03.08.2017 г. от Теменуга Муслийска, председател на ЧН на НЧ „Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина с
молба за отпускане на допълнителни средства за покриване на разходите на читалището за поддръжка,
частичен ремонт на тоалетните и боядисване на част от фасадата на сградата по повод домакинството
на общината на мероприятие, организирано във връзка с изпълнение на Комуникационната стратегия
на Република България за Европейския съюз и честването на панаирните дни на Бяла Слатина.
Читалището не разполага с необходимите средства и изпълнение на предвидените дейности. От
Община Бяла Слатина са направени разчети за необходимите средства и те възлизат на 35 000 лв.
2. Постъпила е докладна с вх. № 4800-149 / 08.08.2017 г. от Станислава … Цветкова, секретар
на НЧ „Зора-1904” с. Габаре за необходимостта от отпускане на допълнителни средства за покриване
на разходите на читалището за текущ ремонт в размер на 2565 лв.
Постъпила е докладна с вх. № 1003-267 / 07.08.2017 г. от Ирина … Босилкова, председател на
ЧН при НЧ „Съединение 1923“, с. Бърдарски геран за необходимостта от отпускане на допълнителни
средства за покриване на разходите на читалището за честванията организирани от читалището във
връзка със 130 годишнината на с. Бърдарски геран. Поисканите средства са в размер на 4750 лв.
Общината не разполага с тези средства. Субсидията може да е в размер на 1500 лв.
Постъпила е докладна от протойерей Тодор Дудов, председател на Църковното настоятелство
на Православен храм „Света Параскева“ - гр. Бяла Слатина. В докладната се казва, че църквата има
одобрената субсидия от Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет в размер на 6000
лв. за неотложен текущ ремонт. Предвидените СМР са следните: цялостен ремонт на покривната
конструкция на прицърковните сгради, изграждане на цокъл на прицърковната сграда, частично
боядисване на фасадата на прицърковната сграда, доставка и монтаж на 6 бр. прожектори /осветители/
за художествено екстериорно осветление на двора на църквата, частичен ремонт на оградата.
Одобрената субсидия е недостатъчна за изпълнението на предвидените строително-ремонтни работи и
очакват Общината да подкрепи финансово изпълнението. Необходимите допълнителни средства ще са
в размер до 2150 лв.
Постъпила е докладна от протойерей Тодор Дудов, председател на Църковното настоятелство
на Православен храм „Успение Богородично“ - с. Габаре. В докладната се казва, че църквата има
одобрената субсидия от Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет в размер на 8000
лв. за неотложен текущ ремонт. Предвидените СМР са следните: цялостно боядисване на ламаринен
покрив със сребърен феролит, укрепване на носещите греди на дървената кула, на която е камбаната,
тъй като са компрометирани, частично поставяне на стъкла /плексигласови плоскости/ на прозорчетата
на другата кула на сградата, демонтаж на съществуващото дюшеме, което е изцяло изгнило и полагане
на 75 кв. метра гранитогрес със съответната изравнителна замазка. Одобрената субсидия е
недостатъчна за изпълнението на предвидените строително-ремонтни работи и очакват общината да
подкрепи финансово изпълнението. Необходимите допълнителни средства са в размер до 4000 лв.
Постъпила е докладна от протойерей Тодор Дудов, председател на Църковното настоятелство
на Православен храм „Св. Троица" - с. Бъркачево. В докладната се казва, че църквата има одобрената
субсидия от Дирекцията по вероизповеданията при Министерски съвет в размер на 8000 лв. за
неотложен текущ ремонт. Предвидените СМР са следните: ремонт на покрива, доставка и монтаж на
улуци и водоотводни тръби, при наличие на ресурс козметични фасадни работи, частично поставяне
на стъкла /плексигласови плоскости/ на прозорчетата. Одобрената субсидия е недостатъчна за
изпълнението на предвидените строително-ремонтни работи и очакват общината да подкрепи
финансово изпълнението. Необходимите допълнителни средства са в размер до 2500 лв.
Във връзка с изграждане на детска площадка и кът за отдих в централната градска част и
проведена поръчка за доставка на детски съоръжения, следва да бъдат променени разходите, като от
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предвидените разходи за изграждане на инфраструктурния обект, бъдат отделени разходите за
детските съоръжения.
В капиталовата програма на общината за 2017 г. са предвидени разходи в размер на 173540 лв.
от целевата субсидия за капиталови разходи за основен ремонт на сградата на общинска
администрация. Тъй като до края на годината, няма да бъде осигурено финансиране от Националния
Екодоверителен фонд, средствата могат да се използват за финансиране на други капиталови разходи.
В бюджета на Община Бяла Слатина за 2017 г., приет с решение № 338 / 31.01.2017 г. са
предвидени 74 430 лв. за разплащане на лихви по заеми. Към 31.07.2017 г. от това перо са усвоени
21 137 лв. и тъй като до края на годината общината няма да поема нов общински дълг и средствата
няма да бъдат усвоени, с тях могат да бъдат покрити други неотложни разходи.
За изграждане на „Пожароизвестителна инсталация в сградата на „Общинска администрация“
са предвидени – 20 000 лв. Същата няма да бъде изградена през 2017 г., тъй като още не е осигурено
останалото финансиране за ремонтните работи на сградата на общинска администрация и тези
средства могат да бъдат пренасочени за други разходи.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-98 /
18.08.2017 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
I.

Актуализация на бюджета
1. Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност: дофинансирана държавна дейност „Читалища“
§§45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“
БИЛО: 57 500 лв.

СТАВА: 96 565 лв.

Средствата в размер на 37 000 лв. се осигуряват от §22-00 „Разходи за лихви по заеми в страната“, и
2065 лв. от ОБЕКТ: „Пожароизвестителна инсталация в сградата на общинска администрация“, §52-00
„Придобиване на дълготрайни материални активи“.
Средствата се разпределят за читалищата, както следва: НЧ „Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина - 35 000
лв.; НЧ „Зора-1904” с. Габаре - 2 565 лв.; НЧ „Съединение 1923“, с. Бърдарски геран - 1500 лв.
2. Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност: Субсидии и други разходи по религиозно дело
§§45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“
БИЛО: 2 000 лв.

СТАВА: 10 650 лв.

Средствата в размер на 8650 лв. се осигуряват от
ОБЕКТ: „Пожароизвестителна инсталация в
сградата на общинска администрация“, §52-00 „Придобиване на дълготрайни материални активи“.
II. Актуализация на капиталовите разходи
1.1. Разрешава промяна в следните обекти от разчета за капиталови разходите на Община Бяла
Слатина за 2017 г., както следва:
1. 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: 23 660 лв.
Става: 11 660 лв.
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Средствата в размер на 12 000 лв. се пренасочват за закупуване на съоръжения за детската площадка
§§ 52-03 – 8 258 лв. и §10-00-3 742 лв.
2. ОБЕКТ: „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда на
Община Бяла Слатина" по НДЕФ
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално
развитие“
Било: 733 540 лв.
Става: 711 940 лв.
173 540 лв. ЦСДБ по §31-13
1
51640 лв. ЦСДБ по §31-13
560 000 лв. други източници на
560 000 лв. др.източници на
финансиране
финансиране
Общо: 733 540 лв.
Общо: 711 940 лв.
Средствата в размер на 21 600 лв. от ЦСДБ по § 31-13 се насочват за обект: „Изготвяне на технически
проект и авторски надзор за „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административна сграда
на Община Бяла Слатина“.
3. ОБЕКТ: „Пожароизвестителна инсталация в сградата на общинска администрация“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоражения“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално
развитие“
Било: 20 000 лв.
Става: 0 лв.
Средствата се пренасочват както следва Функция: „Почивно дело, култура, религиозни дейности,
§45-00 - 10715 лв. и Функция „Отбрана и сигурност“, дейност: „Превантивна дейност за намаляване на
вредните последствия от бедствия и аварии“, § 10-00 - 9 285 лв.
1.2.
Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на
Община Бяла Слатина за 2017 г. както следва:
1. НОВ ОБЕКТ: „Комбинирано детско съоръжение за деца от 3 до 12 г.“
§§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: 5568 лв.
Средствата се осигуряват от обект „Детска площадка с кът за отдих гр. Бяла Слатина“, §§52-06
„Изграждане на инфраструктурни обекти“
2. НОВ ОБЕКТ: „Стрийт фитнес уред“
§§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: 2 685 лв.
Средствата се осигуряват от обект: „Детска площадка с кът за отдих гр. Бяла Слатина“,
§§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
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3. НОВ ОБЕКТ: „Изготвяне на технически проект и авторски надзор за „Прилагане на мерки
за енергийна ефективност в административна сграда на Община Бяла Слатина“.
§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално
развитие“
Източник на средства: ЦСДБ по §31-13 – 21600 лв. от ОБЕКТ: „Прилагане на мерки за
енергийна ефективност в административна сграда на Община Бяла Слатина" по НДЕФ
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи“
Било: 0 лв.

Става: 21 600 лв.

Гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 470
ОТНОСНО: Актуализиране списъка на средищните детски градини и училища от община Бяла
Слатина за учебната 2017 / 2018 година.
Мотиви: Съгласно чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. за определяне на
критерии за включване в Списъка на средищните детски градини и училища, ежегодно по мотивирано
предложение от Кмета на Общината след решение на Общински съвет се актуализира списъкът на
средищните детски градини и училища.
Съгласно чл. 1 от ПМС № 128 / 29.06.2017 г. за средищна детска градина по смисъла на чл. 53,
ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя общинска детска градина
или част от нея в друго населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна
предучилищна възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което
да организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на най-малко
разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.
Съгласно чл. 2 от ПМС 128 / 29.06.2017 г., за средищно училище по смисъла на чл. 53, ал. 2 от
Закона за предучилищното и училищното образование се определя държавно или общинско училище
по чл. 38, ал. 1, т. 1, 2, 4 и 5 от Закона за предучилищното и училищното образование - начално,
основно, обединено или средно училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в
задължителна училищна възраст от други населени места, в които няма училище и за които това
е училището, осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние,
измерено по асфалтирана пътна мрежа.
Във връзка с гореизложеното са постъпили докладни от Директорите на:
1. Докладна с вх. № 6700-513 / 24.07.2017 г. от Директора на Начално училище «Христо Ботев» гр.
Бяла Слатина, с мотиви за включване в списъка на средищните училища през учебната 2017/2018
година, в която е посочено, че броят на пътуващите ученици е 26 от следните населени места: село
Алтимир – 5 ученици, село Бъркачево – 2 ученици, село Враняк – 1 ученик; село Комарево – 5
ученика, село Соколаре – 11 ученика, село Бърдарски геран – 2 ученика. В училището има
създадени подходящи условия за обучение на пътуващите ученици: столово хранене, целодневна
организация на учебния ден за ученици от І-ІV клас.
2. Докладна с вх. №6700-511-1/28.07.2017г. от Директора на Начално училище «Цани Гинчев» гр.
Бяла Слатина с мотиви за включване в списъка на средищните училища през учебната 2017/2018
година, в която е посочено, че броят на пътуващите ученици е 65 от 8 населени места, в които няма
учебно заведение: село Алтимир – 7 ученика; село Бърдарски геран – 16 ученика; село Бъркачево –
13 ученика; село Враняк – 9 ученика; село Тлачене – 4 ученика; село Соколаре – 11 ученика; село
Комарево – 4 ученика; село Буковец – 1 ученик. Община Бяла Слатина осъществява и организира
превоза на всички ученици до 16- годишна възраст от населените места, в които няма училища с
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3.

4.

5.

6.

училищни автобуси по предварително изготвен график за пътуване. Училището има възможност за
осигуряване на целодневна организация на учебния ден. Сформирани са четири групи. Осигурява
се безплатно обедно хранене на пътуващите ученици. Храненето се извършва в училищен стол,
храната се доставя от Общинско предприятие „Пазари и социални дейности”, с което училището
сключва договор за всяка учебна година.
Докладна с вх. №6700-515/25.07.2017г. от Директора Основно училище «Св. Климент Охридски»
гр. Бяла Слатина с мотиви за включване в списъка на средищните училища през учебната
2017/2018 година, в която е посочено, че броят на пътуващите ученици е 59 от следните населени
места, в които няма училище: село Алтимир – 4 ученика; село Бърдарски геран – 10 ученика; село
Бъркачево – 16 ученика; село Враняк – 9 ученика; село Тлачене – 2 ученика; село Соколаре – 9
ученика; село Комарево – 8 ученика;село Буковец – 1 ученик. Община Бяла Слатина осъществява и
организира превоза на всички ученици от населените места, в които няма училища с училищни
автобуси по предварително изготвен график на пътуване. За учениците от V-VІІ клас училището
осигурява целодневна организация на учебния ден и обедно хранене, организирано в помещение в
съответствие с държавния образователен стандарт за физическа среда и информационното и
библиотечното осигуряване.
Докладна с вх. №6700-511-4/01.08.2017 г. от Директора Средно училище «Васил Левски» гр. Бяла
Слатина с мотиви за включване в списъка на средищните училища през учебната 2017/2018 година,
в която е посочено, че броят на пътуващите ученици е 64 от следните населени места, в които няма
училище: село Алтимир – 26 ученика; село Бърдарски геран – 12 ученика; село Бъркачево – 10
ученика; село Враняк – 3 ученика; село Тлачене – 5 ученика; село Соколаре – 4 ученика; село
Комарево –3 ученика;село Буковец – 1 ученик. В училището има създадени условия през учебната
2017/2018 г. да се осъществява целодневна организация на учебния ден за ученици I – IV клас и V –
VIII клас с осигурено хранене на пътуващите ученици. За новата учебна година, училището
участва, като заявител по чл. 13 ал.1 т.1 от НАРЕДБА за условията и реда за прилагане на схеми за
предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема
„Училищен плод“ за всички ученици от I - IV клас. Община Бяла Слатина осъществява и
организира превоза на всички ученици до 16- годишна възраст от населените места Алтимир,
Бъркачево, Буковец, Тлачене, Соколаре, Бърдарски геран, Комарево, Враняк по предварително
изготвен график за пътуване. СУ „Васил Левски“ осигурява безплатни закуски на всички ученици
от начален етап и безплатно обедно хранене за пътуващите ученици, обхванати в целодневна
организация на учебния ден.
Докладна с вх. №6700-516/26.07.2017г. от Директора на Основно училище «Св.св. Кирил и
Методий» с.Попица с мотиви за включване в списъка на средищните училища през учебната
2017/2018 година, в която е посочено, че броят на пътуващите ученици е 19 от следните населени
места, в които няма училище: село Бъркачево – 18 ученика; село Враняк – 1 ученик. Община Бяла
Слатина осъществява и организира превоза на учениците от населените места, в които няма
училища с училищен автобус по предварително изготвен график на пътуване. Училището има
осигурени оптимални условия за целодневна организация на учебния ден, като разполага със
самостоятелни класни стаи и зали за провеждане на организиран отдих и занимания по интереси.
Храненето се осъществява в ученическия стол. Храната се доставя от Общинско предприятие
„Пазари и социални дейности”, с което училището сключва договор за всяка учебна година
Докладна с вх. №6700-511-2/31.07.2017 г. от Директора на Средно училище «Христо Ботев»
с.Габаре с мотиви за включване в списъка на средищните училища през учебната 2017/2018
година, в която е посочено, че броят на пътуващите ученици е 36, от следните насели места, в
които няма съответно училище: с.Камено поле – 4 ученика, с.Драшан – 2 ученика, с.Върбица – 23
ученика, с.Бъркачево – 5 ученика, с.Враняк – 2 ученика. На пътуващите ученици е подсигурен
безплатен превоз /училищен автобус/ от община Бяла Слатина, която осъществява и организира
превоза на всички ученици до 16- годишна възраст от населените места, в които няма училище.
Пътната мрежа до селата Враняк, Бъркачево, Драшан и Камено поле е сравнително добра, но
пътната настилка по маршрута Габаре-Върбица е почти разрушена. Сформирани са 4 групи за
целодневна организация на учебния ден, в които са обхванати ученици от I до VII клас.
Училището разполага със столова база и подсигурява обяд на учениците от целодневната
организация на учебния ден.
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7. Докладна с вх. №6700-514/24.07.2017г. от Директора на Основно училище «Христо Ботев»
с.Търнава с мотиви за включване в списъка на средищните училища през учебната 2017/2018
година, в която е посочено, че броят на пътуващите ученици е 29 от населено място, в което няма
училище: село Алтимир. Община Бяла Слатина осъществява и организира превоза на учениците от
населените места, в които няма училища с училищен автобус по предварително изготвен график
на пътуване. В училището има създадени подходящи условия за обучение на пътуващите ученици:
столово хранене, целодневна организация на учебния ден за учениците от първи до седми клас.
Храната се доставя от Общинско предприятие „Пазари и социални дейности”, с което училището
сключва договор за всяка учебна година
8. Докладна с вх. №6700-520/31.07.2017 г. от Директора на ДГ „Незабравка“ гр. Бяла Слатина, с
допълнителна база с.Соколаре с мотиви за включване в списъка на средищните детски градини
през учебната 2017/2018 година, в която е посочено, че през настоящата учебна година в
задължителна предучилищна възраст от село Комарево до допълнителната база в село Соколаре ще
пътуват 4 деца. Изнесената база е най-близка до населеното място, в което няма детска градина.
Село Комарево отстоява на 6 км от село Соколаре. Превозът ще се осъществява от община Бяла
Слатина с училищен автобус.
9. Докладна с вх. № 6700-511-3/31.07.2017 г. от Директора на ДГ „Червена шапчица“ с.Габаре, с
допълнителна база с.Бъркачево с мотиви за включване в списъка на средищните детски градини
през учебната 2017/2018 година, в която е посочено, че през настоящата учебна година в
задължителна предучилищна възраст от село Враняк до допълителната база в село Бъркачево ще
пътуват 5 деца. Допълнителната база е най-близка до населеното място, в което няма детска
градина. Село Бъркачево отстоява на 4 км от село Враняк. Превозът ще се осъществява от община
Бяла Слатина с училищен автобус.
.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 3, ал. 1 от Постановление № 128 на МС от 29.06.2017 г. във връзка с параграф § 6
”в”, ал. 1 и ал. 2 от допълнителните разпоредби на Закона за народната просвета, чл. 17, ал.1, т. 3 и 21,
ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-95 / 04.08.2017 г., 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:
І. Предлага на Министъра на образованието и науката да включи в списъка на средищните детски
градини и училища в Република България за учебната 2017 / 2018 година следните училища и детски
градини:
Начално училище „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина,
Начално училище „Цани Гинчев“ гр. Бяла Слатина,
Основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина,
Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина,
Основно училище „Св.св. Кирил и Методий“ с. Попица;
Средно училище „Христо Ботев“ с. Габаре,
Основно училище „Христо Ботев“ с. Търнава,
Детска градина „Червена шапчица“ с. Габаре, допълнителна база с. Бъркачево,
Детска градина „Незабравка“ гр. Бяла Слатина, допълнителна база с. Соколаре.
ІІ. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина в срок до 10 септември 2017 година да внесе мотивирано
предложение до Министъра на образованието и науката за включване на горепосочените
образователни институции в списъка на средищни детски градини и училища.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
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РЕШЕНИЕ № 471
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение водещо се под № 3, находящо се на ул. „Христо Ботев”
- стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12,00 кв.м. за МАГАЗИН.
Мотиви: Касае се за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на помещение водещо се под № 3,
находящо се на ул. „Христо Ботев” - стария пазар гр. Бяла Слатина, с площ 12.00 кв.м. за магазин,
актуван с АЧОС № 195 / 21.04.2004 г., вписан в службата по вписванията. Срокът на сключения към
момента договор за обекта изтича на 26.08.2017 г.
Предвид факта, че Община Бяла Слатина ще загуби ежемесечни приходи, е целесъобразно
откриването на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на
нежилищен имот, като началната тръжна месечна цена е определена съгласно Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-91 / 04.08.2017 г., чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по
реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на 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:
- Помещение водещо се под № 3, находящо се на ул. „Христо Ботев” - стария пазар гр.
Бяла Слатина, с площ 12.00 кв.м. за магазин, за срок от 10 /десет/ години;
- Начална тръжна месечна цена 43.20 лв. с ДДС, депозит за участие 518.40 лв. с ДДС,
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
- При явното наддаване в процедурата на търга стъпката за наддаване се определя на
10
% от началната тръжна цена и възлиза на 4.32 лв. с включен ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 472
ОТНОСНО: Отдаване под наем на две помещения с обща площ 23,94 кв.м. представляващи
павилиони № 5 и № 6 в УПИ I-1119, 1121 в кв. 88 по ЗРП на гр. Бяла Слатина, за МАГАЗИН.
Мотиви: Касае се за отдаване под наем за срок от 10 години на две помещения с обща площ 23,94
кв.м. представляващи павилиони № 5 и № 6 в УПИ I-1119, 1121 в кв. 88 по ЗРП на гр. Бяла Слатина, за
МАГАЗИН, актуван с АЧОС № 195 / 21.04.2004 г., вписан в службата по вписванията.
Целесъобразно е откриването на процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за
отдаване под наем на цитираните помещения, като началната тръжна месечна цена е определена
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-90 / 04.08.2017 г., чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по
реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Възлага на Кмета на 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 с обща площ 23,94 кв.м. представляващи павилиони № 5 и № 6 в УПИ I1119, 1121 в кв.88 по ЗРП на гр. Бяла Слатина, за МАГАЗИН, за срок 10 /десет/ години;
- Начална тръжна месечна цена 86.18 лв. с ДДС, депозит за участие 1034.16 лв. с ДДС,
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
- При явното наддаване в процедурата на търга стъпката за наддаване се определя на 10 % от
началната тръжна цена и възлиза на 8.62 лв. с включен ДДС.
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
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