ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ПРОТОКОЛ № 64 / 11.06.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 1020
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра
на младежта и спорта с проект „Спортна площадка в УПИ I в кв. 143 по плана на гр. Бяла Слатина“.
Мотиви:
Община Бяла Слатина е допустим кандидат по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от
Министъра на младежта и спорта. Тази наредба определя условията и реда за финансово
подпомагане от министъра на младежта и спорта на изграждането, реконструкцията и
модернизацията на спортни обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, на
поддръжката и развитието на материално – техническата база. Размерът на финансовите средства за
дейностите, допустими за финансиране, се утвърждават ежегодно от Министъра на младежта и
спорта. Финансовото подпомагане се извършва въз основа на проекти, одобрени по реда на
наредбата. Одобрените проекти се финансират до 12 месеца след датата на внасяне на проектите в
Министерството на младежта и спорта. По реда на Наредбата, финансовото подпомагане е 100%
безвъзмездна финансова помощ и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. След
реализиране на финансираните проекти, изградените обекти и съоръжения се предоставят за изцяло
или частично безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, общообразователни,
спортни, средни, специални и професионални училища и на извънучилищните звена за реализиране
на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с
физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците.
Във връзка с гореизложеното, Община Бяла Слатина предлага за финансово подпомагане към
Министерство на младежта и спорта Инвестиционен проект за изграждане на спортна площадка в гр.
Бяла Слатина. Проектът предвижда площадката да се изгради в имот общинска собственост: УПИ I
в кв. 143 по плана на гр. Бяла Слатина. Проектното предложение има изготвен инвестиционен
проект, на база на който е изготвена Количествено-стойностна сметка за обекта. Бюджетът на
проекта за изграждане и оборудване на спортната площадка възлиза на 166 290,00 лв. без ДДС или
199 548,00 лв. с ДДС.
Проектното предложение предвижда вертикална планировка, изграждането на ограда около
площадката, полагането на настилка, обособяване на игрища за различни видове спорт, монтиране на
спортни съоръжения.
При одобрение и сключване на договор е необходимо да бъде учредена банкова гаранция за
изпълнение в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 3% от стойността на
финансовото подпомагане. Гаранцията трябва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност
6 /шест/ месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-58/10.06.2015 г. и
чл.17, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9 и
т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за „Спортна площадка в УПИ I в кв. 143 по плана на гр. Бяла Слатина“ на
стойност 166 290,00 лв. без ДДС или 199 548,00 лв. с ДДС, с който да се кандидатства в
Министерството на младежта и спорта съгласно Наредба № 2 за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
2. При одобрение и сключване на договор с Министерството на младежта и спорта, Община Бяла
Слатина да учреди банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на финансово

подпомагане, със срок на валидност 6 /шест/ месеца след изтичане на договора в полза на
Министерството;
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина организацията и изпълнението на всички необходими
дейности за подготовката и внасянето на проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 1021
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра
на младежта и спорта с проект „Спортна площадка в УПИ II в кв. 160 по плана на гр. Бяла Слатина“.
Мотиви:
Община Бяла Слатина е допустим кандидат по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от
Министъра на младежта и спорта. Тази наредба определя условията и реда за финансово
подпомагане от министъра на младежта и спорта на изграждането, реконструкцията и
модернизацията на спортни обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, на
поддръжката и развитието на материално – техническата база. Размерът на финансовите средства за
дейностите, допустими за финансиране, се утвърждават ежегодно от Министъра на младежта и
спорта. Финансовото подпомагане се извършва въз основа на проекти, одобрени по реда на
наредбата. Одобрените проекти се финансират до 12 месеца след датата на внасяне на проектите в
Министерството на младежта и спорта. По реда на Наредбата, финансовото подпомагане е 100%
безвъзмездна финансова помощ и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. След
реализиране на финансираните проекти, изградените обекти и съоръжения се предоставят за изцяло
или частично безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, общообразователни,
спортни, средни, специални и професионални училища и на извънучилищните звена за реализиране
на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с
физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците.
Във връзка с гореизложеното, Община Бяла Слатина предлага за финансово подпомагане към
Министерство на младежта и спорта Инвестиционен проект за изграждане на спортна площадка в гр.
Бяла Слатина. Проектът предвижда площадката да се изгради в имот общинска собственост: УПИ II
в кв. 160 по плана на гр. Бяла Слатина. Проектното предложение има изготвен инвестиционен
проект, на база на който е изготвена Количествено-стойностна сметка за обекта. Бюджетът на
проекта за изграждане и оборудване на спортната площадка възлиза на 145 447,52 лв. без ДДС или
174 537,02 лв. с ДДС.
Проектното предложение предвижда вертикална планировка, изграждането на ограда около
площадката, полагането на настилка, обособяване на игрища за различни видове спорт, монтиране на
спортни съоръжения.
При одобрение и сключване на договор е необходимо да бъде учредена банкова гаранция за
изпълнение в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 3% от стойността на
финансовото подпомагане. Гаранцията трябва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност
6 /шест/ месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-57/10.06.2015 г. и
чл.17, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9 и
т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за „Спортна площадка в УПИ II в кв. 160 по плана на гр. Бяла Слатина“ на
стойност 145 447,52 лв. без ДДС или 174 537,02 лв. с ДДС, с който да се кандидатства в
Министерството на младежта и спорта съгласно Наредба № 2 за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
2. При одобрение и сключване на договор с Министерството на младежта и спорта, Община Бяла
Слатина да учреди банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на финансово
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подпомагане, със срок на валидност 6 /шест/ месеца след изтичане на договора в полза на
Министерството;
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина организацията и изпълнението на всички необходими
дейности за подготовката и внасянето на проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 1022
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра
на младежта и спорта с проект „Спортна площадка в УПИ I – кад. № 223 в кв. 74а по плана на с.
Алтимир“.
Мотиви:
Община Бяла Слатина е допустим кандидат по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от
Министъра на младежта и спорта. Тази наредба определя условията и реда за финансово
подпомагане от министъра на младежта и спорта на изграждането, реконструкцията и
модернизацията на спортни обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, на
поддръжката и развитието на материално – техническата база. Размерът на финансовите средства за
дейностите, допустими за финансиране, се утвърждават ежегодно от Министъра на младежта и
спорта. Финансовото подпомагане се извършва въз основа на проекти, одобрени по реда на
наредбата. Одобрените проекти се финансират до 12 месеца след датата на внасяне на проектите в
Министерството на младежта и спорта. По реда на Наредбата, финансовото подпомагане е 100%
безвъзмездна финансова помощ и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. След
реализиране на финансираните проекти, изградените обекти и съоръжения се предоставят за изцяло
или частично безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, общообразователни,
спортни, средни, специални и професионални училища и на извънучилищните звена за реализиране
на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с
физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците.
Във връзка с гореизложеното, Община Бяла Слатина предлага за финансово подпомагане към
Министерство на младежта и спорта Инвестиционен проект за изграждане на спортна площадка в с.
Алтимир. Проектът предвижда площадката да се изгради в имот общинска собственост: УПИ I –
кад. № 223 в кв. 74а по плана на с. Алтимир. Проектното предложение има изготвен инвестиционен
проект, на база на който е изготвена Количествено-стойностна сметка за обекта. Бюджетът на
проекта за изграждане и оборудване на спортната площадка възлиза на 145 447,52 лв. без ДДС или
174 537,02 лв. с ДДС.
Проектното предложение предвижда вертикална планировка, изграждането на ограда около
площадката, полагането на настилка, обособяване на игрища за различни видове спорт, монтиране на
спортни съоръжения.
При одобрение и сключване на договор е необходимо да бъде учредена банкова гаранция за
изпълнение в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 3% от стойността на
финансовото подпомагане. Гаранцията трябва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност
6 /шест/ месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-54/10.06.2015 г. и
чл.17, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9 и
т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за „Спортна площадка в УПИ I – кад. № 223 в кв. 74а по плана на с.
Алтимир“ на стойност 145 447,52 лв. без ДДС или 174 537,02 лв. с ДДС, с който да се
кандидатства в Министерството на младежта и спорта съгласно Наредба № 2 за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.

3

2. При одобрение и сключване на договор с Министерството на младежта и спорта, Община Бяла
Слатина да учреди банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на финансово
подпомагане, със срок на валидност 6 /шест/ месеца след изтичане на договора в полза на
Министерството;
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина организацията и изпълнението на всички необходими
дейности за подготовката и внасянето на проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 1023
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра
на младежта и спорта с проект „Спортна площадка в УПИ II в кв. 30 по плана на с. Бърдарски геран“.
Мотиви:
Община Бяла Слатина е допустим кандидат по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от
Министъра на младежта и спорта. Тази наредба определя условията и реда за финансово
подпомагане от министъра на младежта и спорта на изграждането, реконструкцията и
модернизацията на спортни обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, на
поддръжката и развитието на материално – техническата база. Размерът на финансовите средства за
дейностите, допустими за финансиране, се утвърждават ежегодно от Министъра на младежта и
спорта. Финансовото подпомагане се извършва въз основа на проекти, одобрени по реда на
наредбата. Одобрените проекти се финансират до 12 месеца след датата на внасяне на проектите в
Министерството на младежта и спорта. По реда на Наредбата, финансовото подпомагане е 100%
безвъзмездна финансова помощ и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. След
реализиране на финансираните проекти, изградените обекти и съоръжения се предоставят за изцяло
или частично безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, общообразователни,
спортни, средни, специални и професионални училища и на извънучилищните звена за реализиране
на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с
физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците.
Във връзка с гореизложеното, Община Бяла Слатина предлага за финансово подпомагане към
Министерство на младежта и спорта Инвестиционен проект за изграждане на спортна площадка в с.
Бърдарски геран. Проектът предвижда площадката да се изгради в имот общинска собственост:
УПИ II в кв. 30 по плана на с. Бърдарски геран. Проектното предложение има изготвен
инвестиционен проект, на база на който е изготвена Количествено-стойностна сметка за обекта.
Бюджетът на проекта за изграждане и оборудване на спортната площадка възлиза на 145 447,52 лв.
без ДДС или 174 537,02 лв. с ДДС.
Проектното предложение предвижда вертикална планировка, изграждането на ограда около
площадката, полагането на настилка, обособяване на игрища за различни видове спорт, монтиране на
спортни съоръжения.
При одобрение и сключване на договор е необходимо да бъде учредена банкова гаранция за
изпълнение в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 3% от стойността на
финансовото подпомагане. Гаранцията трябва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност
6 /шест/ месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-55/10.06.2015 г. и
чл.17, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9 и
т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за „Спортна площадка в УПИ II в кв. 30 по плана на с. Бърдарски геран“ на
стойност 145 447,52 лв. без ДДС или 174 537,02 лв. с ДДС, с който да се кандидатства в
Министерството на младежта и спорта съгласно Наредба № 2 за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
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2. При одобрение и сключване на договор с Министерството на младежта и спорта, Община Бяла
Слатина да учреди банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на финансово
подпомагане, със срок на валидност 6 /шест/ месеца след изтичане на договора в полза на
Министерството;
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина организацията и изпълнението на всички необходими
дейности за подготовката и внасянето на проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 1024
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за финансово
подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от Министъра
на младежта и спорта с проект „Спортна площадка в УПИ I в кв. 46 по плана на с. Соколаре“.
Мотиви:
Община Бяла Слатина е допустим кандидат по Наредба № 2 от 08.05.2014 г. за
финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения, издадена от
Министъра на младежта и спорта. Тази наредба определя условията и реда за финансово
подпомагане от министъра на младежта и спорта на изграждането, реконструкцията и
модернизацията на спортни обекти за социален туризъм – държавна и общинска собственост, на
поддръжката и развитието на материално – техническата база. Размерът на финансовите средства за
дейностите, допустими за финансиране, се утвърждават ежегодно от Министъра на младежта и
спорта. Финансовото подпомагане се извършва въз основа на проекти, одобрени по реда на
наредбата. Одобрените проекти се финансират до 12 месеца след датата на внасяне на проектите в
Министерството на младежта и спорта. По реда на Наредбата, финансовото подпомагане е 100%
безвъзмездна финансова помощ и не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите. След
реализиране на финансираните проекти, изградените обекти и съоръжения се предоставят за изцяло
или частично безвъзмездно ползване за определено време на детски градини, общообразователни,
спортни, средни, специални и професионални училища и на извънучилищните звена за реализиране
на задължителните учебни програми и на извънкласните, извънучилищните и свободните занятия с
физическо възпитание, спорт и туризъм и за тренировъчна и състезателна дейност на учениците.
Във връзка с гореизложеното, Община Бяла Слатина предлага за финансово подпомагане към
Министерство на младежта и спорта Инвестиционен проект за изграждане на спортна площадка в с.
Соколаре. Проектът предвижда площадката да се изгради в имот общинска собственост: УПИ I в
кв. 46 по плана на с. Соколаре. Проектното предложение има изготвен инвестиционен проект, на база
на който е изготвена Количествено-стойностна сметка за обекта. Бюджетът на проекта за изграждане
и оборудване на спортната площадка възлиза на 163 393,72 лв. без ДДС или 196 072,46 лв. с ДДС.
Проектното предложение предвижда вертикална планировка, изграждането на ограда около
площадката, полагането на настилка, обособяване на игрища за различни видове спорт, монтиране на
спортни съоръжения.
При одобрение и сключване на договор е необходимо да бъде учредена банкова гаранция за
изпълнение в полза на Министерството на младежта и спорта в размер на 3% от стойността на
финансовото подпомагане. Гаранцията трябва да е безусловна и неотменима и със срок на валидност
6 /шест/ месеца след изтичане на договора за финансово подпомагане.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на Община Бяла Слатина с изх. № 6101-56/10.06.2015 г. и
чл.17, ал. 1, т. 10, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9 и
т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Одобрява проект за „Спортна площадка в УПИ I в кв. 46 по плана на с. Соколаре“ на
стойност 163 393,72 лв. без ДДС или 196 072,46 лв. с ДДС, с който да се кандидатства в
Министерството на младежта и спорта съгласно Наредба № 2 за финансово подпомагане на
строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения.
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2. При одобрение и сключване на договор с Министерството на младежта и спорта, Община Бяла
Слатина да учреди банкова гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на финансово
подпомагане, със срок на валидност 6 /шест/ месеца след изтичане на договора в полза на
Министерството;
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина организацията и изпълнението на всички необходими
дейности за подготовката и внасянето на проектното предложение.
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