ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ПРОТОКОЛ № 65 / 30.06.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 1025
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода
11.11.2014 година до 10.05.2015 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
11.11.2014 година до 10.05.2015 година.
РЕШЕНИЕ № 1026
ОТНОСНО: Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2014 година
до 10.05.2015 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 11.11.2014 година до 10.05.2015 година.
РЕШЕНИЕ № 1027
ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 21 с ново наименование „Наредба № 21 за условията и реда за
принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ на територията на
Община Бяла Слатина”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-61 / 16.06.15., чл. 196, ал. 5 и чл. 225а,
ал. 4 от ЗУТ, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Отменя Наредба № 21 за условията е и реда за принудително изпълнение на заповедите по
чл. 196, ал. 3 от ЗУТ на територията на община Бяла Слатина.
2. Приeма проекта на Наредба № 21 с ново наименование „Наредба № 21 за условията и реда за
принудително изпълнение на заповедите по чл. 196, ал. 3 и чл. 225а, ал. 1 от ЗУТ на територията на
Община Бяла Слатина”.
РЕШЕНИЕ № 1028

ОТНОСНО: Приемане на План за превенция настаняването на деца в институции/услуги от
резидентен тип на територията на община Бяла Слатина, като част от Общинска стратегия за закрила
на детето.
Мотиви: Общински съвет Бяла Слатина, със свое Решение № 729 / 27.03.2014 г. прие Общинска
стратегия за закрила на детето 2014-2017. Тя е изработена в изпълнение на Закона за закрила на
детето, Националната стратегия за закрила на детето 2008-2018 г. и Конвенция на ООН за правата на
детето и е съобразена с условията на изградена система за закрила на детето на централно и местно
ниво, действаща нормативна уредба, регламентираща спазването на правата на децата и определени
стратегически национални приоритети за гарантиране благосъстоянието им. Общинската стратегия
за закрила на детето е съобразена с условията за живот на децата от Община Бяла Слатина и отразява
техните потребности и нужди. Целта на стратегията е осигуряване безопасността на децата в
училищата, детските градини и обслужващите звена, предприемане на мерки за осигуряване
безопасността на децата в структурите на територията на общината, подпомагане и насърчаване на
сътрудничество с гражданските организации на местно ниво, с цел активното им участие в процеса
на формулиране, изпълнение и мониторинг на политиката по закрила на детето.
Изпълнението на стратегическите цели допринася за изграждане на минимален гарантиран
брой и вид услуги в областта на закрилата на детето, с предимно превантивен характер. Услугите са
концентрирани върху потребностите на детето и са насочени към всички деца и семейства в Община
Бяла Слатина.
В Общинска администрация е постъпило предложение от Сдружение „Първи юни“ за
приемане на План за превенция настаняването на деца в институции / услуги от резидентен тип на
територията на община Бяла Слатина, като част от Общинска стратегия за закрила на детето. Този
план е разработен от Сдружение „Първи юни“, съвместно с местни институции и организации в
изпълнение на краткосрочна застъпническа кампания за прилагане на семейно – ориентиран подход
и стимулиране развиването на самостоятелна семейна политика на местно ниво като част от проект
на Национална мрежа за децата „УРОК: Укрепване Развитието на организационния капацитет“.
Планът за превенция настаняването на деца в институция / социални услуги от резидентен тип
се основава на международни и български нормативни документи, свързани със зачитането на
детските и човешките права, като Конституция на Република България, Закон за закрила на детето,
Местна стратегия за закрила на детето, Конвенция на ООН за правата на детето.
Предлаганият план има за цел да ангажира местната общност и местната власт към решаване
на проблема с настаняването на деца в институции / услуги от резидентен тип.
Поради това, основните принципи, на които се основава документът, заложени и във всички
световни и европейски документи, са:
 Всяко дете има право на семейство и отглеждане в семейна среда;
 Всяко дете е уникална личност със своите качества, интереси, способности и потребности;
 Участие на местната общност и местната власт в осъществяване на политики и дейности
по осигуряване на условия за отглеждане на децата в техните семейства;
 Участие на родителски общности и НПО;
 Определяне на срок и конкретни отговорности, контрол и отчетност по изпълнението му
Настоящия План за превенция настаняването на деца в институции / услуги от резидентен тип
на територията на община Бяла Слатина е приет на заседание на общинската комисия за детето,
съгласно протокол № 2 от 16.06.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-59 / 16.06.15. чл. 17, ал. 1, т. 7 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 План за превенция настаняването на деца в институции / услуги от резидентен тип на
територията на община Бяла Слатина, като неделима част от Общинска стратегия за закрила на
детето 2014-2017.
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РЕШЕНИЕ № 1029
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в Община Бяла Слатина.
Мотиви: Проявен интерес за наемане и разпореждане с имоти, общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-62/17.06.2015 г.,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Изменя Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
Община Бяла Слатина през 2015 г., както следва:
1.

Добавя към раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
предостави под наем, VIII. с. Галиче

210.

ИЗОСТАВЕНИ ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ, с площ 3.816дка /Три декара осемстотин и
шестнадесет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с.
Галиче, ЕКАТТЕ 14406 /едно, четири, четири, нула, шест/, местност „Вълча вода“,
представляващ ПИ №000106, парцел 106 /сто и шест/, по картата на възстановената
собственост на селото.

2.
58.

59.

Добавя към раздел Б. Имоти, които Община Бяла Слатина има да продаде:
ДР. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 58.723 дка /Петдесет и осем декара
седемстотин двадесет и три квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в
землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012 /едно, четири, нула едно, две/, местност „Драшански
път“, представляващ ПИ №109001, масив 109 /сто и девет/, парцел 001 /едно/, по картата на
възстановената собственост на селото.
ДР. СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ с площ 30.155 дка /Тридесет декара сто петдесет и
пет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с. Габаре,
ЕКАТТЕ 14012 /едно, четири, нула едно, две/, местност „Драшански път“, представляващ
ПИ №109011, масив 109 /сто и девет/, парцел 011 /единадесет/, по картата на възстановената
собственост на селото.
РЕШЕНИЕ № 1030

ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Бяла Слатина в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект
„Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла
Слатина, област Враца”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Мотиви: Община Бяла Слатина е сключила с Държавен фонд „Земеделие” - гр. София
договор за финансиране на проект „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак,
Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, област Враца”. Проектът на стойност 5 608 334,71 лв.
(Пет милиона шестстотин и осем хиляди триста тридесет и четири лева и 71 стотинки) без ДДС /след
последен анекс/ е одобрен за подпомагане по Програмата за развитие на селските райони чрез
Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Съгласно сключения между страните
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договор, Община Бяла Слатина има правото да получи авансово плащане в размер до 50% от
първоначално одобрената финансова помощ. След провеждане на тръжните процедури и съгласно
сключените анекси, актуалният размер на инвестицията възлиза на горепосочената стойност.
Съгласно правилата на програмата и в съответствие с ПМС за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за съответната бюджетна / финансова година, общините бенефициенти с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) имат
правото да финансират разходите си за данък добавена стойност и към авансовите плащания.
Съгласно цитираното ПМС, след всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие” на
проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител, се финансират разходи за ДДС в
размер до 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
В тази връзка е допустимо Община Бяла Слатина да кандидатства за авансово плащане на
ДДС върху упоменатите по-горе сключени договори пред Държавен фонд „Земеделие” по реда на
ПМС.
За да получи авансово ДДС си по договора, Община Бяла Слатина следва да учреди едно от
предвидените по Наредба № 25 / 29.07.2008 г. обезпечение, а именно запис на заповед, издадена от
Кмета на общината в полза на Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”, която да
покрива 110% от стойността на авансовото плащане и решение на Общински съвет за одобряване на
запис на заповед. Предвиденият срок за предявяване на плащанията при запис на заповед трябва да
покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца. (по-конкретно
чл. 12, ал. 9 вр. чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 10 и 11 от Наредба № 25 / 29.07.2008 г. и чл. 2.3, 2.8б и 2.9 от
Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г.).
Към настоящия момент последният от договорите, сключени с изпълнители, който е
съгласуван с ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция, Централно управление - гр. София е
договорът за строителен надзор.
Процедурно следва да се подаде заявка до ДФЗ – РА - гр. Плевен за авансиране на ДДС върху
този договор, която следва да бъде подкрепена от решение на Общинския съвет за учредяване на
обезпечение, в случая запис на заповед съгласно Наредба № 25/2008 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-66 /23.06.15, договор за
отпускане на финансова помощ № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект
„Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла
Слатина, област Враца”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция, седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов, и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т. 23
и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9, т. 22 и т. 23 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Бяла Слатина да подпише Запис на заповед, без протест и
без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция в
размер на 7 215,12 лв. (Седем хиляди двеста и петнадесет лв. и 12 ст.) за обезпечаване на 110
% от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. по мярка 321 за Проект „Рехабилитация на
водоснабдителна мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица, Община Бяла Слатина, област
Враца”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
Срокът за предявяване на плащанията по записа на заповед е регламентираният в чл. 3.1 от
Договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. удължен с 6 (шест) месеца.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да подготви необходимите документи за получаване
на авансовото плащане по договор № 06/321/01261 от 27.11.2012 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 1031
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ОТНОСНО: Даване на съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства по схема за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд
„Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 г.
Мотиви: Община Бяла Слатина е определена като изпълнителен орган по схема за предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд
„Солидарност” по Заявление 2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 г. за
„Възстановяване на засегната водопроводна мрежа” и „Възстановяване на пътната настилка в гр.
Бяла Слатина”. Посочените обекти попадат съответно в първата приоритетна област на интервенция
по горната схема, а именно „Разходи за възстановяване функционирането на инфраструктурата в
сферата на: категория операция „Водоснабдяване и отпадъчни води” и категория операция
„Транспорт”.
Индикативната стойност на сумата, определена за Община Бяла Слатина е в размер на 1 349
473,54 лв.
Допустими дейности за финансиране по настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са:
• Възстановяване на функционирането на инфраструктурата в сферата на енергетиката,
водоснабдяването и отпадъчните води, телекомуникациите, транспорта, здравеопазването и
образованието;
• Предоставяне на временно настаняване и финансиране на спасителни операции, които да
посрещнат нуждите на засегнатото население;
• Осигуряване на превантивна инфраструктура и предприемане на мерки за защита на културното
наследство;
• Почистване на засегнатите от бедствието области, включително природните зони, в
съответствие, когато е уместно, с екосистемни подходи, както и неотложно възстановяване на
засегнатите природни зони с цел избягване на непосредствения ефект от ерозия на почвата.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 6101-68 /24.06.15, и чл. т. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 6 и т. 8 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 Община Бяла Слатина да кандидатства по схема за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ чрез отпуснатите от Европейската комисия средства от фонд „Солидарност” по
Заявление 2014BG16SPO002 за щетите от бедствията от 31 юли 2014 г. за „Възстановяване на
засегната водопроводна мрежа” и „Възстановяване на пътната настилка в гр. Бяла Слатина” и
поема ангажимент за пълно или частично възстановяване на получената безвъзмездна помощ, в
случай че се установи, че средствата не са използвани по предназначение или че декларираните
щети са значително по-високи от действително претърпените в резултат на бедствието от 01
август 2014 г.
2. Общински съвет Бяла Слатина декларира, че разходите за съответните операции са за щети,
настъпили като пряка последица от бедствието от 01 август 2014 г., и не надвишават
необходимото за възстановяване на състоянието на инфраструктурата от преди бедствието.
3. Упълномощава кмета на Община Бяла Слатина да предприеме необходимите действия по
изготвяне на документация за кандидатстване с проектно предложение пред фонд „Солидарност”
на ЕС.
РЕШЕНИЕ № 1032
ОТНОСНО: Кандидатстване по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 с
проект „Център за независим живот в Община Бяла Слатина” по Процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”
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Мотиви: Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти, със Заповед № РД01-378 от 07.05.2015 г.
на Ръководителя на Управляващия орган одобри Насоки за кандидатстване и приложения и откри
процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M90PO001-2.002
„НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
Община Бяла Слатина разработва проектно предложение „Център за независим живот в
Община Бяла Слатина” по откритата процедура на Оперативна програма „Развитие на човешките
ресурси” 2014–2020 година, приоритетна ос 2: „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И
НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ”, Инвестиционен приоритет № 3: ”Повишаване
на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително
здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа
на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално
включване и здравеопазване, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.
Настоящата процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ цели
подобряване качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване в отговор на
комплексните потребности, включително и здравни, на хора с увреждания и хора над 65 г. в
невъзможност за самообслужване, с цел преодоляването на последиците от социалното изключване и
бедността.
Чрез реализацията на операцията ще се предоставят интегрирани услуги за хората с
невъзможност за самообслужване и за хората с увреждане, като се съчетават комплексни действия в
посока осигуряване на дългосрочна грижа, включително и социални и здравни услуги в общността
или в домашна среда. С това ще се осигури заетост на безработни лица в трудоспособна възраст от
една страна, а от друга ще се даде възможност на хората с увреждания да ползват различни услуги,
съобразно нуждите си.
Операцията допълва и надгражда операция „Помощ в дома” и други мерки, финансирани по
ОП РЧР 2007-2013, както и процедура „Нови алтернативи”, финансирана по ОП РЧР 2014-2020, чрез
прилагането на нов широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво
на почасови услуги за хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужванията
си.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 80 000 до
500 000 лева, като се финансират до 100% от всички допустими разходи по проекта. Схемата ще се
реализира в периода 2015 до 2017 г., като минималната продължителност на предоставяне на
услугите следва да бъде 18 месеца и същите да приключат не по- късно от 31.12.2017 год.
Съгласно изискванията на програмата и нормативната уредба е необходимо решение на
Общински съвет за:
- подаване на проектно предложение по настоящата процедура;
- създаване на нов Център или подкрепа за дейността на Център / звено, създаден по
процедура „Помощ в дома” за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността
или в домашна среда;
- поддържане на услуги за социално включване в общността или в домашна среда, за срок не
по-малко от 6 месеца без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с
изключение на непредвидени обстоятелства.
Община Бяла Слатина има създадено звено за социални услуги по процедура „Помощ в дома“,
но към датата на кандидатстване звеното не предоставя социални услуги в общността или в домашна
среда и дейността му е преустановена. В този случай по настоящата процедура не е допустимо
общината да кандидатства за подкрепа на Звеното, създадено по процедура „Помощ в дома“.
С оглед на гореизложеното и с цел представяне на надлежно оформено проектно
предложение, отговарящо на условията за допустимост, Общински съвет Бяла Слатина следва да
вземе ново решение, в което да е посочено създаването на нов Център за почасово предоставяне на
услуги за социално включване в общността или в домашна среда.
След настъпилата промяна и във връзка с включването на нови дейности за текущ ремонт,
кандидатът трябва да представи Решение на Общинския съвет за предоставяне на помещения за
нуждите на Центъра, с което да гарантира, че те са общинска собственост и се предоставят за срока
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на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на одобряване на
окончателния доклад по проекта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 6101-69 /24.06.15, и чл. т. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, 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 :
Изменя Решение № 1013 / 28.05.2015 г. и то добива вида:
1. Община Бяла Слатина да подаде проектно предложение „Център за независим живот в община
Бяла Слатина” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M90PO001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ” на Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
2. Дава съгласие за създаване на нов Център за почасово предоставяне на услуги за социално
включване в общността или в домашна среда.
3. Община Бяла Слатина да поддържа услуги в домашна среда, за срок не по-малко от 6 месеца
без прекъсване, след одобряване на окончателния доклад по проекта, с изключение на
непредвидени обстоятелства.
4. За срока на изпълнение на проекта и срок не по-кратък от 3 години, считано от датата на
одобряване на окончателния доклад по проекта, предоставя за ползване част от сутеренния етаж
и част от първия етаж на „Читалищна сграда” - общинска собственост, съгласно Акт за публична
общинска собственост № 2321 / 08.01.2013г. Предвидените за ползване части от сградата са както
следва:
 Обособяване на две помещения в южната част на сутеренния етаж на сградата със
застроена площ за първото 10,50 кв.м и за второто – 11,00 кв.м
 Съществуваща тоалетна на сутеренния етаж с две клетки с квадратура 7,48 кв.м.
 Съществуващо помещение, находящо се на първия етаж със застроена площ 44,73 кв.м.
РЕШЕНИЕ № 1033
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на община Бяла Слатина за 2015 г.
Мотиви: 1. С решение № 165 / 28.06.2012 г. на Общински съвет Бяла Слатина е дадено съгласие
Община Бяла Слатина да кандидатства с инвестиционен проект пред Министерство на околната
среда и водите (МОСВ) – Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда
(ПУДООС) за закриване и рекултивация на съществуващо депо за битови отпадъци, находящо се в
землището на гр. Бяла Слатина в местността „Любимир”, ПИ № 194002, ЕКАТТЕ 07702 с обща площ
от 32 004 м2. Проектът е одобрен и е сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с ПУДДОС
№ 10069 / 22.04.2015 г. на стойност 1 865 590,28 лв. с включен ДДС с предмет „Закриване и
рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на община Бяла Слатина“. Срокът за
изпълнение е 42 месеца, считано от започване на строителните работи. В разчета за капиталови
разходи на община Бяла Слатина обектът ще бъде заложен като преходен с начална година 2015.
Очаква се проектът да приключи в края на 2018 г. или началото на 2019 г., според това кога бъде
назначена Държавната приемателна комисия.
В стойността на финансирането, съгласно приложен график са предвидени средства за техническа
рекултивация, биологична рекултивация и мониторинг. Разходите за авторски и строителен надзор
остават за сметка на финансираната организация.
След проведена процедура е сключен договор с ДЗЗД „ФУНДАМЕНТ – КОНСТРУКТ“ за
изпълнител на дейностите по проекта с № ПУДООС-3/06.02.2015 г.
За авторския надзор по изпълнението на проекта е сключен договор № ПУДООС -24/26.05.2015 г.
с „Рекотех“ ЕООД, като на изпълнителя не се дължи възнаграждение.
Строителният надзор ще се осъществява от „Стройнорм“ ЕООД съгласно договор № ПУДООС-2
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/ 05.02.2015 г. и е на стойност 14 000 лв. без ДДС. Разходите за надзор не са включени в
капиталовата програма на Община Бяла Слатина за 2015 г. поради това, че към дата на изготвяне на
Бюджета на общината за 2015 г. все още не е имало сключен договор за финансиране на проекта.
За започване на дейностите по Проекта на 08.06.2015 г. от строителния надзор е издаден акт
образец № 2 за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво за
строежа на техническата инфраструктура на обект „Закриване и рекултивация на общинско
сметище за битови отпадъци на община Бяла Слатина“. Разплащането на дейностите ще става
след представяне на документи съгласно Наредба № 2/2003 г. и Наредба № 3/2003 г. /актове за
изпълнени работи/, одобрението им от РИОСВ / Басейнова дирекция, а за строителните дейности и
превеждането на сумите от ПУДООС.
2. С решение № 943 / 19.02.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина за приемане на бюджета на
Община Бяла Слатина за 2015 г. са предвидени средства в размер на 25 000 лв. за обект №15
„Закупуване на автовишка“ от разчета за капиталови разходи, разпределени в дейностите
„Отбранително-мобилизационна подготовка“ – 13 000 лв. от преходен остатък и „Осветление на
улици и площади“ – 12 000 лв. от целева субсидия за капиталови разходи. Към настоящия момент са
разгледани предложения за автовишки, които отговарят на нуждите на общината и е установено, че
се предлагат подобни машини на по-ниски от планираните цени.
3. В общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна от Кмета на с. Бъркачево с
изх. № 10-04-302 от 17.06.2015 г. за закупуване на храсторез марка SHIHL, за косене на трева, рязане
на храсти и издънки на дървета. В докладната се посочва, че е наложително да бъде осигурена такава
техника и с нея ще се осигури поддържане на зелените площи в селото и няма да се правят разходи за
осигуряването на такива от ОП „Чистота и строителство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 и чл. 125 от ЗПФ и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-64 / 22.06.15., 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 :
I. Разрешава включването на нови обекти, както следва:
1. §§ 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти»
НОВ ОБЕКТ „Закриване и рекултивация на общинско сметище за битови отпадъци на
община Бяла Слатина“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на
околната среда“
Дейност „Управление на дейностите по отпадъците“, местна дейност
Било: 0 лв.

Става: 1 865 590 лв. ПУДООС
14 800 лв. СБС
2 000 лв. ЦСКР
1 882 390 лв.
Обектът е на обща стойност 1 882 390 лв. в т.ч. строителен надзор 16 800 лв. и е е преходен с
начало 2015 г.
Средствата се осигуряват както следва: 1 865 590 лв. от ПУДООС, §§64-01 „Трансфери от
държавни предприятия и други лица, включени в консолидираната фискална програма“; 2 000 лв. от
функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“, местна дейност „Осветление на улици и площади“, §§52-03 «Придобиване на друго
оборудване, машини и съоръжения» и 14 800 лв. от преизпълнение на собствени приходи §§24-06
„Приходи от наеми на земя“.
2. §§52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»
НОВ ОБЕКТ „Храсторез марка STIHL“
Функция „Общи държавни служби“
Дейност „Общинска администрация“, местна дейност
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Било: 0 лв.
Става: 1 200 лв.
Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи §§24-06 „Приходи от наеми на
земя“.
ІІ. Вътрешно компенсиране на капиталови разходи по източници на финансиране през 2015 г.
на Община Бяла Слатина както следва:
2. §§52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»
Обект № 15 „Закупуване на автовишка“
Функция „Отбрана и сигурност“
Дейност „Отбранително мобилизационна подготовка“
Източник на средства: преходен остатък от 2014 г.
Било: 13 000 лв.

Става: 13 000 лв.

§§52-03 «Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения»
Обект № 15 „Закупуване на автовишка“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Осветление на улици и площади“
Източник на средства: целева субсидия за капиталови разходи.
Било: 12 000 лв.
Става: 10 000 лв.
Средствата в размер на 2 000 лв. се пренасочват към обект „Закриване и рекултивация на
общинско сметище за битови отпадъци на община Бяла Слатина“, функция „Жилищно строителство,
благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда“, местна дейност „Управление
на дейностите по отпадъците“, §§ 52-06 «Изграждане на инфраструктурни обекти».
РЕШЕНИЕ № 1034
ОТНОСНО: Продажба на общинска земя, намираща се в землището на с. Габаре, община Бяла
Слатина, област Враца.
Мотиви: Постъпила е молба с вх. № 2600-390 / 15.06.2015 г. от „…………..в, с която същият
заявява искането си за закупуване на общинска земя в землището на с. Габаре, община Бяла Слатина,
обл.Враца., свързано с изграждане на животновъдни обекти.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 2600-390-1 / 16.06.2015, чл. 35, ал. 1, чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 за реда за придобиване управление и
разпореждане на общинско имущество и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
I. 1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 109001, представляващ ДРУГА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, с площ 58.723 дка, земя четвърта категория, местността
„Драшански път“, намиращ се в землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот № 109001 в размер на 29 260 лв. (двадесет и
девет хиляди двеста и шестдесет лева). Данъчната оценка на имота е 9469.10 лв.
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на ОбС на
публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 109001, представляващ
ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ.
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4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
84 лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
II. 1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 109011, представляващ ДРУГА
СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ, с площ 30.155 дка, земя четвърта категория, местността
„Драшански път“, намиращ се в землището на с. Габаре, ЕКАТТЕ 14012.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот № 109011 в размер на 14 380 лв.
(четиринадесет хиляди триста и осемдесет лева). Данъчната оценка на имота е 4862.50 лв.(четири
хиляди осемстотин и шестдесет и два лева и петдесет стотинки).
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на ОбС на
публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на поземлен имот № 109011, представляващ
ДРУГА СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕРИТОРИЯ.
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
84 лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
РЕШЕНИЕ № 1035
ОТНОСНО: Определяне наемната цена за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 12.95 кв.м.,
намиращо се на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина-частна общинска
собственост, което ще бъде отдадено под наем на Сдружение с нестопанска цел „Етника”.
Мотиви: Подадено е заявление с вх. № 6300-65 / 02.06.2015г. от Сдружение с нестопанска цел
„Етника”, гр. Бяла Слатина, ул. ”Т. Каблешков” № 33 за отдаване под наем за срок до 01.03.2018 г. на
помещение за офис, с площ 12,95 кв.м., намиращо се на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” №
64, гр. Бяла Слатина, актуван с АЧОС № 646 / 06.06.2003 г., вписан в службата по вписванията.
Сдружение “Етника“ ползва същото помещение с договор за наем № 2235 / 21.07.2014 г. за срок до
15.07.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6300-65-1 / 05.06.15 г., чл. 14, ал. 6 от ЗОС и
чл. 29 и чл. 33 от Наредба № 6 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс имот частна общинска собственост,
представляващ едно помещение за офис, с площ 12.95 кв.м., намиращо се на втория етаж от сграда
на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина на Сдружение с нестопанска цел осъществяващо
дейност в обществена полза „Етника”, със седалище гр. Бяла Слатина, ул. ”Т. Каблешков” № 33 за
срок до 01.03.2018 г., считано от датата на подписване на договора.
2. Определя наемна цена в размер на 0,90лв.(без ДДС) на месец за 1 кв.м. площ.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 1036
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с.
Търнава, с обща площ 13,50 кв.м. за офис.
Мотиви: Постъпило е заявление от заявление ………….. с вх. № 9400-1205 / 01.06.2015 г. за наемане
на помещението.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-1205-1 / 16.06.15 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. 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 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата при условията на Наредба №
6 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество
(публично оповестен търг с тайно наддаване) за отдаване под наем на имот – ЧОС, а именно:
- помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с обща площ 13,50
кв.м. за ОФИС, за срок 3 /три/ години;
- Начална тръжна месечна цена 21,06 лв. с ДДС, депозит за участие 75,82 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.
РЕШЕНИЕ № 1037
ОТНОСНО: Промяна структурата на ОП „Чистота и строителство“ - гр. Бяла Слатина.
Мотиви: В Община Бяла Слатина, с вх. № 53-00-16-1 / 22.06.2015 г. е постъпила докладна от
директора на ОП „Чистота и строителство“ в която се прави предложение за оптимизиране работата
на общинското предприятие, закриват се длъжности, а за други се обединяват задължения. С
предлаганата промяна ще се увеличат работниците и ще се намали административния персонал.
Във връзка с това, че ОП „Чистота и строителство“ извършва ремонти и изгражда значителен
брой обекти по стопански начин, а също така са се ангажирали с това да осигурят по-добро
почистване на града и населените места в общината, тяхното искане за увеличаване числеността на
персонала в дейност „Чистота“ от 30 бр. на 32 бр. е целесъобразно. Средствата за работна заплата и
осигуровки на допълнителния персонал ще могат да се осигурят от преизпълнение на собствените
приходи на общината от § 26-04 „Наеми на земя“.
За да се обезпечи с необходимия персонал е необходимо да бъдат разкрити още 2 щатни
бройки в структурата и поименното щатно разписание на общинското предприятие, като позициите,
които ще се разкрият са следните:
- общ работник – 2 бр.
Съгласно т. 18.2 от решение № 943 / 19.02.2015 г., в правомощията на кмета е да извършва
компенсирани промени в частта на 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 разпоредбите на
чл. 21, ал. 4, т. 5 от ЗМСМА е записано, че „Общинският съвет определя размера на трудовите
възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна
заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.“ С Приложение
№ 5 към Решение № 943 / 19.02.2015 г. са утвърдени числеността на персонала и средства за работни
заплати за 2015 година за Община Бяла Слатина, с изключение на тези от системата на народната
просвета.
Във връзка с исканите промени от ОП „Чистота и строителство“ е направен анализ на
планираните и изразходените средства за работни заплати и осигурителни вноски към 31.05.2015 г. за
местните дейности към Община Бяла Слатина. Общинското предприятие разполага със средства за
фонд работна заплата и осигуровки, като е необходимо единствено да им бъдат осигурени средства
за 2 нови щатни бройки в размер на 6600 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от ЗПФ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от директора на ОП
„Чистота и строителство“ с вх. № 5300-16-1 / 22.06.15 г., и становище на кмета на общината с изх. №
5300-16-2 / 22.06.15 г., във връзка с разпоредбите на Наредба № 10 на Общински съвет за условията и
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реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне,
приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Бяла Слатина, чл. 21, ал. 1, т. 5, т. 6 и т. 23
от ЗМСМА, и чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Увеличава щатната численост на Общинско предприятие „Чистота и строителство” - гр. Бяла
Слатина, местна дейност „Чистота“ с 2 щатни бройки, съответно на позиции „общ работник”.
2. Увеличава средствата за възнаграждения и осигурителни вноски §§ 01, 02, 05 с 6 600 лв. на
ОП „Чистота и строителство“ в местна
дейност „Чистота“. Средствата се осигуряват от
преизпълнение на собствени приходи §§24-06 „Приходи от наеми на земя“.
3. Изменя Приложение 1 на Правилник за организацията и дейността на Общинско предприятие
„Чистота и строителство” - град Бяла Слатина и утвърждава структурата и числеността на щатния
персонал на Общинско предприятие “Чистота и строителство” – гр. Бяла Слатина.
4. Задължава Директора на ОП „Чистота и строителство“ да извърши необходимите
актуализации по бюджета на предприятието и да предостави информация на кмета на Общината за
извършените промени.
5. Актуализира Приложение № 5 „Численост на персонала и средства за работни заплати за
2015 година“ към Решение № 943 / 19.02.2015 г., изменено с решение № 990 / 30.04.2015 г. и то
добива следното съдържание:
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Структура и числен състав на ОП “Чистота и строителство” – гр. Бяла Слатина
1
2
3
4
5

Директор предприятие
Административен персонал
Зам. директор предприятие
Главен специалист
Диспечер транспортни средства
Специалист
4

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

16
17

18
19
20
21
22

Отдел"Чистота и комунално-битови услуги"
Ръководител, отдел в чистотата
Специалист
Автомеханик
Електромонтьор
Шофьор специален тежкотоварен автомобил
Шофьор товарен автомобил
Тракторист
Машинист пътно-строителни машини
Сметосъбирач
Общи работници
27 бр.
Звено „Гробищни паркове и обредни дейности”
Главен специалист
Гробар
5 бр.
Отдел "Ремонт и поддръжка общ. собственост"
Технически ръководител строителство
Дърводелец
Водопроводчик поддръжка
Електрозаварчик
Работник строителство

1

Висше

1
1
1
1

Висше
Ср. специално
Ср. специално
Средно

бр.
1
1
1
1
5
2
2
1
11
2

1
4

2
1
1
1
9

Висше
Ср. специално
Ср. специално
Ср. специално
Средно
Средно
Средно
Средно
Основно
Основно

средно
Основно

Ср. специално
Основно
Средно
Основно
Основно

12

23
24
25

26
27

Тенекеджия
Машинист еднокофов багер
Шофьор товарен автомобил

Основно
Средно
Средно

1
1
1

17 бр.
Звено” Ремонт и поддръжка улично осветление “
Електромонтьор, изграждане /поддържане /ремонт на
2
Средно
електропроводни линии и мрежи
Машинист автовишка
1
Средно
3 бр.

ОБЩА ЧИСЛЕНОСТ:

57 щатни бройки

Приложение №5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2015 година

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 охрана
2. Отбранително-моб. подготовка дежурни
3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Други дейности по образованието
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1.Детска ясла и детска кухня
2.Здравни кабинети
3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМ. И ГРИЖИ
1. Домашен социален патронаж
2.Помощ в дома
3.Преходно жилище
4.Наблюдавано жилище
5.ДДМУИ
6.ЦНСТ
7.Дом за стари хора
8.Център за обществена подкрепа-устойчивост
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУС
ТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Численост
Годишен планов
на щатен и размер на средствата
нещатен
за раб. заплати за
персонал
2015 г.
2015г.
(§01§02§05)
2

3
125
21
102,0
3,0
28
15
7
6
7
7
45
30
14
1
80
7

1 208 200
155 000
1 046 600
20 000
152000
79000
44500
28500
44 600
44 600
405 349
232 869
167 000
5 480
651 112
54 300

5
3,5
3,5
10
21
30

12 900
31 600
31 600
108 302
181 098
221 312
10 000

66

566 543
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Група ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГО
УСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
1. Осветление
2. Др. д-сти по жилищно строителство, регион.развитие
Група ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Озеленяване
2. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ
Група КУЛТУРА
1. Радиотранслационни възли
2. Обредни дейности
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
Група ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ПО ИКОНОМИКАТА
1. Общ. пазар /Помощни стоп.столове и спомаг. д-сти/

20
3
17
46
14
32

186 267
32 155
154 112
380 276
99 500
280776

7
7
2
5
17
17
17

44 748
44 748
8 200
36 548
145 200
145 200
145 200

РЕШЕНИЕ № 1038
ОТНОСНО: Разкриване на услугата „Център за настаняване от семеен тип за деца/ младежи с
увреждания в град Бяла Слатина, като делегирана от държавата дейност.
Мотиви:
Община Бяла Слатина е бенефициент по проект „Като в свой дом" - разкриване на 2
броя Центрове за настаняване от семеен тип за деца / младежи с увреждания, сключен договор №
BG051PO001-5.2.12-0060-С0001, Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
процедура “Да не изоставяме нито едно дете” - Компонент 2, „Разкриване на социални услуги в
общността”, финансирана по Оперативна програма ”Развитие на човешките ресурси”.
Проектът „Като в свой дом” е реално продължение на проект ”Подкрепа за
деинституционализация на ДДМУИ „Надежда” - с. Търнава, община Бяла Слатина», Приоритетна ос
1: ”Устойчиво и интегрирано градско развитие”, Операция 1.1: ”Социална инфраструктура”, Схема за
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-12/2011 ”Подкрепа за
деинституционализация на социални институции, предлагащи услуги за деца в риск”, чрез който
бяха построени 2 броя напълно нови сгради в град Бяла Слатина.
Проект „Като в свой дом” е в съответствие с Национална стратегия „Визия за
деинституционализация на децата в Република България” и Националната карта за резидентните
услуги.
Разкриването и предоставянето на социална услуга от резидентен тип „Център за настаняване
от семеен тип за деца и младежи с увреждания” е разписано в Стратегия за развитие на социалните
услуги в община Бяла Слатина за периода 2010-2015 и в Годишен план за развитие на социалните
услуги в община Бяла Слатина 2015-2016.
От 01.02.2015 г. се предоставя социална услуга от резидентен тип за деца и младежи с
увреждания, отглеждани преди това в специализирана институция Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост „Надежда” - с. Търнава.
Дейностите по проекта приключват на 31.10.2015 година и във връзка с това е необходимо да
се предприемат постъпки за осигуряване на средства от Държавния бюджет, като социалната услуга
се регистрира като делегирана от държавата дейност. Финансирането ще бъде съгласно единните
разходни стандарти за издръжка на едно място през 2015 година.
Съгласно Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, предоставянето на
социални услуги, когато са държавна дейност се разрешава от Изпълнителния директор на Агенцията
за социално подпомагане, след мотивирано решение на Общински съвет.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-67 / 24.06.15 г., чл. 36в, ал. 3, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане и чл. 17, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И :
1. Дава съгласие, след изтичане срока на проект „Като в свой дом”, считано от 01.11.2015
година, в Община Бяла Слатина да се разкрият 2 броя Центъра за настаняване от семеен тип за деца /
младежи с увреждания, като делегирана от държавата дейност, намиращи се съответно на адрес: град
Бяла Слатина, ул. „Димитър Благоев” № 172а и град Бяла Слатина, ул. „Одрин” № 15а.
2. За разкриване на 2 броя ЦНСТ да бъдат спазени натурални и стойностни показатели, в
съответствие със стандартите, ежегодно утвърждавани с Решение на Министерски съвет, Закона за
държавния бюджет на Република България и Методиката за определяне длъжностите на персонала в
специализираните институции и социалните услуги в общността, както следва:
 Капацитет 28 души – 24 деца / младежи с увреждания от специализирани институции и
4 деца / младежи от общността, за спешно настаняване;
 Стандарт за издръжка - съгласно разчетени натурални и стойностни показатели за
делегираните от държавата дейности, в съответствие със стандартите, ежегодно
утвърждавани с Решение на Министерски съвет и Закона за държавния бюджет за 2015
година.
3. Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала в специализираните
институции и социалните услуги в общността Общински съвет Бяла Слатина утвърждава обща
численост на персонала 25 щатни бройки.
4. Упълномощава кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички последващи действия.
РЕШЕНИЕ № 1039
ОТНОСНО: Приемане на ЧИПУП /ПРЗ/ за УПИ І- 433 в кв.8 по плана на с. Соколаре.
Мотиви: В изпълнение на Решение № 326 от Протокол № 22/ 20.12.2012г.е изработен ЧИПУП –
План за регулация и застрояване за УПИ І – 433 в кв. 8 по плана на с. Соколаре с които се образуват
две нови УПИ І- 433 и УПИ ІІ- 433 в кв. 8 по плана на с. Соколаре, като възложител е Община Бяла
Слатина, съгласно Акт за частна общинска собственост /АЧОС/ № 246 / 06.01.2000 г., Вписан:
Дв.вх.р. 340 / 30.01.06г. т. І - № 84; н.д. 81, Партида: 1901 на Служба по вписванията при РС - Бяла
Слатина.
За новообразуваните имоти се предвижда застрояване указано със застроителна линия.
Съществуващите сгради в новообразуваните урегулирани поземлени имоти се запазват и са
повдигнати с червен цвят.
За квартал 8 по плана на с. Соколаре е отредена зона предимно ниско обществено строителство
/Оо/ с Кинт = 2,0 и П застр.= 60%.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-366-1 / 24.06.15 г., чл. 128, ал. 3 от
Закона за устройство на територията /ЗУТ/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 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема представения ЧИПУП /ПРЗ/ за УПИ І- 433 в кв. 8 по плана на с. Соколаре с който се
образуват две нови УПИ І – 433 и УПИ ІІ - 433 в кв. 8 по плана на с. Соколаре.
2. Предлага на Кмета на Община Бяла Слатина да издаде заповед на основание чл. 129, ал. 2 от
ЗУТ за одобряването на гореописания ЧИПУП /ПРЗ/.
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