ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ПРОТОКОЛ № 68 / 20.08.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 1056
ОТНОСНО: Информация за касовото изпълнение на бюджета на община Бяла Слатина към
30.06.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-78 / 06.08.15. 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 усвояването на
капиталовите разходи към 30.06.2015 год.
(Информация)
ИНФОРМАЦИЯ
Относно: Касовото изпълнение на бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз
(СЕС) и на сметките за чужди средства към 30.06.2015 г. на Община Бяла Слатина
Бюджетът на Община Бяла Слатина е годишен финансов план, който се съставя, приема,
променя, изпълнява и отчита съгласно Закона за публичните финанси. Бюджетът включва всички
постъпления и плащания за дейността на Общината за съответната бюджетна година с изключение на
постъпленията и плащанията, за които се прилагат сметки за средства от Европейския съюз и на
операциите с чужди средства.
Общинският бюджет включва:
1. приходи от местни данъци; такси; услуги и права, предоставяни от общината;
разпореждане с общинска собственост; глоби и имуществени санкции; лихви и неустойки; други
постъпления; помощи и дарения.
2. разходи за делегирани от държавата и за местни дейности, съгласно единната бюджетна
класификация, за персонал; издръжка; лихви; помощи и обезщетения за домакинства; текущи
субсидии; капиталови разходи;
3. бюджетни взаимоотношения с централния бюджет и с други бюджети и сметки за средства
от Европейския съюз;
4. бюджетно салдо;
5. финансиране.
І. Изпълнение на бюджета по приходната част
Приходната част на бюджета на Община Бяла Слатина включва собствени приходи от местна
и държавна дейност.
Начинът за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на Община Бяла Слатина е съгласно Закона за местните данъци и такси, Наредба № 5 и
Наредба № 18 на Общински съвет Бяла Слатина.
Изпълнението на собствените приходи в частта на местните и държавните дейности към
30.06.2015 г. е отразено в приложения № 2; 2а.
Приложение № 2
ОТЧЕТ
на собствени приходи от държавна дейност - общообразователни училища
и социални домове при Община Бяла Слатина към 30.06.2015 г.

Наименование на параграфи
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ
ПРИХОДИ
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Приходи и доходи от собственост
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
приходи от наеми на имущество
приходи от наеми на земя
Други неданъчни приходи
получени застрахователни обезщетения за ДМА
получени други застрахователни обезщетения
други неданъчни приходи
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-)
Помощи и дарения от страната
текущи помощи и дарения от страната
капиталови помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
други помощи и дарения от чужбина
ВСИЧКО ПРИХОДИ:
в т.ч.

%
№ на Уточнен
изпълнение
Отчет
§
план
спрямо
ут.план
Собствени приходи

24
24
24
24
36
36
36
36
37
37
45
45
45
46
46

00
04
05
06
00
11
12
19
00
02
00
01
03
00
70

цнст
уч
дг
ддо

530

530

100,00

530

530

100,00

4656
3300
360
996
0

4656
3300
360
996
0

100,00
100,00
100,00
100,00

8125
8125

8125
8125

100,00
100,00

586
586
13897

586
586
13897

100,00
100,00
100,00

4232
2564
3801
3300

4232
2564
3801
3300

100,00
100,00
100,00
100,00

Собствените приходи от държавна дейност възлизат на 100 % от уточнения план или 13 897 лв. За
същия период на миналата година, процентът на изпълнение е 52,55 % спрямо плана.

Приложение № 2а
ОТЧЕТ
на местни приходи на Община Бяла Слатина, в т.ч. Детски градини
към 30.06.2015 г.
Наименование на параграфи
ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ
ПРИХОДИ
1. ИМУЩЕСТВЕНИ И ДРУГИ ДАНЪЦИ
Данък върху доходите на физическите лица
окончателен годишен (патентен) данък
Имуществени и други местни данъци
данък върху недвижимите имоти
данък върху превозните средства

%
№ на Уточнен
изпълнение
Отчет
§
план
спрямо
ут.план

01
01
13
13
13

00
03
00
01
03

Местни приходи
848000 537185
32000
18532
32000
18532
816000 518653
200000 142585
332000 252158

63,35
57,91
57,91
63,56
71,29
75,95

2

д/к при придоб. на имущ. по дарение и възмезден начин
туристически данък
Други данъци
2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ
Приходи и доходи от собственост
нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция
приходи от наеми на имущество
приходи от наеми на земя
приходи от дивиденти
приходи от лихви по текущи банкови сметки
приходи от лихви по срочни депозити
Общински такси
за ползване на детски градини
за ползване на детски ясли и други по здравеопазването
за ползване на ДСП и други общински социални услуги
за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари и др.
за битови отпадъци
за технически услуги
за административни услуги
за откупуване на гробни места
за притежаване на куче
други общински такси
Глоби,санкции и наказателни лихви
глоби,санкции,неустойки,нак.лихви,обезщетения и
начети
наказателни лихви за данъци, мита и осиг.вноски
Други неданъчни приходи
реализирани курсови разлики
получени застрахователни обезщетения за ДМА
получени други застр.обезщетения
други неданъчни приходи
Внесени ДДС и други данъци върху продажбите
внесен ДДС (-)
внесен данък в/ху прих. от стоп. д/ст на бюдж. предпр.(-)
Постъпления от продажба на нефинансови активи
постъпления от продажба на сгради
постъпления от продажба на НДМА
постъпления от продажба на земя
Приходи от концесии
Помощи и дарения от страната
текущи помощи и дарения от страната
Помощи и дарения от чужбина
текущи помощи и дарения от чужбина
ВСИЧКО МЕСТНИ ПРИХОДИ:
в т.ч.

13 04
13 08
20 00

280000
4000
0
1478040
374284
29250
111900
198034
15000
100
20000
892100
117000
25000
90000
26700
500000
20000
100000
100
300
13000
64500

122341
1569
0
908869
287539
22601
57600
198034

25
5692
18269

61,49
76,82
77,27
51,47
100,00
0,00
58,00
46,23
62,77
55,25
44,50
46,51
23,36
75,37
53,37
42,87
0,00
8,33
43,78
28,32

2500
62000
20369

1750
16519
3922

70,00
26,64
19,25

338

338

20031
-50000
-35000
-15000
162000
20000
2000
140000
2787
6000
6000
0

3584
-17437
-6091
-11346
49129

17,89
34,87
17,40
75,64
30,33

49129
2787
4709
4709
0

0,00
35,09
100,00
78,48
78,48
0,00

2320040 1446054
ДГ
5669
3091

62,33
54,52

24
24
24
24
24
24
24
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
28

00
04
05
06
07
08
09
00
01
02
04
05
07
10
11
15
17
29
00

28
28
36
36
36
36
36
37
37
37
40
40
40
40
41
45
45
46
46

02
09
00
01
11
12
19
00
01
02
00
22
30
40
00
00
01
00
01

58
9246
559951
64639
11125
41855
6236
376834
10674
42871

43,69
39,23

Приходите от общински характер се изпълняват на 62,33 % спрямо утвърдения годишен план за 2015
г. или 1 446 054 лв. От тях изпълнението на собствените приходи на детските градини е 3 910 лв.
или 54,52 % от плана. Събираемостта на най-важното перо от местните приходи в Общинския
бюджет - общинските такси възлиза на 62,77 % от плана. Процентното изпълнение на собствените
приходи към 30.06.2014 г. е 56,69 %.
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ІІ. Изпълнение на бюджета по разходната част
1. Разходи за държавни и местни дейности
На база така изпълнената приходна част са извършени разходи за 5 978 066 лв., като
приоритетно са осигурени средства за изплащане на общинския дълг, заплати, храна, издръжка на
образователните, здравните и социалните институции. Разходната част е групирана по функции,
които включват точно определени групи и дейности.
Чрез структурата на бюджетните разходи по функции е представено финансирането на основните
дейности, осъществявани от общината - Приложения № 3;3а;3б
Изпълнението на бюджета към 30.06.2015 г. спрямо уточнения годишен план е в размер на
4 165 319 лв. или 49,23 % за държавните дейности.
Приложение № 3
ОТЧЕТ
на разходите за делегирани от държавата дейности на Община Бяла Слатина
към 30.06.2015 г.
Уточнен
план
ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ
Държавни и общински служби и дейности по изборите
Общинска администрация
Отбранит-мобилизац. подготовка,поддърж.на запаси и
мощности
Други дейности по вътрешна сигурност
Детски градини
Общообразователни училища
Други дейности по образованието
Детска ясла, детска кухня и яслени групи в ОДЗ
Здравен кабинет в ДГ и училища
Други дейности по здравеопазването-медиатор
Центрове за обществена подкрепа
Програми за временна заетост
Център за настаняване от семеен тип
Наблюдавано жилище
Преходно жилище
Дом за стари хора
Дом за деца с умствена изостаналост
Личен асистент
Др. служби и дейн. по соц. осиг., подп. и заетостта
Спорт за всички
Читалища
Др. дейн. трансп., пътища, пощи и далекосъобщения
Разходи, некласифицирани в другите функции-лихви
ВСИЧКО:

492
766 600
67 289

%
изпълнение
Отчет
спрямо
ут.план
492
100,00
368 201
48,03
17 854
26,53

37 639
1 575 084
4 018 455
102 215
229 611
196 835
6 180
137 042
95 561
292 175
49 938
62 217
381 662
47 849
42 536
71 697
8 392
263 720
7 822

12 005
782 830
1 934 009
96 162
102 539
69 979
2 600
24 300
95 561
117 445
25 956
28 810
190 930
41 739
42 536
71 697
4 906
126 946
7 822

31,90
49,70
48,13
94,08
44,66
35,55
42,07
17,73
100,00
40,20
51,98
46,31
50,03
87,23
100,00
100,00
58,46
48,14
100,00

8 461 011

4 165 319

49,23

Изпълнението на държавните дейности, дофинансирани с общински приходи към края на
отчетния период е 35,06 %, като са направени разходи за 219 505 лв.
Приложение № 3а
ОТЧЕТ
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на разходите за дофинансирани държавни дейности на Община Бяла Слатина
към 30.06.2015 г.
%
Уточнен
изпълнение
Отчет
план
спрямо
ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ
ут.план
Общинска администрация
Общообразователни училища
Други дейности по образованието
Центрове за обществена подкрепа
Център за настаняване от семеен тип
Личен асистент
Читалища

218 262
245 000
20 000
10 000
16 000
61 738
55 000
626 000

125 557

57,53
0,00

4 299
61 738
27 911
219 505

26,87
100,00
50,75
35,06

Изпълнението на бюджета на местни дейности е 36,20 %, което възлиза на 1 593 242 лв.
Приложение № 3б
ОТЧЕТ
на разходите за местни дейности на Община Бяла Слатина
към 30.06.2015 г.
Уточнен
план
ФУНКЦИЯ / ДЕЙНОСТ
Общинска администрация
Общински съвет
Други дейности по вътрешна сигурност
Ликвидир. последици от стих.бедств.и производ.авар.
Детски градини
МБАЛ–общинска болница/Други дейности по здравеоп./
Детска ясла, детска кухня, яслени групи в ОДЗ
Домашен социален патронаж
Програми за временна заетост
Клуб на пенсионера и инвалида
Др. служби и дейн. по соц. осиг., подп. и заетостта
Водоснабдяване и канализация
Осветление на улици и площади
Изграждане, ремонт, поддържане уличната мрежа
Други дейности по ЖС, БКС и РР
Озеленяване
Чистота
Управление на дейностите по отпадъците
Спортни бази за спорт за всички
Радиотранслационни възли
Обреден дом
Субсидии и др.разходи по рел.дело
Общински пазар /Пом.ст.столове и др.спомаг.д-сти/
Служби и дейности поддърж. ремонт изгр . пътища
Приюти за безстопанствени животни

644 092
165 000
87 000
40 000
396 669
245 193
70 000
171 000
45 000
15 000
13 000
78 418
298 000
250 024
257 840
110 000
608 183
16 800
275 000
12 000
60 000
2 000
200 000
224 710
5 000

Отчет
286 261
73 204
36 096
493
222 933
26 616
69 105
16 889
6 819
10 004
48 418
104 825
5 151
83 012
51 002
319 584
49 079
5 193
30 305
1 000
79 309
37 178

%
изпълнение
спрямо
ут.план
44,44
44,37
41,49
1,23
56,20
0,00
38,02
40,41
37,53
45,46
76,95
61,74
35,18
2,06
32,20
46,37
52,55
0,00
17,85
43,28
50,51
50,00
39,65
16,54
0,00
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Разходи, некласифицирани в другите функции-лихви
Други дейности по икономиката
ВСИЧКО:

101 582
10 000
4 401 511

27 321
3 445
1 593 242

26,90
34,45
36,20

След актуализацията на бюджета на общината, изпълнението към 30.06.2015 г. спрямо уточнения
годишен план е 44,00 % (уточнен годишен план 13 488 522 лв. и изпълнение 5 978 066 лв.).
Преходният остатък от предходната 2014 г. е в размер на 1 413 573 лв. и съгласно Решение
№ 943/19.02.2015 г. на Общинския съвет Бяла Слатина е разпределен по съответни функции и
параграфи както следва: за държавни дейности 488 667 лв., за местни дейности 924 906 лв.
Остатъкът по бюджетната сметка на Община Бяла Слатина към 30.06.2015 г. е 751 925 лв.
Сметката за срочни депозити към края на отчетния период е със салдо 1 300 000 лв.
2. Натурални показатели
Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности е по план 605,5 бройки и
отчет 569 бройки, където незаетите бройки са както следва: 1,5 бройки в делегирана държавна
дейност „Общинска администрация”; 1 бройка в дейност ”Център за настаняване от семеен тип”; 3
бройки в „Детска ясла“; 2 бройки в дейност „Отбранително-мобилизационна подготовка“; 1 бройка в
Дом за стари хора; 1 бройка в дейност „Други дейности по образованието“; 4 бройки в детските
градини и 23 бройки в училищата или всичко незаети 36,5 бройки .
Числеността на персонала в делегираните от държавата дейности, дофинансирани с общински
приходи е по план 28,5 бройки и отчет 27,5 бройки. В дейност „Общинска администрация” има
незаета 1 бройка.
Числеността на персонала в местните дейности е с план 110 бройки и отчет 103 бройки като
1 незаета бройка е в дейност ”Радиотранслационни възли”, 2 бройки в „Озеленяване“ и 4 бройки в
„Други дейности по вътрешната сигурност“.
Субсидираната числеността на персонала в дейност „Читалища” по план е 38 бройки. Към
31.03.2015 г. са заети всички бройки.
3. Изпълнение на капиталовите разходи
Годишната задача за 2015 г. за капиталови разходи е планирана да бъде изпълнена със средства от
субсидия от Републиканския бюджет, собствени бюджетни средства, средства по оперативни
програми и други.
Изпълнението е съгл. Приложение № 4.
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Приложение № 4
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА

РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА
КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ ПРЕЗ 2015г.
(2трим.-Раздел Б)

No

Наименование и местонахождение на обектите

Капиталови разходи по източници на
Собствен
Годишна Усвоено
Сметки
и
задача към края Субсиди
за
Външни
бюджетн
2015
2трим.
я РБ средства
помощи
и
от ЕС
средства
5
6
7
9
11
13

1
2
Разходи, които ще бъдат извършени през 2015г.
Раздел Б
12671116 5645194
7200 5607707
29287
Параграф 5100: Основен ремонт на дълготрайни материални активи
337961
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално
182024
стопанство и опазване на околната среда
Обекти
182024
Ремонт на ул. "Каблишков" в отсечката от ул. "Ал.
5 Стамболйиски" до ул. "В.Левски"
42390
0
0
Ремонт на ул. "Одрин" в отсечката от ул. "Бачо Киро"
6 до ул. "Н.Й.Вапцаров"
10997
0
0
Ремонт на ул. "Бачо Киро" в отсечката от ул.
7 "Н.Хрелков" до ул."Ломска"
20280
0
0
Ремонт на ул. "Родопи" в отсечката от ул. "Солунска"
8 до ул. "Васил Левски"
31731
0
0
Ремонт на ул. "Златия" в отсечката от ул. "Солунска"
9 до ул. "Васил Левски"
76626
0
0
Функция 08: Икономически дейности и услуги
155937
Обекти
155937
Ремонт на път IV VRC 1013 Бяла Слатина - Б. геран от
10 км.22+700 до км. 7+400
46244
0
0
Ремонт на път IV VRC 1016 Алтимир до гроница със с.
12 Сиракова от км.0+00 до км.2+00
14770
0
0
Ремонт на път IV VRC 1015 Тлачене от км. 12+600 до
13 граница със с. Нивянин от км. 12+600 до км.7+402
56184
0
0

1000
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Ремонт на път IV VRC 1014 от Тлачене до граница със с.
35 Вировско от км.5+900 до км. 15+800
19093
0
0
Ремонт на път IV VRC 1110 Търнава Галиче от км. 0+00
36 до км. 10+000
19646
0
0
Параграф 5200: Придобиване на дълготрайни материални активи
11969889 5628214
5607707
19507
Функция 01: Общи държавни служби
15131
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
13931
Обекти
13931
39 Общ устройствен план
13931
0
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения1200
48 Храсторез STIHL
1200
0
0
Функция 02: Отбрана и сигурност
24200
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
24200
15 Закупуване на "Автовишка"
23000
0
0
0
19 Закупуване на климатик за ЦСП-МКБППМН
1200
0
0
Функция 05: Социално осигуряване, подпомагане и грижи
21500
4299
4299
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения1500
Закупуване на професионална готварска печка за
29 "Дом за стари хора" с. Попица
1500
0
0
5204 придобиване на транспортни средства
4000
Закупуване на Бус 8+1 места за нуждите на "Дом за
28 стари хора" с. Попица
4000
0
0
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
16000
4299
4299
Обекти
16000
4299
4299
Изграждане на ограда за ЦНСТ в УПИ I и III на кв.19 в
24 гр. Бяла Слатина
16000
4299
4299
Функция 06: Жилищно строителство, благоустройство, комунално
11715777
стопанство
5612786
и опазване на5607707
околната среда
5079
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
30080
5079
5079
16 Доизграждане подпорна стена на р. Скът в гр. Бяла Слатина24140
0
0
Моторна косачка 14 КВ за нуждите на ОП '''Чистота и
49 строителство'
2340
2340
2340
51 Косачки тримери - 3 бр. за ОП ''Чистота и строителство''
3600
2739
2739
5206 изграждане на инфраструктурни обекти
11685697 5607707
5607707
Обекти
11685697 5607707
5607707
Реконструкция на водопроводна мрежа по ул. Р.
27 Даскалов с. Търнава
30000
0
0
Реконструкция на водопроводна мрежа в населени
41 места с до 2000 жители
5793029 2766215
2766215
42 Интегриран проект за Водния цикъл на гр. Бяла Слатина 106868 106868
106868
Рехабилитация на водоснабдителната мрежа в селата
44 Търнак, Габаре, Галиче, Попица
5739000 2734624
2734624
Закриване и рекултивация на общинско сметище за
47 битови отпадъци на община Бяла Слатина
16800
0
0
0
Функция 07: Почивно дело, култура, религиозни дейности
190386
8234
8234
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения
190386
8234
8234
30 Комбинирана спортна площадка в с. Галиче
57152
0
0
0
31 Комбинирана спортна площадка в с. Попица
63163
4117
0
4117
34 Комбинирана спортна площадка в с.Търнава
70071
4117
0
4117
Функция 03: Образование
2895
2895
1895
5203 придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения1000
1000
45 Интерактивна дъска за ЦДГ Незабравка Бяла Слатина
1000
1000
5205 придобиване на стопански инвентар
1895
1895
1895
46 Закупуване на аспиратор за ЦДГ Детелина Бяла Слатина
1895
1895
1895
Параграф 5300: Придобиване на нематериални дълготрайни активи
18180
16980
7200
9780
Функция 01: Общи държавни служби
9780
9780
9780
5309: Придобиване на други нематериални дълготрайни активи7980
7980
7980
Основен ремонт на отоплителна инсталация на МБАЛ
40 Бяла Слатина по част ОВ
7980
7980
7980
5301: Придобиване на програмни продукти и лицензи за програмни
1800 продукти
1800
1800
Придобиване на готови ПП
1800
1800
1800
50 Програмен продукт '''Агро Офис КАРТИ'
1800
1800
1800

1000

1000
1000
1000
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Функция 07: Почивно дело, култура, религиозна дейност
8400
5309: Придобиване на други дълготрайни нематериални активи8400
33 Проектиране и авторски надзор на спортни площадки по селата
8400
Параграф 5500: Капиталови трансфери
345086
Функция 04: Здравеопазване
345086
5503: Капиталови трасфери за организации с нестопанска цел 345086
18 Ремонт на съществуваща триетажна сграда част от МБАЛ 221986
43 Основен ремонт и подмяна на дограма на МБАЛ Бяла Слатина
123100

7200
7200
7200

0
0

7200
7200
7200

0
0

0

ІІІ. Взаимоотношения с Републиканския бюджет
Бюджетните взаимоотношения на общинския бюджет с централния бюджет включват трансфери и
заеми:
 за обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности;
 за местни дейности за осигуряване на минимално равнище на местните услуги в общината,
включително обща изравнителна субсидия и целеви средства за зимно поддържане и
снегопочистване;
 целева субсидия за капиталови разходи, която е разпределена за местни дейности вкл.
средства за ремонт на общинската пътна мрежа;
 други трансфери.
1. Трансфери
През първото полугодие на 2015 г. с писма на Министерството на финансите са извършени
следните актуализации на бюджета в частта на взаимоотношения с Републиканския бюджет:
1.1.Обща субсидия и други трансфери за държавни дейности §§31-11:
 ФО – 9/15.04.2015 г. - на основание на промените в натуралните показатели съгл.
информационна система „Админ М”, увеличава общата субсидия с 10 787 лв. в съответните
разходни параграфи на делегирани държавни дейности на функция „Образование”;
 ФО – 10/15.04.2015 г. – възстановяване на част от разходите, извършени от педагогическия
персонал за транспорт от местоживеенето им до местоработата в друго населено място и обратно,
увеличава общата субсидия с 41 298 лв. в съответните разходни параграфи на делегирани държавни
дейности на функция „Образование”;
 ФО – 11/23.04.2015 г. - за изплатените от общината средства за присъдена издръжка за I-во
тримесечие на 2015 г., увеличава общата субсидия с 13 175 лв. в §§ 42-19, функция „Социално
осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта”, делегирана държавна дейност „ Други служби и дейности по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”;
 08-00-396/04.05.2015 г. – във връзка със закриването на Дом за деца с умствена изостаналост с.
Търнава, намалява общата субсидия с 122 465 лв. в съответните разходи параграфи на функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи“ , делегирана държавна дейност „Домове за деца“;
 ФО – 16/07.05.2015 г. - на основание на промените в натуралните показатели съгл.
информационна система „Админ М”, намалява общата субсидия с 3 758 лв., в съответните разходни
параграфи и делегирани държавни дейности на функция „Здравеопазване”.
1.2. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ §§31-18:
Няма актуализации.
1.3. Получени от общини целеви трансфери от ЦБ §§31-28:

ДПРС – 2/09.03.2015 г. – за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания
на ученици, ветерани и др.групи пътници, увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с
3 911 лв. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за първо тримесечие на
2015 г. по §§43-00, функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”,
делегирана държавна дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията”; 41 382 лв. компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст за
първо тримесечие на 2015 г. по съответните разходи параграфи и делегирани държавни дейности на
функция „Образование”; 21 523 лв. компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за
първо тримесечие на 2015 г. по §§42-00, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”,
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делегирана държавна дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и
заетостта”;

ДПРС – 4/17.04.2015 г. – за компенсиране на безплатните и по намалени цени пътувания
на ученици, ветерани и др.групи пътници, увеличава бюджетните взаимоотношения на общината с
3 911 лв. субсидии за вътрешноградски и междуселищни пътнически превози за второ тримесечие на
2015 г. по §§43-00, функция „Икономически дейности и услуги”, група „Транспорт и съобщения”,
делегирана държавна дейност „Други дейности по транспорта, пътищата, пощите и
далекосъобщенията”; 57 331 лв. компенсации за безплатен превоз на ученици до 16 год. възраст за
второ тримесечие на 2015 г. по съответните разходи параграфи и делегирани държавни дейности на
функция „Образование”; 21 523 лв. компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания за
второ тримесечие на 2015 г. по §§42-00, функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”,
делегирана държавна дейност „Други служби и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и
заетостта”.
Към 30.06.2015 г. са възстановени средства на Централния бюджет в размер на – 6 066 лв., отчетени
по §§31-20.
След актуализацията на бюджетните взаимоотношения с Републиканския бюджет, приходите на
бюджета на общината в края на на 2015 г. имат вид съгласно приложение № 1.
ОТЧЕТ
на взаимоотношения с Централния бюджет на Община Бяла Слатина
към 30.06.2015 г.

Получени трансфери от Централния бюджет
Бюджетни взаимоотношения с ЦБ
Обща субсидия и други трансфери за държавни
дейности
Обща изравнителна субсидия и др. трансфери за
местни д/сти
Получени от общини целеви трансфери за капиталови
разходи
Получени от общини целеви трансфери
Получени от общини целеви трансфери
Възстановени трансфери /субсидии/ за ЦБ
ВСИЧКО ПРИХОДИ:

9850397

%
изпълнение
Отчет
спрямо
ут.план
3166244
32,14

31 11

7655016

2314794

30,24

31 12

1644800

790700

48,07

401000
149581

66816

0,00
44,67

0
9850397

-6066
3166244

32,14

№ на
§
31 00

31
31
31
31

13
18
28
20

Уточнен
план

Заеми
Към 30.06.2015 г. Общината не е ползвала временни заеми от Централния бюджет.
ІV. Финансирания
1.Трансфери
1.1 Получени трансфери:
 От Министерство на труда и социалната политика, Фонд „Социална закрила” са предоставени
средства в размер на 15 088 лв. по проект „Обществени трапезарии” съгл. писмо № 08-4242 /
19.06.2015 г. Сумата е отразена като трансфер по §§61-01 и по разходни параграфи във функция
„Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по социалното
осигуряване, подпомагане и заетостта”, делегирана държавна дейност „Други служби и дейности по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”;
 Трансферът от Министерството на труда и социалната политика по Програми за временна
заетост, отразен по §§61-05 е в размер на 95 560 лв. съгласно писмо № 20-05-62/30.06.2015 г., и е
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разпределен по съответните параграфи на функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”,
група „Програми, дейности и служби по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”,
делегирана държавна дейност ”Програми за временна заетост”.
 От Агенцията за социално подпомагане в изпълнение на ПМС №4/2015 г. е получен трансфер
в размер на 42 536 лв. по §§61-01. Средствата са разпределени по съответните разходни параграфи на
функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи”, група „Програми, дейности и служби по
социалното осигуряване, подпомагане и заетостта”, делегирана държавна дейност ”Личен асистент”;
 От Областна администрация Враца във връзка с разходите направени за избор на общински
съветник е получен трансфер в размер на 492 лв. по §§61-01 и е разпределен в съответните разходни
параграфи на делегирана държавна дейност „Държавни и общински служби и дейности по изборите“;
 Във връзка с реализирането на проекти, финансирани от ДФ „Земеделие“ е получен трансфер
в размер на 510 600 лв., представляващ ДДС по §§61-01 по писма с №01-0800/5038/14.04.2015, №010800/5188/17.07.2015 г. и №01-0800/5217/17.07.2015 г. на ДФ „Земеделие“. Същият е прехвърлен в
СЕС.
 Получен е ДДС по проект „Училищен плод“, което подлежи на отчитане в бюджета в размер
на 173 лв. по §§61-01 и е разпределено в съответния разходен параграф на дейност
„Общообразователни училища“.
1.2.Предоставени трансфери
 Предоставен е и трансфер в размер на – 24 851 лв. за депониране на отпадъци към Регионално
депо гр. Оряхово, който е отразен в §§61-02 Предоставени трансфери / между общини /;
 За изпълнение на проект « И аз имам семейство» е предоставен трансфер от бюджетната
сметка по §§62-02 в размер на -70 лв.
 За изпълнение на проект «Подкрепа за заетост» е предоставен трансфер от бюджетната сметка
по §§62-02 в размер на -159 лв.
 За разплащане на ДДС по проекти финансирани от Разплащателна агенция към ДФ
„Земеделие“ са предоставени трансфери, както следва: проект „Рехабилитация на водоснабдителна
мрежа в селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица – община Бяла Слатина” – 250 000 лв. и проект
„Реконструкция на водопроводната мрежа в селата“ 260 600 лв. Трансферите са отразени по §§62-02.
2.Заеми
За участието в проекти са използвани временни безлихвени заеми между бюджетни и сметки
за средства от Европейския съюз за покриване на разходи, които след одобрение са възстановяни във
вид на трансфери в СЕС от финансиращите проектите органи. В последствие са погасявани в
бюджетната сметка. Взаимните заеми са в размер на 83 091 лв./ в бюджетната със знак /-/, а в СЕС
със знак /+/.
Във връзка с изпълнението на проект ”Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла
Слатина” е получен заем от ФЛАГ в размер на 1 058 888 лв. по §§83-72. Средствата са прехвърлени
като трансфер към сметката за средства от Европейския съюз по §§62-02.
V. Изпълнение на сметки за средства от Европейския съюз
Наред с изпълнението на приходите като цяло, необходими за покриване на разходите по
дейностите и функциите към бюджета на общината, активно се участва и с проекти по Структурните
фондове на Европейския съюз за предоставяне на средства, които подобряват и ще подобряват
материалната база, благосъстоянието и социалната политика на дейностите в общината. Работи се по
ОП ”Развитие на човешките ресурси”; ОП „Околна среда”; ОП ”Развитие на селските райони” и ОП
”Административен капацитет”.
За целта на касовото изпълнение, участието на Общината в проекти по оперативни програми
се отчита в СЕС, по съответните параграфи от ЕБК.
1. ОП „Околна среда”:
 Проект ”Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина”. Получен е временен
безлихвен заем от бюджетната сметка в размер на 27 893 лв. по §§ 76-00. Трансферът по §§62-01 е в
размер на 1 058 888 лв. Част от средствата
са изразходени съгласно сключения договор и са
отразени по съответните разходни параграфи. Салдо по сметката на проекта към края на отчетния
период е 925 228 лв.
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2. ОП „Развитие на човешките ресурси”:
 Проект „Подкрепа за достоен живот“. Трансферът от финансиращия орган е в размер на
73 166 лв. по §§63-01. Възстановен е
заем към бюджетната сметка в размер на 36 284 лв. по
§§76-00. Получен е трансфер от бюджетната сметка възлизащ на 159 лв. по §§62-01. Направените
разходи са на стойност 37 041 лв., които са отразени по съответните параграфи. Към края на
отчетния период, проектът е приключил.
 Проект „И аз имам семейство” Получен е трансфер от АСП в размер на 121 897 лв. по §§63-01,
както и трансфер от бюджетната сметка на стойност 70 лв. по §§62-01. Средствата са разпределен по
съответни разходни параграфи съгласно сключения договор по проекта.
 Проект „Подкрепа за заетост” на Общинска администрация е получен трансфер по §§63-01 от
АЗ в размер на 35 613 лв. и е възстановен заем към бюджетната сметка на стойност 8 197 лв.
Разходите в размер на 27 416 лв. са отчетени по съответните параграфи. Към 30.06.2015 г. проектът е
приключил.
 Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища, чрез въвеждане
на целодневна организация на учебния процес”. Преходният остатък от 2014 г. е 7 642 лв. Получен и
са трансфери в размер на 83 015 лв. Разходени са 65 561 лв. по съответни разходни параграфи.
Преходният остатък към края на периода е в размер на - 17 454 лв., отразени в §§ 88-03.
 Проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”.
Преходният остатък от 2014 г. е 146 лв. Получените трансфери по §§63-01 са 8 961 лв. Изразходени
са средства в размер на 18 799 лв. по съответни параграфи и преходен остатък в края на периода
9 838 лв., отразени в §§ 88-03.
 Проект „Квалификация на педагогическия персонал“ . Училищата на територията на Община
Бяла Слатина са получили като трансфер по §§63-01 от МОН 354 лв. Разходите са отчетени по
съответните разходни параграфи. Няма остатък.
 Проект „Като в свой дом“. Остатъкът по аналитичната сметка на проекта към 31.12.2014 г. е
66 001 лв. Получен е трансфер по §§63-01 в размер на 113 162 лв. съгл. писмо №08/2152/27.05.2015 г.
на АСП. За отчетния период е получен временен безлихвен заем от бюджетната сметка на стойност
31 124 лв. по §§ 76-00. Сумата от 210 287 лв. е отчетена по съответните разходни параграфи. Няма
салдо към края на тримесечието.
 Проект „Нови възможности за грижа“ стартира през второто тримесечие на годината с
получен трансфер от 3 460 лв. по писмо №BG05-832/30.06.2015 г. на АСП, който е посочен по
§§63-01. Средствата са отчетени по съответните разходни параграфи. Няма салдо по аналитичната
банкова сметка.
 Проект „Топъл обяд“ е с начало м.06.2015 г. като за отчетния период няма получени и
изразходени средства.
4. ОП „Административен капацитет”:
 Проект „Подобряване комуникативността и ефективността на служителите от Общинска
администрацията Бяла Слатина. Преходният остатък по аналитичната сметка на проекта към
31.12.2014 г. е 17 448 лв. Получен е временен безлихвен заем от бюджетната сметка в размер на
37 757 лв. Направените са разходи през периода възлизат на 55 205 лв., които са отчетени по
съответните разходни параграфи. Към края на тримесечието няма преходен остатък.
5. Разплащателна агенция към ДФ „Земеделие”:
 По ОП „Развитие на селските райони” проект „Рехабилитация на водоснабдителна мрежа в
селата Търнак, Габаре, Галиче, Попица – община Бяла Слатина” преходния остатък от миналата
година е 2 763 850 лв. Получен е трансфер от 250 00 лв. от бюджетната сметка за разплащане на
ДДС по §§62-01. Възстановен е трансфер на Разплащателна агенция от 7 250 лв. по §§ 63-02.
Направени са разходи за 2 734 624 лв., които са отчетени по съответните параграфи. Салдото по
сметката на проекта към края на периода е 271 976 лв.
 Проект „Реконструкция на водопроводната мрежа в селата“. Преходният остатък от 2014 г. е в
размер на 2 765 475 лв. Получен е трансфер от 260 600 лв. за разплащане на ДДС от бюджетната
сметка по §§62-01. Заемът от бюджета е на стойност 29 860 лв. За периода са направени разходи в
размер на 2 766 215 лв., отчетени по съответните параграфи от ЕБК. Върнат е и трансфер към ДФ
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„Земеделие“ по §§63-02 на стойност 29 120 лв. Салдото по сметката в края на периода е 260 600 лв.
 По проект „Училищен плод“ са получени трансфери от Разплащателна агенция в размер на
1 907 лв. по §§63-01. Сумата е отчетена по съответните разходни параграфи.
6. Други източници на финансиране:
 Проект, касаещ интегриране на ромската общност, финансиран от ЦМДТ „АМАЛИПЕ” е с
предходен остатък в размер на 3 757 лв. Получен е заем от бюджетната сметка от 938 лв. по §§76-00.
Разходите възлизат на 4 689 лв. Салдото по сметката е 6 лв.
VІ. Сметки за чужди средства
Във връзка с дейността на Общината, е разкрита и функционира набирателна сметка за чужди
средства – депозити за участия в търгове, процедури по ЗОП и др. Наличността по сметката към края
на периода е 49 092 лв.
За обезпечаване на собствениците на т.нар. „бели петна“ е разкрита сметка за чужди средства с
наличност в края на отчетния период в размер на 3 471 лв. по §§95-07 и 650 000 лв. като срочен
депозит по §§ 95-09.
Изнесените отчетни данни и направеният кратък анализ на приходната и разходната част на бюджета
към 30.06.2015 г. дават основание да се смята, че и за в бъдеще Общината ще се стреми да
задоволява реалните потребности на институциите с цел реализиране на плануваните мероприятия
по социалната и инвестиционната програми, макар и в икономическа криза.
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА : (инж. Иво Цветков )
Съгласувал: Директор Дирекция „Б и С”: ( Татяна Пеняшка )
Съставил: (Силвия Маринова)
РЕШЕНИЕ № 1057
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба № 1 за опазване на обществения ред и опазването на
общинските имоти на територията на община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-85 / 12.08.15.,, във връзка с писмо от
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И МИНИСТЪР НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ Румяна
Бъчварова, с вх. № 0404-2/14.07.2015г. и Предложение от Районна прокуратура–Бяла Слатина с вх.№
1100-304-2/ 04.08.2015 г. и на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Отменя Наредба № 1 за обществения ред и опазването на общинските имоти на територията на
община Бяла Слатина, приета м. април 2000г., последно изм. от 25.09.2008г.
2. Приема Наредба № 1 за опазване на обществения ред и опазването на общинските имоти на
територията на община Бяла Слатина. Наредбата влиза в сила от датата на приемането й.
РЕШЕНИЕ № 1058
ОТНОСНО: Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за първото шестмесечие на 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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Във връзка с чл. 7 от Договора за прокура на „МБАЛ - Бяла Слатина“ ЕООД и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 4 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема финансовия отчет на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за първото шестмесечие на
2015 година.
РЕШЕНИЕ № 1059
ОТНОСНО: Отчет на „МЦ-І Бяла Слатина” ЕООД за първото шестмесечие на 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Във връзка с чл. 7 от Договора за управление на „МЦ-І Бяла Слатина“ ЕООД и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 4 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема финансовия отчет на „МЦ-І Бяла Слатина” ЕООД за първото шестмесечие на 2015
година.
РЕШЕНИЕ № 1060
ОТНОСНО: Одобряване на Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Бяла Слатина за периода 2007 – 2013 г.
Мотиви: На основание чл 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие
(ППЗРР), кметът на общината внася за обсъждане и одобрение от Общински съвет Бяла Слатина
доклад за резултатите от последващата оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Бяла Слатина за периода 2007-2013г.
Общинският план за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2007-2013г. е приет от
Общинския съвет с Решение № 308 по Протокол № 25 от 26.01.2006г. на основание чл. 21, ал. 1, т. 12
от ЗМСМА и чл. 14, ал. 4 от ЗРР (отм. 31.08.2008г.). Планът е допълнен с Решение № 609 от
25.03.2010г. на Общинския съвет.
Документът е актуализиран през 2012 г., като е извършена и междинна оценка за неговото
изпълнение, в резултат на което е направена препоръка и е изготвен „Актуализиран документ за
изпълнение на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 2007-2013 г.”, с времеви
хоризонт за реализация - оставащият период на валидност на плана - 2012-2013 г. Актуализираният
план за развитие на Община Бяла Слатина съответства на Националната стратегическа референтна
рамка; Оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Околна
среда” и „Административен капацитет”; Програмата за развитие на селските райони; Националната
стратегия за регионално развитие; Регионалния план за развитие на Северозападен район и неговата
актуализация; Областната стратегия за развитие на Област Враца; различни секторни и местни
стратегии и планове.
Като част от системата документи за стратегическо планиране и програмиране на
регионалното развитие (чл. 9, т. 7 от ЗРР, в сила от 31.08.2008г.), съгласно чл. 34 от ЗРР, е изготвен
документ „Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Бяла
Слатина за периода 2007-2013 г.”. В последващата оценка обекти на изследване са „Общински план
за развитие на Община Бяла Слатина за периода 2007-2013 г.” и „Актуализиран документ за
изпълнението на Общински план за развитие на Община Бяла Слатина за 2007-2013 г.” (изготвен
през 2012 г. и относим като хоризонт на въздействие за периода 2012-2013 г.).
Последващата оценка включва:
1. оценка на степента на постигане целите и устойчивостта на резултатите;
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2. оценка на общото въздействие;
3. оценка на ефективността и ефикасността на използваните ресурси;
4. изводи и препоръки относно провеждането на политиката за регионално и местно развитие.
Необходимостта от осъществяване на последваща оценка, произтича не само от обективното
законово задължение за изготвянето й, но и от обстоятелството, че се търси взаимосвързаност между
извършваните политики и следването на стратегическите документи.
В процеса на разработване на документи от стратегическо естество, следва да са ясно
обособени корелационните връзки и устойчивостта на политиките, които следва да бъдат
продължени - не формално, а логически, с натрупаното знание и опит по провеждането им, като
бъдат научени уроците от предходния период.
Чрез последващата оценка е направена рекапитулация на цялостното изпълнение на плана,
качеството на получените резултати и нивото на постигнатите очаквани и неочаквани ефекти за
общинската територия, направени са препоръки относно провеждането на политиката за регионално
и местно развитие и за подобряване на управлението и координацията през новия програмен период.
Разработването на последващата оценка има ключово значение за постигането на целите и
приоритетите за развитие в общината, както и тяхната дългосрочна устойчивост във времето.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 42, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗРР (ППЗРР), чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-89/13.08.2015 г. и във връзка с чл. 21, ал. 1, т.12 и т. 23
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Одобрява документа „Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на
Община Бяла Слатина за периода 2007-2013г.”
2. Във връзка с чл. 42, ал. 2 от ППЗРР, възлага на Кмета на Община Бяла Слатина, да публикува
документа „Последваща оценка на изпълнението на Общински план за развитие на Община Бяла
Слатина за периода 2007-2013г.” на официалната страница на Община Бяла Слатина в интернет.
РЕШЕНИЕ № 1061
ОТНОСНО: Номинация за званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 29, ал. 4 и във връзка с осъществяване правомощията на Общински съвет Бяла
Слатина по Глава Шеста, чл. 28 и по силата на чл. 30, ал. 1, ал. 6 и ал. 8 от Наредба№ 14 за
символиката на гр. Бяла Слатина,
Р Е Ш И :
1. Удостоява със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА

БЯЛА СЛАТИНА” 2015 г. :

Севина Кадриева Мехмедова - За дългогодишна работа и множество спечелени награди
като състезател и треньор по волейбол, за изключително голям принос за популяризиране на
спорта сред децата в Община Бяла Слатина.
2. На удостоеното лице със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина” да бъде връчен
Почетният знак на Бяла Слатина от Кмета на Община Бяла Слатина на Официалната церемония
по повод Празника на града – Кръстов ден /съгласно чл.48 от Наредба № 14 на Общински съвет
Бяла Слатина/.
3. Удостоеното лице със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина” да бъде вписано в
Почетната книга при спазване на чл. 25 и 26 от Наредба № 14 на Общински съвет Бяла Слатина.
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РЕШЕНИЕ № 1062
ОТНОСНО: Номинация за званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 29, ал. 4 и във връзка с осъществяване правомощията на Общински съвет Бяла
Слатина по Глава Шеста, чл. 28 и по силата на чл. 30, ал. 2 и ал. 8 от Наредба№ 14 за символиката
на гр. Бяла Слатина,
Р Е Ш И :
1. Удостоява със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА

БЯЛА СЛАТИНА” 2015 г. :

Михаил Иванов Цанов - За дългогодишна работа и награждаването му с високи
държавни отличия за постигнати успехи в областта на науката, просветата и културата, и за
принос в обучението и възпитанието на подрастващото поколение в Община Бяла Слатина.
2. На удостоеното лице със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина” да бъде връчен
Почетният знак на Бяла Слатина от Кмета на Община Бяла Слатина на Официалната церемония
по повод Празника на града – Кръстов ден /съгласно чл.48 от Наредба № 14 на Общински съвет
Бяла Слатина/.
3. Удостоеното лице със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина” да бъде вписано в
Почетната книга при спазване на чл. 25 и 26 от Наредба № 14 на Общински съвет Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 1063
ОТНОСНО: Номинация за званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 29, ал. 4 и във връзка с осъществяване правомощията на Общински съвет Бяла
Слатина по Глава Шеста, чл. 28 и по силата на чл. 30, ал. 1, ал. 8 и ал. 12 от Наредба№ 14 за
символиката на гр. Бяла Слатина,
Р Е Ш И :
1. Удостоява със званието „ПОЧЕТЕН ГРАЖДАНИН НА

БЯЛА СЛАТИНА” 2015 г. :

Хилда Иванова Савчева - за изключителни постижения в областта на българската
шивашка и модна индустрия, за осигуряване на значителен брой работни места в общината, за
популяризирането на Община Бяла Слатина в модните среди на редица европейски и други
страни.
2. На удостоеното лице със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина” да бъде връчен
Почетният знак на Бяла Слатина от Кмета на Община Бяла Слатина на Официалната церемония
по повод Празника на града – Кръстов ден /съгласно чл.48 от Наредба № 14 на Общински съвет
Бяла Слатина/.
3. Удостоеното лице със званието „Почетен гражданин на Бяла Слатина” да бъде вписано в
Почетната книга при спазване на чл. 25 и 26 от Наредба № 14 на Общински съвет Бяла Слатина.
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РЕШЕНИЕ № 1064
ОТНОСНО: Определяне на поименния състав на екипа за работа и изпълнение на Плана за
действие на Община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на Област Враца за интегриране на
българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение,
живеещи в сходна с ромите ситуация 2015 – 2017г.
Мотиви: С Решение № 894 / 27.11.2014 г. е приет План за действие на Община Бяла Слатина
в изпълнение на Стратегия на област Враца за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация
2015 – 2017 г. т. 3 от решението гласи: „Задължава Кмета на Община Бяла Слатина да опреди със
Заповед екип за работа и изпълнение на Плана за действие“. По този повод, с вх. № 910051/03.07.2015 г. е постъпило писмо от кмета на общината за определяне на представител на
Общински съвет в екипа за работа и изпълнение на Плана за действие на община Бяла Слатина в
изпълнение на Стратегия на Област Враца за интегриране на българските граждани от ромски
произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация
2015 – 2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от председателя на Общинския съвет с изх. № 9100-51-5 /12.08.15, и
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 23 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Определя Асен ……Димитров за свой представител в екипа за работа и изпълнение на Плана
за действие на община Бяла Слатина в изпълнение на Стратегия на Област Враца за
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо
социално положение, живеещи в сходна с ромите ситуация 2015 – 2017 г.
РЕШЕНИЕ № 1065
ОТНОСНО: Участие в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца на
25.08.2015 г.
Мотиви: В общинска администрация Бяла Слатина с вх. 0601-154/22.07.2015 г. е постъпила
покана от Областния управител на област Враца и Председател на Асоциацията по водоснабдяване и
канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, с която свиква извънредно
заседание на Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособена
територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца. В поканата е посочено изискването Общинският съвет
да посочи начина на гласуване на своя представител по обявената точка от дневния ред.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Председателя на Общинския съвет с изх. № 0601-154-1/12.08.2015
г. и. чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 и чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА
и чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на инж. Тихомир …Трифонов, заместник-кмет на община Бяла Слатина да
представлява община Бяла Слатина в извънредното заседание на Общото събрание на Асоциацията
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по водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, което
ще се проведе на 25.08.2015 г.
2. Упълномощава инж. Тихомир ….. Трифонов да гласува по точка 1. от дневния ред на
събранието, както следва:
„Приема препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по
водоснабдяване и канализация на обособена територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца за 2016
година, съгласно приложението.“
РЕШЕНИЕ № 1066
ОТНОСНО: Кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“ на Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, финансирана от Инициативата за младежка
заетост и Европейския социален фонд.
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, откри процедура на директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-1.002 „АКТИВНИ“.
Община Бяла Слатина разработва проектно предложение по откритата процедура на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 година, Приоритетна ос 1
„Подобряване достъпа до заетост и качеството на работните места” обхваща следните
инвестиционни приоритети и специфични цели:
 Инвестиционен приоритет 2 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в
частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани
общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ИМЗ);
- Специфична цел 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и
обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или
обучение по време на работа (чиракуване), или са насочени към продължаване на образованието.
 Инвестиционен приоритет 3 „Устойчиво интегриране на пазара на труда на младите хора, в
частност тези, които не са ангажирани с трудова дейност, образование или обучение, включително
младите хора, изложени на риск от социално изключване, и младите хора от маргинализирани
общности, включително чрез прилагане на гаранция за младежта” (с финансиране от ЕСФ).
- Специфична цел 1: Увеличаване броя на икономически неактивните младежи извън образование и
обучение на възраст до 29 г. вкл., които са получили предложение за обучение, работа, стаж или
обучение по време на работа (чиракуване) или са насочени към продължаване на образованието.
Основна цел на процедурата е активиране и интеграция в заетост на младежи до 29-годишна
възраст вкл., които не са нито в образование или обучение, нито в заетост, вкл. не са регистрирани
като безработни лица в Агенцията по заетостта. Процедурата е насочена към идентифициране и
мотивиране за активно поведение на пазара на труда на неактивни младежи от целевата група, с
последващи дейности за включване в продължителна заетост, обучение или връщане в образование.
Размерът на безвъзмездната финансова помощ за едно проектно предложение е от 200 000 до 391
166 лева, като се финансират до 100% от всички допустими разходи по проекта. Крайният срок за
изпълнение на дейностите по настоящата процедура е 31.12.2017 г.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за
финансиране следните основни дейности:
1. Дейности за идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст
включително, които не са в образование или обучение, и активиране за включването им на пазара
на труда;
2. Предоставяне на мотивационни обучения за активно търсене на работа;
3. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация или ключови
компетентности в областите чуждоезиково обучение и дигитална компетентност - само във връзка
с конкретна възможност за наемане на работа след обучението (по заявена готовност от
работодател).
4. Наемане на лица от целевата група на длъжности, попадащи в обхвата на единични групи
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професии от 2 до 9 клас от НКПД 2011 г., за период до 6 месеца.
Съгласно изискванията на програмата, когато по проекта е предвидено да се предоставят
обучения за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности и
обучените лица да бъдат наети от работодател/и по Дейност 4 (субсидирана заетост), то този
работодател трябва да бъде кандидат или партньор по проекта.
Съгласно изискванията на програмата е необходимо решение на Общински съвет за одобряване
на споразумение за общинско сътрудничество с партньорите по проекта – ОП „Чистота и
строителство“ и ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 6101-88 /13.06.15, и чл. т. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка 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 :
1. ОДОБРЯВА Споразумение за общинско сътрудничество с ОП „Пазари и социални дейности“,
ОП „Чистота и строителство“ и ОП „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ по
повод кандидатстване с проектно предложение.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими последващи
действия за подписването на споразумение с партньорите по проекта.
РЕШЕНИЕ № 1067
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 № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000
еквивалентни жители”, 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 „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В
НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА С ПОД 2000 ЕКВИВАЛЕНТНИ
ЖИТЕЛИ ”. Проектът на стойност 5 802 832,52 лв. (Пет милиона осемстотин и две хиляди
осемстотин тридесет и два лева и петдесет и две стотинки) без ДДС е одобрен за подпомагане по
Програмата за развитие на селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на
селските райони. Съгласно сключеният между страните 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 5 795 005,52 лв. без ДДС.
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 сключените по-горе 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
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да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест месеца. (поконкретно 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.).
На по-ранен етап са съгласувани с ДФ „Земеделие” - РА, ЦУ - гр. София договорите за
строителство, изготвяне на комплексен доклад, осъществяване на строителен надзор, изготвяне на
заявлението за кандидатстване и работно проектиране.
Последните съгласувани от страна на ДФ „Земеделие” тръжни процедури, са тези за избор на
изпълнители на дейностите „осъществяване на авторски надзор”, „осигуряване на информация и
публичност по проекта” и „управление и мониторинг на проекта”. Анексът, касаещ въпросните
тръжни процедури, е подписан на 10.08.2015 г. В резултат на процедурите са сключени договори с
изпълнители на стойности съответно 53 000 лв. без ДДС; 5 000,00 лв. без ДДС и 89 300,00 лв. без
ДДС. Процедурно следва да се подаде нова заявка до ДФЗ-РА-гр. Плевен за авансиране на ДДС
върху тези договори, 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. № 6101-84 /12.08.15, договор за отпускане
на финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на
водопроводната мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”,
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 …. 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 16 203,00 лв. (Шестнадесет хиляди двеста и три лв.) за обезпечаване на 110 % от
стойността на допустимия ДДС на извършено авансово плащане по договор за отпускане на
финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на
водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни
жители”, 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 № 06/321/01544 от 12.12.2013 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 № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. и да ги представи пред ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 1068
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г.
Мотиви: В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна с вх. № 5300-20 /
12.08.2015 г. от Христофор Кьосовски, директор на ОП „Чистота и строителство“ за необходимостта
от закупуване на лек автомобил - пикап, втора употреба на стойност до 2 800 лв., с който да могат да
се превозват и строителни материали. В мотивите се посочва, че предприятието изпълнява
значителни по обем дейности в спешни срокове на територията на цялата община, както и, че
наличният автомобилен парк е морално и технически остарял и е нерентабилно да бъде ремонтиран.
В докладна с изх.№ 6101-73 / 15.07.2015 г. за актуализиране на разчета за капиталови разходи е
допусната техническа грешка в раздел ІІІ, т. 1 от предложението за решение като вместо 10 494 лв. е
посочена сумата 10 694 лв.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-86/ 13.08.15. и чл. 21, ал. 1, т. 6 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 3 и ал. 4 чл. 125 от ЗПФ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
І. Разрешава включването на нов обект в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2015 г. както следва:
НОВ ОБЕКТ:
§§52-04 „Придобиване на транспортни средства“
Обект „Лек автомобил тип пикап за нуждите на ОП „Чистота и строителство“
Функция «Жилищно строителство, благоустройство, ком.стопанство и опазване на ок.среда»
Дейност «Чистота»
Източник на средства: собствени бюджетни средства
Било: 0 лв.

Става: 2 800 лв.

Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи §§24-06 „Приходи от наем на
земя“.
II. Променя раздел ІІІ, т. 1 от Решение № 1049 / 20.07.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина
и той добива следния вид: „Увеличава бюджета на ОП „Чистота и строителство“, местна
дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“, §§10-00 „Издръжка“ с 25 000
лв. за ремонт на улиците „Тунджа“, „Вапцаров“, „Бачо Киро“ и „Цар Иван Шишман“.
Средствата се осигуряват както следва: 13 129 лв. от Обект № 17 „Основен ремонт на отоплителна
инсталация на МБАЛ Бяла Слатина по част ОВ", 1 377 лв. от Обект № 32 „Комбинирана спортна
площадка в с. Търнава“ и 10 494 лв. от преизпълнение на собствени приходи §§24-06 „Приходи от
наем на земя“.
РЕШЕНИЕ № 1069
ОТНОСНО: Промяна в бюджета на община Бяла Слатина за 2015 г.
Мотиви: В Общинска администрация е постъпила докладна от Врачанска митрополия за
влошеното състояние на православния храм „Света Богородица“ в с. Тлачене. Посочва, че най-тежко
е състоянието на покрива на църквата, което води до поражения по цялата сграда. Жителите на
селото изявяват желание да посещават храма по време на църковните празници. Към настоящия
момент Врачанска митрополия няма финансова възможност да извърши ремонт на сградата със свои
средства и се обръща с молба към Община Бяла Слатина за това.
Направен е оглед на сградата, като е констатирано тежкото състояние на храма. Община Бяла
Слатина може да задели около 10 000 лв. от преизпълнение на собствени приходи за ремонт на
покрива на църквата, с които да се закупят необходимите материали, а ремонтът да бъде извършен от
работниците на ОП „Чистота и строителство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-87 / 13.08.15, чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от
ЗПФ и Наредба № 10 за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на
Община Бяла Слатина 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 :
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1. Разрешава ОП „Чистота и строителство“ да извърши ремонт на покрива на храм „Света
Богородица“ в с. Тлачене.
2. Увеличава на бюджета на ОП „Чистота и строителство“, местна дейност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и
регионалното развитие“, §§10-15 „Материали“ с
10 000 лв., които да се изразходват за материали за извършване ремонта на покрива на храм „Света
Богородица“ с. Тлачене.
Средствата в размер на 10 000 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи §§24-06
„Приходи от наем на земя“.
3. Задължава Директора на ОП „Чистота и строителство“ да извърши необходимите промени
по
бюджета на предприятието и да предостави информация на кмета на Общината за извършените
промени.
РЕШЕНИЕ № 1070
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сградата на „Бивше кметство“
с. Търнава, с обща площ 7,80 кв.м, за МАГАЗИН.
Мотиви: Подадена молба за наемане на обект, общинска собственост от …… с вх. № 9400-2184 /
06.08.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-2184-1 / 11.08.15 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 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 тайно наддаване) за отдаване под наем на имот – ЧОС, а
именно:
- помещение, намиращо се в сграда „Бивше кметство“ – с. Търнава, с обща площ 7,80
кв.м. за МАГАЗИН, за срок 5 /пет/ години;
- Начална тръжна месечна цена 14,04лв. с ДДС, депозит за участие 84,24 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 № 1071
ОТНОСНО: Предоставяне на земи от ОПФ, включени в списъците по чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ от
КВС на землището на с. Драшан, община Бяла Слатина, одобрени със Заповед № 15 / 23.03.2009 г. на
Директора на ОД „Земеделие“, гр. Враца, за обезщетяване на собственици по реда на §27, ал. 2 от
ПЗР на ЗСПЗЗ.
Мотиви: Съгласно разпоредбата на §27, ал. 2 от ПЗР на ЗСПЗЗ, Общинските съвети
предоставят земи от Общинския поземлен фонд при изпълнение на съдебни решения за признато
право на собственост. Със съдебно решение по гр.д. № 770 / 1996 г. по описа на Районен съд Бяла
Слатина, постановено по реда на чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ, на наследниците на Косто …….Найденов, е
признато възстановяване на собственост в нови реални граници в землището на с. Габаре, община
Бяла Слатина. След проведена анкета от ОС „Земеделие” гр. Бяла Слатина са изготвени скици-проект

22

за: имот с номер № 055028 с площ 4.583 дка, имот с №0 75025 с площ 5.455 дка; имот с № 080018 с
площ 5.001 дка и имот с № 080040 с площ 2.551дка, всичките находящи се в землището на с. Драшан,
общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ЕКАТТЕ 23618.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-81 / 11.08.15 г., §27, ал. 2, т. 2 от ПЗР
към ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и чл. 5, ал. 1, т.
22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:

1. Предоставя за възстановяване поземлени имоти с кадастрални номера:
- 055028 с площ 4.583 дка, НТП посевна площ, местност „Граничака“, категория на
земята при неполивни условия четвърта;
- 075025, с площ 5.455 дка, НТП посевна площ, местност „Попово бранище“, категория
на земята при неполивни условия четвърта;
- 080018, с площ 5.001 дка, НТП посевна площ, местност „Рътлака“, категория на земята
при неполивни условия четвърта;
- 080040, с площ 2.551 дка, НТП Посевна площ, местност „Рътлака“, категория на
земята при неполивни условия Четвърта;
в землището на с. Драшан, общ. Бяла Слатина, обл. Враца, ЕКАТТЕ 23618, на наследниците
на Иван ……. Иванчов.
РЕШЕНИЕ № 1072
ОТНОСНО: Изменение на Подробния устройствен план (ПУП), План за застрояване (ПЗ) на част от
кв. 160, гр. Бяла Слатина, касаещо изменението на УПИ І, отреден за „Градина и КОО“, във връзка с
Решение № 968, протокол № 61 / 26.03.2015 г. на ОбС Бяла Слатина.
Мотиви:
Представено е изменение на ПУП (ПЗ), изработен съгласно решение № 968 от
Протокол № 61 / 26.03.2015 г. на Общински съвет - Бяла Слатина и издадена Заповед № 527 /
17.06.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, с която е допуснато изменението на основание чл.
124а от ЗУТ.
Разработеният проект за изменение на ПУП предвижда изменение на застрояването за УПИ І,
отреден за „Градина и КОО” кв. 160 по плана на града. Предвидено е ново застрояване с площ от
184 кв.м за „Авто-мивка и авто-аксесоари”, указано с черен контур.
Изготвеният проект за ПУП е разгледан в Общински експертен съвет по устройство на
територията. ОЕСУТ е взел решение да се одобри ПУП /ПЗ/ със заповед на Кмета на Община Бяла
Слатина съгласно изискванията на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. Решението е взето в Протокол № 8 /
21.07.2015 г. на ОЕСУТ.
УПИ І в кв. 160 по плана на гр. Бяла Слатина е собственост на Община Бяла Слатина, съгласно Акт
за частна общинска собственост № 239 / 06.11.2000 г., Вписан: Дв.вх.р. 442 / 06.02.06 г., том І - №
143, н.д. № 152, Партида 1901 на Служба по вписванията при Районен съд – Бяла Слатина - за терена
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-79 / 11.08.15 г., и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7, т. 10 и т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Съгласува представения ПУП (ПЗ) за изменение на застрояването в УПИ І, в кв. 160, гр. Бяла
Слатина отреден за „Градина и КОО” .
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2. Не възразява за представения ПУП /ПЗ/ Кметът на Община Бяла Слатина да издаде заповед на
основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 1073
ОТНОСНО: Изменение на Подробния устройствен план (ПУП), План за застрояване (ПЗ) на част от
кв. 89, гр. Бяла Слатина, касаещо изменението на застрояването на търговска сграда – кафе- аперитив
под № 47-5 в УПИ І, отреден за „Градски парк”, във връзка с решение № 903 от Протокол № 55 /
27.11.2014 г. но Об С - Бяла Слатина
Мотиви: Представено е изменение на ПУП (ПЗ), изработен съгласно решение № 903 от
Протокол № 55 / 27.11.2014г. на ОбС - Бяла Слатина и издадена Заповед № 455 / 18.05.2015 г. на
Кмета на Община Бяла Слатина, с която е допуснато изменението на основание чл. 124а от ЗУТ.
Разработеният проект за изменение на ПУП предвижда изменение на застрояването в УПИ І,
отреден за „Градски парк” по плана на града, като е предвидено пристрояване към съществуваща
търговска сграда под № 47-5. Пристройката е със застроена площ от 24,5м кв.
Изготвеният проект за ПУП е разгледан в Общински експертен съвет по устройство на
територията. ОЕСУТ е взел решение да се одобри ПУП /ПЗ/ със заповед на Кмета на Община Бяла
Слатина съгласно изискванията на чл. 129, ал. 2 от ЗУТ. Решението е взето в Протокол № 8 /
21.07.2015г. на ОЕСУТ.
УПИ І в кв.89 по плана на гр. Бяла Слатина е собственост на Община Бяла Слатина, съгласно
Акт за публична общинска собственост № 201 / 03.05.2000 г., Вписан: Дв.вх.р. 552 / 13.02.06 г., том І
- № 177, н.д. № 186, Партида 1901 на Служба по вписванията при Районен съд – Бяла Слатина - за
урегулирания поземлен имот и Акт за частна общинска собственост № 272 / 01.08.2002 г., Вписан:
Дв.вх.р. 348 / 30.01.06 г., том І - № 92, н.д. № 99, Партида 1901 на Служба по вписванията при
Районен съд – Бяла Слатина - за терени отредени за търговски обекти в УПИ І , кв. 89 по плана на гр.
Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-80 / 11.08.15 г., и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7, т. 10 и т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Съгласува представения ПУП (ПЗ) за пристрояване към търговска сграда под № 47-5 в
УПИ І, отреден за „Градски парк”, кв. 89 по плана на гр. Бяла Слатина .
2. Не възразява за представения ПУП /ПЗ/ Кметът на Община Бяла Слатина да издаде заповед
на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ.
РЕШЕНИЕ № 1074
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в Община Бяла Слатина.
Мотиви: Проявен интерес за закупуване на имот, общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-91/18.08.2015 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 :
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Изменя Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в
Община Бяла Слатина през 2015 г., както следва:
Добавя към раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да продаде:
63.

Общинско дворно място с площ 350 кв.м., представляващо УПИ VII в кв. 188 по плана
на град Бяла Слатина, намиращо се на ул. “Родопи“ № 27а
РЕШЕНИЕ № 1075

ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ VII в кв. 188 по
плана на гр. Бяла Слатина, намиращ се на ул. “Родопи“ № 27а, актуван с АЧОС № 1624/17.07.2006г.
Мотиви: Постъпило заявление с вх. № 9400-2305 / 17.08.15. от …….
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-91/18.08.2015 г. чл. 21, ал 2 от ЗМСМА
и чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 и чл. 74 от Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и 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 Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез явен търг, недвижим
имот – частна общинска собственост, по реда на Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, а именно: застроен
поземлен имот представляващ УПИ VII в кв. 188 по плана на гр. Бяла Слатина, намиращ се на ул.
“Родопи“ № 27а.
2. Приема пазарната оценка за продажба на 350 кв.м. площ в размер на 1560.00 лв. /Хиляда
петстотин и шестдесет лева/ без включен ДДС. Данъчната оценка за имота е в размер на 1330.10 лв.
/Хиляди триста и тридесет лева и десет стотинки/, съгласно удостоверение № 5602016499 /
17.08.2015г. на Д-я МДТ към Община Бяла Слатина.
3. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
96 лв. с включено ДДС, е за сметка на купувача на основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на ОбС.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
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