ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ПРОТОКОЛ № 70 / 24.09.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 1087
ОТНОСНО: Избор на временно изпълняващ длъжността Кмет на Община Бяла Слатина и Кметове
на кметства във връзка с предстоящите избори за общински съветници и кметове, насрочени за
25.10.2015 г.
Мотиви: Съгласно чл. 161, ал.1 от Изборния кодекс: „Кандидат, който заема държавна
служба, с изключение на кандидат за общински съветник, задължително ползва по свой избор
неплатен служебен отпуск или платен годишен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на
резултатите от изборите.“ По хронограмата, приета от Централна избирателна комисия за
произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на 25.10.2015г., крайният срок за
регистрация на кандидатските листи в съответните Общински избирателни комисии е 22.09.2015 г.
Спазвайки разпоредбата на чл. 42, ал.6 от ЗМСМА, Общинският съвет избира временно
изпълняващ длъжността кмет на общината и кмет на кметството за срок до полагане на клетва от
новоизбрания кмет. Разпоредбата на тази алинея препраща към ал. 4 на същия член, съгласно който:
„За временно изпълняващ длъжността кмет на общината или кмет на района се избира един от
заместник-кметовете на общината, съответно на района.“
В Общинска администрация са получени уведомления от кметовете на кметства на
територията на община Бяла Слатина, че ще участват в предстоящите избори и съответно трябва да
ползват отпуск от времето на регистрацията им до обявяването на резултатите от изборите. От
справката е видно, че единствено кмета на кметство Соколаре няма да участва в предстоящите
избори, като по отношение на него намира приложение разпоредбата на чл. 42, ал. 7 от ЗМСМА,
съгласно която: „Когато кмет на община, кмет на район или кмет на кметство не е регистриран като
кандидат за общински съветник или кмет, той продължава да изпълнява задълженията си до полагане
на клетва от новоизбрания кмет.“
Предложението на кмета на общината е съобразено с оглед продължителността на отсъствията
на кметовете по кметствата и спецификата на тяхната работа, както и с възможностите им за
компетентното изпълнение на задълженията им.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-103 / 15.09.15., чл. 42, ал. 6 от
ЗМСМА и чл. 161, ал. 1 от ИК във връзка с Решение № 1632-Ми от 31.08.2015г. на ЦИК,
Р Е Ш И :
1. Избира инж. Тихомир ……Трифонов – Заместник-кмет „УТСБА“ в Община Бяла Слатина за
временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бяла Слатина, със срок до полагане на клетва от
новоизбрания кмет.
2. Избраният за временно изпълняващ длъжността кмет на Община Бяла Слатина инж. Тихомир
…… Трифонов има всички права, свързани с изпълнение на функциите му на кмет на община,
включително и правата да подписва, управлява, отчита и др. във връзка с изпълнението на настоящи
и кандидатстването по бъдещи проекти, финансирани със средства от Европейския съюз.
3. Избира временно изпълняващи длъжността кмет на кметство, със срок до полагане на клетва от
новоизбраните кметове както следва:
Населено място
Алтимир
Бърдарски геран
Бъркачево
Враняк
Габаре

Име на временно изпълняващи длъжността
Кмет на кметство
Десислава ….. Стоянова
Наталия …. Пенкова
Ива …. Василева
Веселин ….. Нинов
Дора ….. Цветкова

Галиче
Попица
Тлачене
Търнава
Търнак

Минка ….. Съйнова
Ивка …… Елисеева
Марин …… Кунчев
Силвия …… Андровска
Цеца …….. Симеонова

4. Избраните за временно изпълняващи длъжността кметове на кметства имат всички права,
свързани с изпълнение на функциите им на кметове на кметства.
5. На временно избрания за кмет на Община Бяла Слатина и временно избраните за кметове на
кметства да се изплащат съответните основни заплати, определени за кметовете на съответните
населени места.
РЕШЕНИЕ № 1088
ОТНОСНО: Информация за предучилищна подготовка на децата и готовност на училищата за
прием в І- ви клас. Оценка на готовността на училищата за новата учебна година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-97 / 09.09.15г., във връзка с чл. 17,
ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение Информация за предучилищна подготовка на децата, за готовност на
училищата за прием в първи клас и оценка на готовността на училищата за новата учебна година.
РЕШЕНИЕ № 1089
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в
община Бяла Слатина.
Мотиви: Във връзка със Закона за социално подпомагане и Правилника за неговото прилагане е
създадена законовата рамка за разработването и изпълнението на областни и общински стратегии за
развитие на социални услуги, като инструмент за по-тясна връзка между равния достъп, качеството и
финансовата устойчивост на социалните услуги и обвързване на развитието им с адекватни
финансови ресурси. В тези нормативни актове са регламентирани задълженията на Областния
управител и на Общинския съвет за организиране на разработването на стратегия за развитие на
социалните услуги, съответно на регионално и на общинско ниво:
В изпълнение на гореизброените законови разпоредби е сформиран Общински екип за
стратегическо планиране на социалните услуги и разработване на Общинска стратегия за развитие на
социалните услуги 2016-2020 г., определен със Заповед № 365 / 23.07.2015 г. на Кмета на община
Бяла Слатина, включващ представители от Общинска администрация, Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Бяла Слатина, Дирекция „Бюро по труда” гр. Бяла Слатина, представители на
социалните институции в общината,
представител на Обществения съвет по чл. 35 от Закона за
социално подпомагане, представители на неправителствени организации в общината, граждански
организации, представители на целевите общности и рисковите групи. Същият е отговорен по
изготвянето на Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Бяла
Слатина.
Анализът на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Бяла
Слатина е внесен за разглеждане и обсъждане в Обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално
подпомагане в община Бяла Слатина. На заседанието на Съвета, отразено в приложения протокол,
Анализът е приет, като са очертани рамките на конкретните потребности от разкриване на нови
социални услуги, както и параметрите и обхвата на действие на досега съществуващите.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-96 / 09.09.15г., чл. 36а, ал. 3 от
ППЗСП, чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община
Бяла Слатина;
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предостави приетия Анализ на ситуацията и
оценка на потребностите от социални услуги в община Бяла Слатина на Областния управител.
РЕШЕНИЕ № 1090
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. № 6101-101/14.09.2015 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, I. гр. Бяла Слатина
38.

39.

40.

41.

42.

69 / 726 ид.ч. от УПИ I, пл. 3400, в кв. 200 по действащия РП на гр .Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 726
кв.м., с право на реално ползване на 69,00 кв.м. в неговата средна част, обозначени с № 01 по
казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 63.
83 / 669 ид.ч. от УПИ XXXIV, пл. 3401, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
669 кв.м., с право на реално ползване на 83,00 кв.м. в неговата западна част, обозначени с №
01 по казания план, намиращ се на ул. “Акация“ № 109.
69 / 634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл. 3402, 3527, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
634,00 кв.м., с право на реално ползване на 83,00 кв.м. в неговата северозападна част,
обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 61.
23 / 634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл. 3402, 3527, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
634,00 кв.м., с право на реално ползване на 23,00 кв.м. в неговата южната част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 61.
19 / 634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл. 3402, 3527, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
634,00 кв.м., с право на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата южната част, обозначени с
№ 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 61.
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

39 / 526 ид.ч. от УПИ III, пл. 3403, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 526.00
кв.м., с право на реално ползване на 39,00 кв.м., в неговата средна част, обозначени с № 01 по
казания план, намиращ са на ул. “Латинка“ № 59
Терен с площ 136,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“№ 53, представляващ ПИ с № 3528 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, в УПИ VІ, пл. 3405 , 3408,
3409, 3528, в кв. 200, с площ 1221,00 кв.м.
Терен с площ 31,00 кв.м намиращ се на ул. “Латинка“№ 53, представляващ ПИ с № 3405 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, в УПИ VI, пл. 3405, 3408,
3409, 3528, в кв. 200, с площ 1221,00 кв.м.
8 / 1221 ид.ч. от УПИ VI, пл. 3405, 3408, 3409, 3528, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 1221,00 кв.м., с право на реално ползване на 8,00 кв.м. в неговата
югоизточната част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 53.
58 / 1221 ид.ч. от УПИ VI, пл. 3405, 3408, 3409, 3528, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 1221,00 кв.м., с право на реално ползване на 58,00 кв.м. в неговата южната
част, обозначени с № 04 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 53.
79 / 423 ид.ч. от УПИ IV, пл. 3406, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 423,00
кв.м., с право на реално ползване на 79,00 кв.м. в неговата средната част, обозначени с № 01
по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 57.
45 / 544 ид.ч. от УПИ V, пл. 3407, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 544,00
кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата западната част, обозначени с № 01
по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 55.
33 / 861 ид.ч. от УПИ VII, пл. 3411, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00
кв.м., с право на реално ползване на 33,00 кв.м. в неговата северозападната част, обозначен с
№ 01 по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 51.
17 / 861 ид.ч. от УПИ VII, пл. 3411, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00
кв.м., с право на реално ползване на 17,00 кв.м. в неговата северозападната част, обозначен с
№ 02 по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 51.
45 / 861 ид.ч. от УПИ VII, пл. 3411, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00
кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата западната част, обозначен с № 03
по казания план, намиращ се ул. “Латинка“ № 51.
45 / 859 ид.ч. от УПИ VIII, пл. 3412, 3413, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
859,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата северната част, обозначен с
№ 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 49.
20 / 859 ид.ч. от УПИ VIII, пл. 3412, 3413, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
859,00 кв.м., с право на реално ползване на 20,00 кв.м. в неговата западната част, обозначен с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 49.
Терен с площ 43,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 49, представляващ ПИ с № 3413 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ VIII, пл. 3412, 3413, в
кв. 200, с площ 859,00 кв.м.
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

75 / 927 ид.ч. от УПИ IX, пл. 3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в кв. 200 по действащия РП на гр.
Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 927,00 кв.м., с право на реално ползване на 75,00 кв.м. в неговата
североизточната част, обозначен с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 47.
Терен с площ 21,00 кв.м, намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с № 3414 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл. 3414, 3415,
3416, 3417, 3529, в кв. 200, с площ 927,00 кв.м.
Терен с площ 26,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с № 3416 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл. 3414, 3415,
3416, 3417, 3529, в кв. 200, с площ 927,00 кв.м.
Терен с площ 77,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с № 3417 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл. 3414, 3415,
3416, 3417, 3529, в кв. 200, с площ 927,00 кв.м.
Терен с площ 65,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 45, представляващ ПИ с № 3419 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ X, пл. 3419, 3530,
3529, в кв. 200, с площ 715,00 кв.м.
Терен с площ 31,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 45, представляващ ПИ с № 3530 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ X, пл. 3419, 3530,
3529, в кв. 200, с площ 715,00 кв.м.
Терен с площ 152,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 43, представляващ ПИ с № 3420
по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета
на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XI, пл. 3420, в
кв. 200, с площ 922,00 кв.м.,
35 / 922 ид.ч. от УПИ XI, пл. 3420, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 922,00
кв.м., с право на реално ползване на 35,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 43.
Терен с площ 78,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 41, представляващ ПИ с № 3421 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XII, пл. 3421, в кв.
200, с площ 685,00 кв.м.
Терен с площ 67,00 кв.м. намиращ се на ул. “Латинка“ № 39, представляващ ПИ с № 3422 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XIII, пл. 3422, в
кв. 200, с площ 475.00 кв.м.,
Терен с площ 49,00 кв.м. намиращ се на ул. “Латинка“ № 37, представляващ ПИ с № 3531 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XIV, пл. 3423,
3531, 3532, в кв. 200, с площ 803,00 кв.м.
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Терен с площ 54,00 кв.м. намиращ се на ул. “Латинка“ № 37, представляващ ПИ с № 3532 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XIV, пл. 3423,
3531, 3532, в кв. 200, с площ 803,00 кв.м.
11 / 803 ид.ч. от УПИ XIV, пл. 3423, 3531, 3532, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 803,00 кв.м., с право на реално ползване на 11,00 кв.м. в неговата
югозападната част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 37.
Терен с площ 96,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 35, представляващ ПИ с № 3533 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XV, пл. 3424, 3533,
3534, в кв. 200, с площ 651,00 кв.м.,
24 / 651 ид.ч. от УПИ XV, пл. 3424, 3533, 3534, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият с площ 651,00 кв.м., с право на реално ползване на 24,00 кв.м. в неговата западна част,
обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 35.
Терен с площ 35,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 35, представляващ ПИ с № 3534 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XV, пл. 3424, 3533,
3534, в кв. 200, с площ 651,00 кв.м.,
38 / 750 ид.ч. от УПИ XVI, пл. 3425, 3535, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
750,00 кв.м., с право на реално ползване на 38,00 кв.м. в неговата северозападна част,
обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 33.
84 / 750 ид.ч. от УПИ XVI, пл. 3425, 3535, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
750,00 кв.м., с право на реално ползване на 84,00 кв.м. в неговата централната част,
обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 33.
Терен с площ 26,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 33, представляващ ПИ с № 3535 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVI, пл. 3425, 3535,
в кв. 200, с площ 750,00 кв.м.
Терен с площ 43,00 кв.м, намиращ се на ул. “Латинка“ № 31, представляващ ПИ с № 3427 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVII, пл. 3426. 3427,
в кв. 200, с площ 906,00 кв.м.
76 / 906 ид.ч. от УПИ XVII, пл. 3426. 3427, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
906,00 кв.м., с право на реално ползване на 76,00к в.м. в неговата западна част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 31.
Терен с площ 34,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 29, представляващ ПИ с № 3428 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл. 3428, 3429,
3536, 3537, в кв. 200, с площ 647,00 кв.м.,
Терен с площ 23,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 29, представляващ ПИ с № 3536 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл. 3428, 3429,
3536, 3537, в кв. 200, с площ 647,00 кв.м.,
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19 / 647 ид.ч. от УПИ XVIII, пл. 3428, 3429, 3536, 3537, в кв. 200 по действащия РП на гр.
Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият целият с площ 647,00 кв.м., с право на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата
западна част, обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 29.
Терен с площ 51,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 29, представляващ ПИ с № 3537 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 /10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл. 3428, 3429,
3536, 3537, в кв. 200, с площ 647,00 кв.м.
Терен с площ 146,00 кв.м, намиращ се на ул. “Латинка“ № 27, представляващ ПИ с № 3538 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл. 3430, 3538,
3539, 3540, в кв. 200, с площ 911,00 кв.м.,
Терен с площ 27,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 27, представляващ ПИ с № 3539 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл. 3430, 3538,
3539, 3540, в кв. 200, с площ 911,00 кв.м.,
Терен с площ 28,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 27, представляващ ПИ с № 3540 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл. 3430, 3538,
3539, 3540, в кв. 200, с площ 911,00 кв.м.
46 / 911 ид.ч. от УПИ XIX, пл. 3430, 3538, 3539, 3540, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина,
целият целият с площ 911,00 кв.м., с право на реално ползване на 46,00 кв.м. в неговата
югоизточна част, обозначени с № 04 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 27.
Терен с площ 109,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 23, представляващ ПИ с № 3542
по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета
на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431,
3542, 3543, 3544, в кв. 200, с площ 691,00 кв.м.,
Терен с площ 55,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 23, представляващ ПИ с № 3543 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542,
3543, 3544, в кв.2 00, с площ 691,00 кв.м.,
Терен с площ 25,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 23, представляващ ПИ с № 3544 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542,
3543, 3544, в кв. 200, с площ 691,00 кв.м.,
51 / 604 ид.ч. от УПИ XXII, пл. 3432, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
604,00 кв.м., с право на реално ползване на 51,00 кв.м. в неговата средната част, обозначени с
№ 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 21.
Терен с площ 70,00кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 19, представляващ ПИ с № 3545 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXIII, пл. 3433, 3545,
3546, в кв. 200, с площ 673,00 кв.м.,
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Терен с площ 107,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 19, представляващ ПИ с № 3546
по действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета
на Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXIII, пл. 3433,
3545, 3546, в кв. 200, с площ 673,00 кв.м.,
91. 21 / 439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл. 3434, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият
с площ 439,00 кв.м., с право на реално ползване на 21,00 кв.м. в неговата северозападната
част, обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 17.
92. 72 / 439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл. 3434, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият
с площ 439,00 кв.м., с право на реално ползване на 72,00 кв.м. в неговата северозападната.
част, обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 17.
93. 22 / 439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл. 3434, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият
с площ 439,00 кв.м., с право на реално ползване на 22,00 кв.м. в неговата източната част,
обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 17.
94. Терен с площ 35,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 11, представляващ ПИ с № 3549 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435,
3549, 3550, 3551, в кв. 200, с площ 1014 кв.м.
95. Терен с площ 25,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 11, представляващ ПИ с № 3550 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435,
3549, 3550, 3551, в кв. 200, с площ 1014 кв.м.
96. Терен с площ 53,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 11, представляващ ПИ с № 3551 по
действащия КП на гр. Бяла Слатина, одобрен със Заповед № 591 / 10.08.2015 г. на Кмета на
Община Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със
Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435,
3549, 3550, 3551, в кв. 200, с площ 1014 кв.м.
97. 49 / 869 ид.ч. от УПИ XXVIII, пл. 3436, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
869,00 кв.м., с право на реално ползване на 49,00 кв.м. в неговата северозападната част,
обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 9.
98. 9 / 869 ид.ч. от УПИ XXVIII, пл. 3436, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
869,00 кв.м., с право на реално ползване на 9,00 кв.м. в неговата западната част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 9.
99. 70 / 335 ид.ч. от УПИ XX, пл. 3541, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина, одобрен
със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 335,00
кв.м., с право на реално ползване на 70,00 кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с
№ 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 25.
100. 83 / 526 ид.ч. от УПИ XXV, пл. 3547, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
526,00 кв.м., с право на реално ползване на 83,00 кв.м. в неговата северозападна част,
обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 15.
101. 31 / 526 ид.ч. от УПИ XXV, пл. 3547, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
526,00 кв.м., с право на реално ползване на 31,00 кв.м. в неговата западна част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 15.
102. 12 / 526 ид.ч. от УПИ XXV, пл. 3547, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
526,00 кв.м., с право на реално ползване на 12,00 кв.м. в неговата западна част, обозначени с
№ 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 15.
90.
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103. 81 / 761 ид.ч. от УПИ XXVI, пл. 3548, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
761,00 кв.м., с право на реално ползване на 81,00 кв.м. в неговата северозападна част,
обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул .“Латинка“ № 13.
104. 33 / 761 ид.ч. от УПИ УПИ XXVI, пл. 3548, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
761,00 кв.м., с право на реално ползване на 33,00 кв.м. в неговата срадната част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 13.
105. 66 / 926 ид.ч. от УПИ XXIX, пл. 3552, 3553, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
926,00 кв.м., с право на реално ползване на 66,00 кв.м. в неговата северната част, обозначени
с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 7.
106. 17 / 926 ид.ч. от УПИ XXIX, пл. 3552, 3553, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
926,00 кв.м., с право на реално ползване на 17,00 кв.м. в неговата южната част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 7.
107. 45 / 491 ид.ч. от УПИ XXX, пл. 3554, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
491,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00 кв.м. в неговата северната част, обозначени
с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 5.
108. 56 / 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
546,00 кв.м., с право на реално ползване на 56,00 кв.м. в неговата североизточната част,
обозначени с № 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 3.
109. 16 / 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
546,00 кв.м., с право на реално ползване на 16,00 кв.м. в неговата средната част, обозначени с
№ 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 3.
110. 19 / 546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл. 3555, 3556, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
546,00 кв.м., с право на реално ползване на 19,00 кв.м. в неговата югозападната част,
обозначени с № 03 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 3.
111. 45 / 630 ид.ч. от УПИ XXXII, пл. 3557, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
630,00 кв.м., с право на реално ползване на 45,00к в.м. в неговата средната част, обозначени с
№ 01 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 1.
112. 21 / 630 ид.ч. от УПИ XXXII, пл. 3557, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
630,00 кв.м., с право на реално ползване на 21,00 кв.м. в неговата югоизточната част,
обозначени с № 02 по казания план, намиращ се на ул. “Латинка“ № 1.
113. 55 / 318 ид.ч. от УПИ XXXIII, пл. 3558, в кв. 200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед № 592 / 10.08.2015 г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
318,00 кв.м., с право на реално ползване на 55,00 кв.м. в неговата южната част, обозначени с
№ 01 по казания план, намиращ се на ул. “Солунска“ № 38.
2. Добавя към раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
предостави под наем, ІІІ. с. Буковец
1.

Помещение, намиращо се в сграда „Автоспирка“ – с. Буковец, с площ 50,30 кв.м., за
СКЛАД

3.Добавя към раздел Б. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да продаде:
64.
Застроен УПИ ІI, пл. № 433, в кв. 8 по действащия регулационния план на с.
Соколаре, с площ 351 кв.м.
65.
ПИ № 049008, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ 17.954 дка
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/седемнадесет декара деветстотин петдесет и четири кв.м./, земя пета категория,
местността „Под село“, намиращ се в землището на с. Буковец, ЕКАТТЕ 06968.
4.Добавя към раздел VIII. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
преотреди:
9.
ПИ № 000444, представляващ ПАСИЩЕ МЕРА, с площ 289.183 дка /двеста
осемдесет и девет декара сто осемдесет и три кв.м./, земя трета категория,
местността „Окопа“, намиращ се в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ 73660.
РЕШЕНИЕ № 1091
ОТНОСНО: Определяне на представител на община Бяла Слатина за член на комисия за
изработване на Нацианолна здравна карта, както и на комисия за изработване на областни здравни
карти.
Мотиви: Във връзка с предстоящо изготвяне на Национална здравна карта, предстои сформиране на
комисия за изработване на Нацианолна здравна карта, както и на комисия за изработване на областни
здравни карти. По този повод е постъпило писмо от Областен управител на област Враца за
определяне на представител на община Бяла Слатина като член във въпросните комисии.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание писмо от Областен управител на област Враца с вх. № 0601-197/17.09.2015 г. и чл. 17,
ал. 1, т. 4 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Определя за свой представител за включване в комисия за изработване на Нацианолна
здравна карта, както и на комисия за изработване на областни здравни карти г-н Николай … Димов,
прокурист на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД.
РЕШЕНИЕ № 1092
ОТНОСНО: Допускане на изключения от минималния брой на учениците в паралелките в
СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина, НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина, СОУ „Христо Ботев” с.
Галиче, СОУ „Христо Ботев” с. Габаре, ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Попица, ОУ „Георги С.
Раковски” с. Търнак, през учебната 2015 / 2016 година и дофинансирането им.
Мотиви: В община Бяла Слатина са депозирани искания от Директорите на:
- СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина с Вх. № 6700-701 / 08.09.2015 г. и 6700-740 / 16.09.2015 г.;
- НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина с Вх .№ 6700-697 / 07.09.2015 г.
- СОУ „Христо Ботев” с. Галиче с Вх. № 6700-702 / 08.09.2015 г. и № 6700-747 / 18.09.2015 г.;
- СОУ „Христо Ботев” с. Габаре с Вх. № 6700-641 / 20.08.2015 г.,
- ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Попица с Вх. № 6700-667 / 31.08.2015 г.,
- ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак с Вх. № 6700-666 / 28.08.2015 г. № 6700- 743 / 18.09.2015 г.,
в които са отправени мотивирани искания за разрешение за допускане на изключения от минималния
брой на учениците в паралелките през учебната 2015 / 2016 година, съгласно изискванията на
Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне на броя на паралелките и на групите и броя на
учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващи
звена, изм. и доп. ДВ, бр. 17 / 28.02.2012 г. Исканията са придружени със становища на Началника на
РИО Враца, които са положителни.
Въз основа на подадените искания Общинска администрация е изготвила справка за броя на
маломерните паралелки и броя на учениците в тях за учебната 2015 / 2016 година. (Приложение № 1)
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Обучението в маломерни паралелки е необходимо, защото дава по-добра образователна
подготовка, отколкото в слети класове. Утвърждаването на маломерни паралелки в училищата от
малките населени места ще осигури възможност учениците да посещават местните училища, което
ще гарантира безопасността им, психологическия комфорт, спокойствието на родителите и добра
образователна подготовка. По този начин ще се намали рискът за учениците за отпадането им от
образователната от системата.
Съгласно чл. 11, ал. 2 и ал. 3 от Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН за определяне на броя на
паралелките и на групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата,
детските градини и обслужващи звена, изключения от минималния брой на ученици в паралелките се
допускат с разрешение на финансиращия орган, ако са осигурени допълнителни средства за
обезпечаване на учебния процес извън определените по единни разходни стандарти за съответната
дейност.
Размерът на допълнителните средства се определя като разликата между норматива за
минимален брой съгласно Приложение към чл. 2, ал. 1 (I- IV e 16 ученика; V- XI e 18; .ХІІ класминимален брой 13 ученика, съгласно чл. 9а, ал. 3 от Наредба 7 от 29.12.2000 г. на МОН за
определяне на броя на паралелките и на групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в
групите на училищата, детските градини и обслужващи звена) и действителния брой ученици в
паралелката се умножи със определен процент от размера на съответния единен разходен стандарт
(ЕРС), който процент е описан в ал. 3, т. 1, т. 2 и т. 3.
За училищата по чл. 11, ал. 4 допълнителните средства извън определените по ЕРС се
осигуряват по преценка на финансиращи орган, ако това е необходимо. Размерът на допълнителните
средства се определя от финансиращия орган.
В искането на Директора на СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина е посочено, че през
учебната 2015 / 2016 година ще съществува 1 маломерна паралелка с общо 4 ученика недостиг до
минималния брой ученици за формиране на паралелка. Директорът е посочил като мотив за
съществуването на маломерната паралелка: ”закриването на паралелката ще доведе до отпадането на
децата от системата на образованието”.
В искането на Директора на НУ ”Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина е посочено, че през учебната
2015 / 2016 година ще съществува 1 маломерна паралелка с общо 1 ученик недостиг до минималния
брой ученици за формиране на паралелка. Директорът е посочил като мотив за съществуването на
маломерната паралелка, че в училището има две паралелки трети клас. Другата паралелка ІІІ а клас е
с 16 ученика.
В искането на Директора на СОУ „Христо Ботев” с. Галиче е посочено, че през учебната 2015
/ 2016 година ще съществуват 5 маломерните паралелки с общо 18 ученика недостиг до минималния
брой ученици за формиране на паралелките. Директорът е посочил като мотив за съществуването на
маломерни паралелки отпадане на учениците от системата на образованието.
В искането на Директора на СОУ „Христо Ботев” с. Габаре е посочено, че през учебната 2015 /
2016 година ще съществува 1 маломерна паралелка с общо 2 ученика недостиг до минималния брой
ученици за формиране на паралелка. Директорът е посочил като мотив за съществуването на
маломерната паралелка осигуряване на качествено обучение на учениците.
В искането на Директора на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” с. Попица е посочено, че през
учебната 2015 / 2016 година ще съществуват 3 маломерни паралелки с общо 9 ученика недостиг до
минималния брой ученици за формиране на паралелките.
В искането на Директора на ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак е посочено, че през учебната
2015 / 2016 година ще съществуват 2 маломерни паралелки с общо 8 ученика недостиг до
минималния брой ученици за формиране на паралелките. Като мотив за съществуване на
маломерните паралелки е посочено осигуряване на качествено обучение на учениците.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-98 / 09.09.15., чл. 11, ал. 1, т. 2 ,
ал. 2, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1,
т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И:
1. Допуска изключения от минималния брой на учениците в паралелките през учебната 2015/2016
година както следва:

Училище, седалище
СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина

Клас/
паралелка

Брой ученици в паралелката

Недостиг до
норматива за
минимален брой

ХІб клас

14

4 ученика

Общо:
НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина

ІІІб клас

4 ученика
15

Общо:
СОУ ”Христо Ботев” с. Галиче

1 ученик

ІІ

15

1 ученик

V
ІХ
Х
ХІІ

15
14
13
8

3 ученика
4 ученика
5 ученика
5 ученика

Общо:
СОУ ”Христо Ботев” с. Габаре

ХІ клас

18 ученика
16

Общо:
ОУ „Св.св. Кирил и Методий”
с. Попица

с. Търнак

2 ученика
2 ученика

ІІІ клас

14

2 ученика

VІ клас

15

3 ученика

VІІІ клас

14

4 ученика

Общо
ОУ„Георги С.
Раковски”

1 ученик

VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас
Общо:

9 ученика
16
14
16

2 ученика
4 ученика
2 ученика
8 ученика

2. За маломерните паралелки в
- НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина (ІІІ „б” клас)
- СОУ „Васил Левски” гр. Бяла Слатина (ХІ клас)
- СОУ ”Христо Ботев” с. Галиче ( IІ-ри и V-ти клас)
- ОУ „Св.св. Кирил и Методий” с. Попица
- ОУ „Георги С. Раковски” с. Търнак
съгласно чл. 11, ал. 4 от от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и
групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и
обслужващите звена, изм. и доп. В ДВ, бр.17 / 28.02.2012 г., издадена от Министъра на образованието
и науката) не е необходимо дофинасиране.
3. За маломерните паралелки в
- СОУ ”Христо Ботев” с. Галиче (ІХ, Х, ХІІ клас)
- СОУ ”Христо Ботев” с. Габаре (ХІ клас)
допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по единни
разходни стандарти за съответната дейност да се осигурят като разликата между норматива за
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минимален брой съгласно Приложение към чл. 2, ал. 1 от Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за
определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и децата в паралелките и в групите на
училищата, детските градини и обслужващите звена, изм. и доп. В ДВ, бр. 17 / 28.02.2012 г., издадена
от Министъра на образованието и науката и действителния брой на учениците в паралелката се
умножи по 20 процента от съответния единен разходен стандарт за 2015 г. и 2016 г.
4. Дофинансира маломерните паралелки на СОУ ”Христо Ботев” с. Галиче (ІХ, Х, ХІІ класове) и
СОУ ”Христо Ботев” с. Габаре (ХІ клас) със сумата от 1754,26 лв. (хиляда седемстотин
петдесет и четири лева и 26) за периода 15.09.2015 г. до 31.12.2015 г. (Приложение № 2)
5. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да внесе предложение в Общински съвет за
дофинансиране на маломерните паралелки по т. 4 в съответствие с единния разходен стандарт за
2016 г., който ще бъде приет от Министерски съвет.
Приложение №1
Справка за броя на маломерните паралелки
и броя на учениците в тях за учебната 2015/2016 г.

Училище, седалище
СОУ „Васил
Слатина

Левски”

гр.

Бяла

Клас/
паралелка

Брой ученици
в паралелката

Недостиг до
норматива за
минимален брой

ХІб клас

14

4 ученика

Общо:

НУ „Цани Гинчев” гр. Бяла Слатина

ІІІ „б” клас

4 ученика
15

Общо:
СОУ ”Христо Ботев” с.Галиче

ІІ
V
ІХ
Х
ХІІ

1 ученик
15
15
14
13
8

Общо:
СОУ ”Христо Ботев” с. Габаре

ХІ клас

Кирил

и

Методий”

16

2 ученика

2 ученика

ІІІ клас

14

2 ученика

VІ клас
VІІІ клас

15
14

3 ученика
4 ученика

Общо:
ОУ„Георги С. Раковски” с. Търнак

1 ученик
3 ученика
4 ученика
5 ученика
5 ученика

18 ученика

Общо:
ОУ „Св.св.
с.Попица

1 ученик

VІ клас
VІІ клас
VІІІ клас
Общо:

9 ученика
16
14
16

2 ученика
4 ученика
2 ученика
8 ученика
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Приложение № 2
Наименование на Клас/ Брой у- Недостиг до Единен Р-р на необходими- Р-р на необхоучебното заведение парал ци в па норматива разходен те допълнителни димите допълралел за минимасредства за
нителни ср-ва
елка
стандарт
ката
лен брой
учебната година до 31.12.2015 г.
СОУ ”Христо
Ботев” с. Галиче

8СОУ ”Христо
Ботев” с. Габаре

IХ

14

4

Х

13

5

ХІІ

8

5

Общо:
ХІ клас
Общо:

1488, 00 лв.
1488, 00 лв.
1488, 00 лв.

13

16

2

1488, 00 лв.

2

Общо за целия период:

1190,40 лв.

438,56 лв.

1488 лв.

548,21 лв.

1488 лв.

548,21 лв.

4166,40 лв.

1534,98 лв.

595,20 лв.

219,28 лв.

595,20 лв.

219,28 лв.

4761,60 лв.

1754,26 лв.

РЕШЕНИЕ № 1093
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г.
Мотиви: С Решение № 1033 / 30.06.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина са одобрени
средства в размер на 1 200 лв. за закупуване на храсторез STIHL за кметство с. Бъркачево. Закупената
машина е на стойност 1 001 лв. Средствата в размер на 199 лв. могат да бъдат пренасочени към други
параграфи.
С Решение № 1011 / 28.05.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина са одобрени средства в размер
на 3600 лв. за закупуване на 3 бр. косачки-тримери за нуждите на ОП „Чистота и строителство“. След
направена търговска отстъпка, тримерите са закупени за 2 739 лв. или по 913 лв. всеки. Средствата в
размер на 861 лв. могат да бъдат пренасочени към други параграфи.
Кметство с. Соколаре е кандидатствало с проект пред Предприятието за управление на
дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и е получило одобрение. Част от средствата са
предназначени за закупуване на дълготрайни активи.
Община Бяла Слатина е получила одобрение от ПУДООС по проект “Създаване на Еко кът за
малки и големи в ж.к. Сребреня, гр. Бяла Слатина“ като е предвидено закупуване на беседка.
В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна от Габриела Раловска, кмет на с.
Търнава за необходимостта от закупуване на 2 бр. храсторези STIHL, с които да се поддържат
тревните площи на територията на селото и гробищните паркове.
Постъпила е и докладна от Николай Димов, прокурист на МБАЛ Бяла Слатина с вх. № 2600-552 /
15.09.2015 г. за необходимостта от закупуване на микробиологичен анализатор.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-100/ 11.09.15. 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 вътрешно компенсиране на капиталови разходи по източници на финансиране
през 2015 г. на Община Бяла Слатина както следва:
1. ОБЕКТ: 3 бр. Косачки - тримери за нуждите на ОП «Чистота и строителство»
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда»
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Група «Опазване на околната среда»
Дейност «Чистота»
БИЛО: 3 600 лв.

СТАВА: 2 739 лв.

Средствата в размер на 861 лв. се пренасочват към §§10-00 Издръжка на ОП «Чистота и
строителство», дейност „Чистота“.
2. ОБЕКТ: Храсторез марка STIHL
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция «Общи държавни служби»
Група «Изпълнителни и законодателни органи»
Дейност «Общинска администрация»
БИЛО: 1 200 лв.

СТАВА: 1 001 лв.

Средствата в размер на 199 лв. се пренасочват към обект «2 бр. храсторези STIHL за с. Търнава“,
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ на дейност „Общинска
администрация“.
ІІ. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2015 г. както следва:
НОВ ОБЕКТ: Беседка за с. Соколаре
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция «Общи държавни служби»
Група «Изпълнителни и законодателни органи»
Дейност «Общинска администрация»
Източник на средства: трансфер от ПУДООС, §§64-01
Било: 0 лв.

Става: 2 348 лв.

Средствата се осигуряват от §§64-01 „Получени трансфери от държавни предприятия и др.лица,
включени в консолидираната фискална програма“.
НОВ ОБЕКТ: Детска къщичка за игра „Индианска шатра“ за с. Соколаре
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция «Общи държавни служби»
Група «Изпълнителни и законодателни органи»
Дейност «Общинска администрация»
Източник на средства: трансфер от ПУДООС, §§64-01
Било: 0 лв.

Става: 896 лв.

Средствата се осигуряват от §§64-01 „Получени трансфери от държавни предприятия и др.лица,
включени в консолидираната фискална програма“.
НОВ ОБЕКТ: Беседка за еко кът в ж.к. Сребреня, гр. Бяла Слатина
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция «Общи държавни служби»
Група «Изпълнителни и законодателни органи»
Дейност «Общинска администрация»
Източник на средства: трансфер от ПУДООС, §§64-01
Било: 0 лв.

Става: 2 550 лв.

Средствата се осигуряват от §§64-01 „Получени трансфери от държавни предприятия и др.лица,
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включени в консолидираната фискална програма“.
НОВ ОБЕКТ: 2 бр. храсторези марка STIHL за с. Търнава
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция «Общи държавни служби»
Група «Изпълнителни и законодателни органи»
Дейност «Общинска администрация»
Източник на средства: местни приходи
БИЛО: 0 лв.

СТАВА: 2 200 лв.

Средствата в размер на 2 200 лв. се осигуряват както следва: 199 лв. от обект Храсторез марка STIHL,
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“ на дейност «Общинска
администрация» и 2 001 лв. от преизпълнение на местни приходи §§24-06 «Приходи от наеми на
земя».
НОВ ОБЕКТ: Капиталов трансфер за МБАЛ за закупуване на микробиологичен анализатор
§§55-01 „Капиталови трансфери за нефинансови предприятия“
Функция „Здравеопазване“
Дейност „Многопрофилни болници за активно лечение“
Източник на средства: местни приходи.
БИЛО: 0 лв.

СТАВА: 24 000 лв.

Средствата в размер на 24 000 лв. се осигуряват както следва: 17 000 лв. от местна дейност „Разходи
за лихви“ и 7 000 лв. от преизпълнение на местни приходи §§24-06 «Приходи от наеми на земя».
РЕШЕНИЕ № 1094
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение по Програма за
трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос
3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в
трансграничния регион с проект „Въвеждане на система за координация и ефикасна реакция при
извънредни ситуации, причинени от природни бедствия в Бяла Слатина и Герчещи“.
Мотиви: Във връзка с Първата покана за подаване на проектни предложения по Програмата за
трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с краен срок за
кандидатстване 30.09.2015 г., Община Бяла Слатина разработва проектно предложение „Въвеждане
на система за координация и ефикасна реакция при извънредни ситуации, причинени от природни
бедствия в Бяла Слатина и Герчещи“ по Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1:
Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.
Разработването на настоящето проектно предложение е в отговор на наводнението в началото
на месец Август 2014 г., когато високите води на река Скът наводниха урбанизираната територия в
Североизточната част на Бяла Слатина. Мащабът на бедствието и щетите, които бяха нанесени върху
публичната инфраструктура, сочат, че е неотложно въвеждането на система за координация и
ефикасна реакция при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия и вземане на
необходимите мерки за ограничаване на риска и намаляване на щетите.
В съответствие с изискванията на Програмата, проектите трябва да се основават на принципите
на партньорство и трансграничен подход, като всяко проектно предложение трябва да включва поне
по един партньор от българска и румънска страна. Един от партньорите трябва да бъде определен за
Водещ бенефициент, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по Първа покана за
подаване на проектни предложения. Община Бяла Слатина подготвя проектното предложение в
партньорство с община Герчещи, Румъния.
Максималната допустима стойност за едно проектно предложение е до 6 000 000 Евро с ДДС.
Съфинансирането от страна на кандидата е в размер на минимум 2%.
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Целта на проекта, с който община Бяла Слатина ще кандидатства, е въвеждането на система за
координация и ефикасна реакция при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия, да се
даде техническо решение, след изпълнението на което да се избегне заливането на прилежащите
територии в близост до реката в границите на града и нанасянето на нови материални щети на
местното население при преминаването на високи води.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 6101-105 /16.09.15, и чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с критериите за избор по Първа покана за набиране на проектни
предложения по Програма INTERREG V-A Румъния - България, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и
чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си на
допустим бенефициент и партньор, с проектно предложение за привличане на финансови средства по
първата покана за набиране на проектни предложения по програма „INTEREG V-А Румъния –
България 2014-2020 г.” с проект: „Въвеждане на система за координация и ефикасна реакция при
извънредни ситуации, причинени от природни бедствия в Бяла Слатина и Герчещи“ по програма
„INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 3: Безопасен регион, Специфична
цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община
Бяла Слатина като процент от крайния бюджет за общината.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
4. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, са допустим
разход и ще бъдат възстановени от Програмата при одобрение на проектното предложение.
5. Гарантира, че Община Бяла Слатина разполага с финансови възможности за изпълнение на
проекта.
РЕШЕНИЕ № 1095
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение по Програма за
трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“, Приоритетна ос
3: Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в
трансграничния регион с проект „Намаляване на риска от наводнения в общините Миски и Бяла
Слатина“.
Мотиви: Във връзка с Първата покана за подаване на проектни предложения по Програмата за
трансгранично сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с краен срок за
кандидатстване 30.09.2015 г., Община Бяла Слатина разработва проектно предложение „Намаляване
на риска от наводнения в общините Миски и Бяла Слатина“ по Приоритетна ос 3: Безопасен регион,
Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион.
Разработването на настоящето проектно предложение е в отговор на наводнението в началото на
месец Август 2014 г., когато високите води на река Скът наводниха урбанизираната територия в
Североизточната част на Бяла Слатина. Мащабът на бедствието и щетите, които бяха нанесени върху
публичната инфраструктура, сочат, че е неотложно въвеждането на система за координация и
ефикасна реакция при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия и вземане на
необходимите мерки за ограничаване на риска и намаляване на щетите.
В съответствие с изискванията на Програмата, проектите трябва да се основават на принципите
на партньорство и трансграничен подход, като всяко проектно предложение трябва да включва поне
по един партньор от българска и румънска страна. Един от партньорите трябва да бъде определен за
Водещ бенефициент, съгласно изискванията на Насоките за кандидатстване по Първа покана за
подаване на проектни предложения. Община Бяла Слатина подготвя проектното предложение в
партньорство с община Миски, Румъния.
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Максималната допустима стойност за едно проектно предложение е до 6 000 000 евро с ДДС.
Съфинансирането от страна на кандидата е в размер на минимум 2%.
Целта на проекта, с който община Бяла Слатина ще кандидатства, е въвеждането на система за
координация и ефикасна реакция при извънредни ситуации, причинени от природни бедствия, да се
даде техническо решение, след изпълнението на което да се избегне заливането на прилежащите
територии в близост до реката в границите на града и нанасянето на нови материални щети на
местното население при преминаването на високи води.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 6101-104 /16.09.15, и чл. 21,
ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с критериите за избор по Първа покана за набиране на проектни
предложения по Програма INTERREG V-A Румъния - България, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и
чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в срок до 30.09.2015 г. в качеството си
н.а допустим бенефициент и партньор, с проектно предложение за привличане на финансови
средства по първата покана за набиране на проектни предложения по програма „INTEREG V-А
Румъния – България 2014-2020 г.” с проект: „Намаляване на риска от наводнения в общините Миски
и Бяла Слатина“ по програма „INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г.”, Приоритетна ос 3:
Безопасен регион, Специфична цел 3.1: Подобряване на съвместното управление на риска в
трансграничния регион.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община
Бяла Слатина като процент от крайния бюджет за общината.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
4. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, са допустим
разход и ще бъдат възстановени от Програмата при одобрение на проектното предложение.
5. Гарантира, че Община Бяла Слатина разполага с финансови възможности за изпълнение на
проекта.
РЕШЕНИЕ № 1096
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ – 433 в кв. 8
по плана на с. Соколаре, намиращ се на ул. „Петко Коташки“ № 20А, актуван с АЧОС № 2942 /
02.09.2015 г.
Постъпило заявление с вх. № 9400-2550 / 10,09,2015 г. от ………… за закупуване на
имота. Целесъобразно е, при наличието на интерес от потенциален купувач, имотът да бъде
продаден по пазарна цена.
Мотиви:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 9400-2550-1 / 14.09.15., 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 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. Дава съгласие да се продаде недвижим имот – частна общинска собственост, намиращ се в
с. Соколаре, община Бяла Слатина, обл. Враца, ул. “Петко Коташки“ № 40А, а именно: застроен

18

поземлен имот, за който е отреден УПИ IІ, пл. № 433, в кв. 8, с площ 351 кв.м., по действащия
регулационния план на селото, одобрен със заповед № 2028 / 20.11.1964г.
2. Приема пазарната оценка за продажба на 351 кв.м. площ в размер на 2230 лв. (две хиляди
двеста и тридесет лева) без включен ДДС.
Данъчната оценка за имота е в размер на 800.30 лв. (осемстотин лева и тридесет стотинки),
съгласно удостоверение № 5602016662 / 31.08.2015г. на д-я МДТ към Община Бяла Слатина.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на
Общински съвет – Бяла Слатина на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на
описания в т. 1 поземлен имот.
4. 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
Общински съвет Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 1097
ОТНОСНО: Продажба на общинска земя, намираща се в землището на с. Буковец.
Мотиви: Постъпило е заявление с вх. № 9400-2449 / 31.08.2015 г. от ………….., с което същата
заявява искането си за закупуване на общинска земя в землището на с. Буковец, община Бяла
Слатина, обл. Враца. Целесъобразно е при наличието на интерес от потенциален купувач имотът да
бъде продаден по пазарна цена, определена от лицензиран оценител.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 9400-2449-1 / 14.09.15., чл. 35, ал. 1 и чл. 41,
ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 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. Дава съгласие да се продаде ПИ № 049008, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА, с площ
17.954 дка (седемнадесет декара деветстотин петдесет и четири кв.м.), земя пета категория,
местността „Под село“, намиращ се в землището на с. Буковец, ЕКАТТЕ 06968.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот № 049008 в размер на 8 920.00 лв. (осем
хиляди деветстотин и двадесет лева). Данъчната оценка на имота е 2 199.40 лв. (две хиляди сто
деветдесет и девет лева и четиридесет стотинки).
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на
Общински съвет – Бяла Слатина на публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на
поземлен имот № 049008, представляващ ИЗОСТАВЕНА НИВА.
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
Общински съвет Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 1098
ОТНОСНО:

Промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост.

Мотиви: Касае се за недвижими имоти, извън регулацията на населените места от община
Бяла Слатина, които представляват пасище, мера и по смисъла на ЗСПЗЗ са публична общинска
собственост, но след направена теренна проверка се установи, че същите са разорани и дори са засети
с различни видове култури и реално не се ползват по предназначение. За тези имоти е необходимо
прилагането на чл. 45и от ППЗСПЗЗ – промяна в начина на трайно ползване на пасищата и мерите в
земеделски земи за други земеделски нужди (ниви или посевни площи). Това решение се приема въз
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основа на скица - проект с нанесени граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на
трайно ползване.
Промяната в начина на трайно ползване на тези имоти не би засегнало правата и нуждата на
животновъдите на територията на общината, тъй като към настоящия момент при налични 30 123.616
дка пасища, мери на територията на землищата в община Бяла Слатина има сключени договори за
наем за 11 222.948 дка. Тоест 18 900.668 дка са свободни и промяна в начина на трайно ползване на
740.053 дка не би се отразило върху възможността на животновъдите да се възползват от
предоставените от Общината пасища и мери. Промяната в начина на трайно ползване няма да
попречи на Община Бяла Слатина да поддържа резерв от постоянно затревени площи
Предвид разораването на въпросните имоти и невъзможността им да бъдат използвани като
пасища от животновъдите е целесъобразно да бъде променен начинът им на трайно ползване с оглед
възможността да бъдат стопанисвани, отдавани или отчуждавани, от което Общината би имала
финансова изгода.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-99 / 10.09.15 г., чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ,
чл. 45и от ППЗСПЗЗ 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 :
I. Не дава съгласие да бъде направена делба на поземлени имоти, общинска собственост, с
начин на трайно ползване „пасище, мера“, намиращи се в землищата на Община Бяла Слатина,
съгласно приложени към решението проекти за делба, както следва:
ПИ № 000238, пасище, мера, IV-та кат. земя, с площ 79.486 дка в м. „Преки дол” в землището
на с. Галиче, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 025002, пасище, мера, V-та кат. земя, с площ 138.110 дка в м. „Женино бърдо” в
землището на с. Комарево, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000019, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 69.842 дка в м. „Край село” в землището
на с. Бъркачево, община Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Не дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „нива” на
следните поземлени имоти - общинска собственост, съгласно приложени скици-проект, а именно:
ПИ № 015019, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 7.882 дка в м. „Сборно поле” в землището
на с. Соколаре, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000264, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 0.906 дка в м. „Новите лозя” в землището
на с. Търнак, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 060020, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 7.285 дка в м. „Край село” в землището на
с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000458, пасище, мера, IV-та кат. земя, с площ 42.569 дка, в м. „Преки дол“ в землището
на с. Галиче, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 025003, пасище, мера, V- та кат. земя, с площ 63.646 дка, в м. „Женино бърдо“,
землището на с. Комарево, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000067, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 16.048 дка, в м. „Край село“, в землището
на с. Бъркачево, община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000444 пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 289.183 дка, в м. „Окопа“, в землището на
с. Търнак, община Бяла Слатина, обл. Враца.
РЕШЕНИЕ № 1099
ОТНОСНО: Отдаване под наем на общински терен № 1-2, намиращ се в УПИ кв. 80а по плана
на гр. Бяла Слатина, с площ 15,00 кв.м за поставяне на преместваем търговски обект за
осъществяване търговска дейност (услуги).
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Мотиви: Касае се за подадено заявление с вх. № 9400-2525 / 08.09.2015 г. от …………., за
отдаване под наем за срок от 2 години. Ивка Петкова Петрова ползва същото помещение с договор за
наем № 2160 / 18.10.2013 г. за срок до 17.10.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-2525-1 / 11.09.15 г., чл. 8, ал. 1, ал. 4 и
по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, чл. 28 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 явно наддаване) за отдаване под наем на имот – ЧОС, за срок от 2 /две/
години а именно:
- Общински терен № 1-2, намиращ се в УПИI кв. 80а по плана на гр. Бяла Слатина, с площ
15,00 кв.м., за поставяне на преместваем търговски обект, за осъществяване търговска дейност
/услуги/, съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Общината.
- Начална тръжна месечна цена 27,00 лв. с ДДС, депозит за участие 64,80 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 № 1100
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестени търгове с тайно наддаване на
урегулирани поземлени имоти, частна общинска собственост, намираща се в кв. 200 по
регулационния план на гр. Бяла Слатина.
Мотиви:
Гарантиране достъпа до комунални услуги и в частност до електроенергия в ромския
квартал в гр. Бяла Слатина е едно от основните предизвикателства пред социалното включване на
ромската общност. Доскорошната липса на регулация на територията на част от ромският квартал в
града поставяше жителите му в ситуация на уязвимост по отношение на достъпа до електроенергия.
Този проблем е доста сериозен и не е етнически, а е национален. Честите аварии на трафопостовете
са в следствие на нерегламентираното ползване на електроенергия в квартала и директното
прикачване към разпределителната мрежа. Проведоха се редица срещи в Община Бяла Слатина с
представители на местната ромска общност, местната администрация и представители на ЧЕЗ
относно търсене на най-адекватната алтернатива за решаване на проблема с електрозахранването в
квартала.
С цел подобряване на електрозахранването в кв. 200 и с цел жителите, които ползват
нерегламентирано електроенергия, да станат абонати на ЧЕЗ, Община Бяла Слатина предприе
процедура по отдаване под наем на общински поземлени имоти, тъй като липсата на документи за
собственост и разрешение за ползване на сградите е пречка за откриване на партида за
електрозахранване. Ниският социално - икономически статус на жителите на ромския квартал
задълбочава проблема с електроснабдяването им. Подсигуряването на индивидуален достъп на
отделните домакинства до електроразпределителната мрежа ще преустанови, или поне намали,
практиката на нерегламентирано ползване на услугите на разпределителното дружество и ще
допринесе за излизането им от задълбочена социална изолация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-102 / 14.09.15 г., чл. 14, ал. 1, ал. 2 и ал.
8 от ЗОС и чл. 26, ал. 2, чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда
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за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, раздел V от Тарифа за
определяне на начални или наемни цени за отдаване под наем за 1 кв.м. реална площ от общински
недвижими имоти, движими вещи и земеделски земи от общински поземлен фонд (Приложение № 1
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 :
Приема годишна наемна цена за кв.м. на поземлени имоти намиращи се в кв. 200 по
регулационния план на гр. Бяла Слатина в размер на 0,20 лв./двадесет стотинки/ с ДДС.
II. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурa за отдаване под наем чрез
публично оповестени търгове с тайно наддаване при условията на Наредба № 6 на Общински съвет –
Бяла Слатина за срок от 10 години на следните имоти, частна общинска собственост, намиращи се в
гр. Бяла Слатина, а именно:
1. 69/726 ид.ч. от УПИ I, пл.3400, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен със
Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 726 кв.м., с право на
реално ползване на 69,00кв.м. в неговата средна част, обозначени с №01 по казания план, намиращ се
на ул.“Латинка“№ 63.
Начална тръжна годишна цена 13.80 лв. с ДДС, депозит за участие 13.80лв. с ДДС
2. 83/669 ид.ч. от УПИ XXXIV, пл.3401, в кв.200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 669 кв.м.,
с право на реално ползване на 83,00кв.м. в неговата западна част, обозначени с №01 по казания план,
намиращ се на ул.“Акация“№ 109.
Начална тръжна годишна цена 16.60 лв. с ДДС, депозит за участие 16.60.лв. с ДДС.
3. 69/634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл.3402,3527, в кв.200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 634,00
кв.м., с право на реално ползване на 83,00кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с №01 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 61.
Начална тръжна годишна цена 13,80 лв. с ДДС, депозит за участие 13,80 лв. с ДДС.
4. 23/634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл.3402,3527, в кв.200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 634,00
кв.м., с право на реално ползване на 23,00кв.м. в неговата южната част, обозначени с №02 по казания
план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 61.
Начална тръжна годишна цена 4.60 лв. с ДДС, депозит за участие 4.60 лв. с ДДС.
5. 19/634 ид.ч. от УПИ ІІ, пл.3402,3527, в кв.200 по действащия РП на гр. Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 634,00
кв.м., с право на реално ползване на 19,00кв.м. в неговата южната част, обозначени с №03 по казания
план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 61.
Начална тръжна годишна цена 3.80 лв. с ДДС, депозит за участие 3.80 лв. с ДДС.
6. 39/526 ид.ч. от УПИ III, пл.3403, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 526.00кв.м., с
право на реално ползване на 39,00кв.м., в неговата средна част, обозначени с №01 по казания план,
намиращ са на ул.“Латинка“№ 59
Начална тръжна годишна цена 7.80 лв. с ДДС, депозит за участие 7.80 лв. с ДДС.
7. Терен с площ 136,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 53, представляващ ПИ с №3528 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, в УПИ VІ, пл. 3405,3408,3409,3528, в кв.200, с
площ 1221,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 27.20лв. с ДДС, депозит за участие 27.20.лв. с ДДС.
8. Терен с площ 31,00кв.м намиращ се на ул.“Латинка“№ 53, представляващ ПИ с №3405 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, в УПИ VI, пл.3405,3408,3409,3528, в кв.200, с
площ 1221,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 6.20лв. с ДДС, депозит за участие 6.20.лв. с ДДС.
I.
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9. 8/1221 ид.ч. от УПИ VI, пл.3405,3408,3409,3528, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла
Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
1221,00кв.м., с право на реално ползване на 8,00 кв.м. в неговата югоизточната част, обозначени с
№03 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 53.
Начална тръжна годишна цена 1.60 лв. с ДДС, депозит за участие 1.60 лв. с ДДС.
10. 58/1221ид.ч. от УПИ VI, пл.3405,3408,3409,3528, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла
Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
1221,00кв.м., с право на реално ползване на 58,00кв.м. в неговата южната част, обозначени с №04 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 53.
Начална тръжна годишна цена 11.60 лв. с ДДС, депозит за участие 11.60 лв. с ДДС.
11. 79/423 ид.ч. от УПИ IV, пл.3406, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 423,00кв.м., с
право на реално ползване на 79,00кв.м. в неговата средната част, обозначени с №01 по казания план,
намиращ се на ул.“Латинка“№ 57.
Начална тръжна годиш на цена 15.80 лв. с ДДС, депозит за участие 15.80 лв. с ДДС.
12. 45/544 ид.ч. от УПИ V, пл.3407, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 544,00кв.м., с
право на реално ползване на 45,00кв.м. в неговата западната част, обозначени с №01 по казания план,
намиращ се ул.“Латинка“№ 55.
Начална тръжна годишна цена 9.00 лв. с ДДС, депозит за участие 9.00 лв. с ДДС.
13. 33/861 ид.ч. от УПИ VII, пл.3411, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00кв.м., с
право на реално ползване на 33,00кв.м. в неговата северозападната част, обозначен с №01 по казания
план, намиращ се ул.“Латинка“№ 51.
Начална тръжна годишна цена 6,60 лв. с ДДС, депозит за участие 6,60.лв. с ДДС.
14. 17/861ид.ч. от УПИ VII, пл.3411, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00кв.м., с
право на реално ползване на 17,00кв.м. в неговата северозападната част, обозначен с №02 по казания
план, намиращ се ул.“Латинка“№ 51.
Начална тръжна годишна цена 3.40 лв. с ДДС, депозит за участие 3.40 лв. с ДДС.
15. 45/861ид.ч. от УПИ VII, пл.3411, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 861,00кв.м., с
право на реално ползване на 45,00кв.м. в неговата западната част, обозначен с №03 по казания план,
намиращ се ул.“Латинка“№ 51.
Начална тръжна годишна цена 9.00 лв. с ДДС, депозит за участие 9.00 лв. с ДДС.
16. 45/859 ид.ч. от УПИ VIII, пл.3412, 3413, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
859,00кв.м., с право на реално ползване на 45,00кв.м. в неговата северната част, обозначен с №01 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 49.
Начална тръжна годишна цена 9.00 лв. с ДДС, депозит за участие 9.00 лв. с ДДС.
17. 20/859 ид.ч. от УПИ VIII, пл.3412, 3413, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
859,00кв.м., с право на реално ползване на 20,00кв.м. в неговата западната част, обозначен с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 49.
Начална тръжна годишна цена 4.00 лв. с ДДС, депозит за участие 4.00 лв. с ДДС.
18. Терен с площ 43,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 49, представляващ ПИ с №3413 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ VIII, пл.3412, 3413, в кв.200, с площ
859,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 8.60 лв. с ДДС, депозит за участие 8.60 лв. с ДДС.
19. 75/927 ид.ч. от УПИ IX, пл.3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в кв.200 по действащия РП на
гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с
площ 927,00кв.м., с право на реално ползване на 75,00кв.м. в неговата североизточната част,
обозначен с №01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 47.
Начална тръжна годишна цена 15.00 лв. с ДДС, депозит за участие 15.00 лв. с ДДС.
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20. Терен с площ 21,00кв.м, намиращ се на ул.“Латинка“№ 47, представляващ ПИ с №3414 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл.3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в
кв.200, с площ 927,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 4.20 лв. с ДДС, депозит за участие 4.20 лв. с ДДС.
21. Терен с площ 26,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 47, представляващ ПИ с №3416 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл.3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в
кв.200, с площ 927,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 5.20 лв. с ДДС, депозит за участие 5.20 лв. с ДДС.
22. Терен с площ 77,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 47, представляващ ПИ с №3417 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ IX, пл.3414, 3415, 3416, 3417, 3529, в
кв.200, с площ 927,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 15.40лв. с ДДС, депозит за участие 15.40 лв. с ДДС.
23. Терен с площ 65,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 45, представляващ ПИ с №3419 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ X, пл.3419,3530,3529, в кв.200, с
площ 715,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 13.00 лв. с ДДС, депозит за участие 13.00 лв. с ДДС.
24. Терен с площ 31,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 45, представляващ ПИ с №3530 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ X, пл.3419,3530,3529, в кв.200, с
площ 715,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 6.20 лв. с ДДС, депозит за участие 6.20 лв. с ДДС.
25. Терен с площ 152,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 43, представляващ ПИ с №3420
по действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XI, пл.3420, в кв.200, с площ
922,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 30.40 лв. с ДДС, депозит за участие 30.40 лв. с ДДС.
26. 35/922 ид.ч. от УПИ XI, пл.3420, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 922,00кв.м., с
право на реално ползване на 35,00кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с №02 по казания
план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 43.
Начална тръжна годишна цена 7.00 лв. с ДДС, депозит за участие 7.00 лв. с ДДС.
27. Терен с площ 78,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 41, представляващ ПИ с №3421 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XII, пл.3421, в кв.200, с площ
685,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 15.60 лв. с ДДС, депозит за участие 15.60 лв. с ДДС.
28. Терен с площ 67,00кв.м. намиращ се на ул.“Латинка“№ 39, представляващ ПИ с №3422 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XIII, пл.3422, в кв.200, с площ
475.00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 13.40 лв. с ДДС, депозит за участие 13.40 лв. с ДДС.
29. Терен с площ 49,00кв.м. намиращ се на ул.“Латинка“№ 37, представляващ ПИ с №3531 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
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№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XIV, пл.3423, 3531, 3532, в кв.200, с
площ 803,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 9. 80 лв. с ДДС, депозит за участие 9.80 лв. с ДДС.
30. Терен с площ 54,00кв.м. намиращ се на ул.“Латинка“№ 37, представляващ ПИ с №3532 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в от УПИ XIV, пл.3423, 3531, 3532, в кв.200, с
площ 803,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 10.80 лв. с ДДС, депозит за участие 10.80 лв. с ДДС.
31. 11/803 ид.ч. от УПИ XIV, пл.3423, 3531, 3532, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла
Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
803,00кв.м., с право на реално ползване на 11,00кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с
№03 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 37.
Начална тръжна годишна цена 2.20лв. с ДДС, депозит за участие 2.20лв. с ДДС.
32. Терен с площ 96,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 35, представляващ ПИ с №3533по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XV, пл.3424, 3533, 3534, в кв.200, с
площ 651,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 19.20 лв. с ДДС, депозит за участие 19.20лв. с ДДС.
33. 24/651 ид.ч. от УПИ XV, пл.3424, 3533, 3534, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла
Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
651,00кв.м., с право на реално ползване на 24,00кв.м. в неговата западна част, обозначени с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 35.
Начална тръжна годишна цена 4.80лв. с ДДС, депозит за участие 4.80лв. с ДДС.
34. Терен с площ 35,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 35, представляващ ПИ с №3534 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XV, пл.3424, 3533, 3534, в кв.200, с
площ 651,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 7.00 лв. с ДДС, депозит за участие 7.00лв. с ДДС.
35. 38/750 ид.ч. от УПИ XVI, пл.3425, 3535, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
750,00кв.м., с право на реално ползване на 38,00кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с
№01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 33.
Начална тръжна годишна цена 7.60 лв. с ДДС, депозит за участие 7.60лв. с ДДС.
36. 84/750 ид.ч. от УПИ XVI, пл.3425, 3535, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
750,00кв.м., с право на реално ползване на 84,00кв.м. в неговата централната част, обозначени с №02
по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 33.
Начална тръжна годишна цена 16.80 лв. с ДДС, депозит за участие 16.80лв. с ДДС.
37. Терен с площ 26,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 33, представляващ ПИ с №3535 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVI, пл.3425, 3535, в кв.200, с площ
750,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 5.20 лв. с ДДС, депозит за участие 5.20лв. с ДДС.
38. Терен с площ 43,00кв.м, намиращ се на ул.“Латинка“№ 31, представляващ ПИ с №3427 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVII, пл.3426.3427, в кв.200, с площ
906,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 8.60 лв. с ДДС, депозит за участие 8.60лв. с ДДС.
39. 76/906 ид.ч. от УПИ XVII, пл.3426.3427, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
906,00кв.м., с право на реално ползване на 76,00кв.м. в неговата западна част, обозначени с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 31.
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Начална тръжна годишна цена 15.20лв. с ДДС, депозит за участие 15.20лв. с ДДС.
40. Терен с площ 34,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 29, представляващ ПИ с №3428 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл.3428, 3429, 3536, 3537, в
кв.200, с площ 647,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 6.80лв. с ДДС, депозит за участие 6.80лв. с ДДС.
41. Терен с площ 23,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 29, представляващ ПИ с №3536 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл.3428, 3429, 3536, 3537, в
кв.200, с площ 647,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 4,60лв. с ДДС, депозит за участие 4,60лв. с ДДС.
42. 19/647 ид.ч. от УПИ XVIII, пл.3428, 3429, 3536, 3537, в кв.200 по действащия РП на
гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият
целият с площ 647,00кв.м., с право на реално ползване на 19,00кв.м. в неговата западна част,
обозначени с №03 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 29.
Начална тръжна годишна цена 3.80лв. с ДДС, депозит за участие 3.80лв. с ДДС.
43. Терен с площ 51,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 29, представляващ ПИ с №3537 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XVIII, пл.3428, 3429, 3536, 3537, в
кв.200, с площ 647,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 10.20лв. с ДДС, депозит за участие 10.20лв. с ДДС.
44. Терен с площ 146,00кв.м, намиращ се на ул.“Латинка“№ 27, представляващ ПИ с №3538
по действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл.3430, 3538, 3539, 3540, в кв.200,
с площ 911,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 29.20лв. с ДДС, депозит за участие 29.20лв. с ДДС.
45. Терен с площ 27,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 27, представляващ ПИ с №3539 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл.3430, 3538, 3539, 3540, в кв.200,
с площ 911,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 5.40 лв. с ДДС, депозит за участие 5.40лв. с ДДС.
46. Терен с площ 28,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 27, представляващ ПИ с №3540 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XIX, пл.3430, 3538, 3539, 3540, в кв.200,
с площ 911,00кв.м.
Начална тръжна годишна цена 5.60лв. с ДДС, депозит за участие 5.60лв. с ДДС.
47. 46/911 ид.ч. от УПИ XIX, пл.3430, 3538, 3539, 3540, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла
Слатина, одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият с
площ 911,00кв.м., с право на реално ползване на 46,00кв.м. в неговата югоизточна част, обозначени с
№04 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 27.
Начална тръжна годишна цена 9.20 лв. с ДДС, депозит за участие 9.20лв. с ДДС.
48. Терен с площ 109,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 23, представляващ ПИ с №3542
по действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542, 3543, 3544, в
кв.200, с площ 691,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 21.80лв. с ДДС, депозит за участие 21.80лв. с ДДС.
49. Терен с площ 55,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 23, представляващ ПИ с №3543 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
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№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542, 3543, 3544, в
кв.200, с площ 691,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 11.00лв. с ДДС, депозит за участие 11.00лв. с ДДС.
50. Терен с площ 25,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 23, представляващ ПИ с №3544 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXI, пл. 3431, 3542, 3543, 3544, в
кв.200, с площ 691,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 5.00 лв. с ДДС, депозит за участие 5.00лв. с ДДС.
51. 51/604 ид.ч. от УПИ XXII, пл.3432, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
604,00кв.м., с право на реално ползване на 51,00кв.м. в неговата средната част, обозначени с №01 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 21.
Начална тръжна годишна цена 10.20лв. с ДДС, депозит за участие 10.20лв. с ДДС.
52. Терен с площ 70,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 19, представляващ ПИ с №3545 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXIII, пл.3433, 3545, 3546, в кв.200, с
площ 673,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 14.00лв. с ДДС, депозит за участие 14.00лв. с ДДС.
53. Терен с площ 107,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 19, представляващ ПИ с №3546
по действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXIII, пл.3433, 3545, 3546, в кв.200, с
площ 673,00кв.м.,
Начална тръжна годишна цена 21.40лв. с ДДС, депозит за участие 21.40лв. с ДДС.
54. 21/439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл.3434, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият с площ
439,00кв.м., с право на реално ползване на 21,00кв.м. в неговата северозападната част, обозначени с
№01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 17.
Начална тръжна годишна цена 4.20 лв. с ДДС, депозит за участие 4.20лв. с ДДС.
55. 72/439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл.3434, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият с площ
439,00кв.м., с право на реално ползване на 72,00кв.м. в неговата северозападната. част, обозначени с
№02 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 17.
Начална тръжна годишна цена 14.40лв. с ДДС, депозит за участие 14.40лв. с ДДС.
56. 22/439 ид.ч. от УПИ XXIV, пл.3434, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият целият с площ
439,00кв.м., с право на реално ползване на 22,00кв.м. в неговата източната част, обозначени с №03 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 17.
Начална тръжна годишна цена 4.40 лв. с ДДС, депозит за участие 4.40лв. с ДДС.
57. Терен с площ 35,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 11, представляващ ПИ с №3549 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435, 3549, 3550, 3551, в
кв.200, с площ 1014кв.м.
Начална тръжна годишна цена 7.00лв. с ДДС, депозит за участие 7.00лв. с ДДС.
58. Терен с площ 25,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 11, представляващ ПИ с №3550 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града одобрен със Заповед
№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435, 3549, 3550, 3551, в
кв.200, с площ 1014кв.м.
Начална тръжна годишна цена 5.00 лв. с ДДС, депозит за участие 5.00лв. с ДДС.
59. Терен с площ 53,00кв.м., намиращ се на ул.“Латинка“№ 11, представляващ ПИ с №3551 по
действащия КП на гр.Бяла Слатина, одобрен със Заповед №591/10.08.2015г. на Кмета на Община
Бяла Слатина, попадащ по регулация съгласно действащия РП на града, одобрен със Заповед
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№592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина в УПИ XXVII, пл. 3435, 3549, 3550, 3551, в
кв.200, с площ 1014кв.м.
Начална тръжна годишна цена 10.60 лв. с ДДС, депозит за участие 10.60лв. с ДДС.
60. 49/869 ид.ч. от УПИ XXVIII, пл. 3436, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
869,00кв.м., с право на реално ползване на 49,00кв.м. в неговата северозападната част, обозначени с
№01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 9.
Начална тръжна годишна цена 9.80лв. с ДДС, депозит за участие 9.80лв. с ДДС.
61. 9/869ид.ч. от УПИ XXVIII, пл. 3436, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
869,00кв.м., с право на реално ползване на 9,00кв.м. в неговата западната част, обозначени с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 9.
Начална тръжна годишна цена 1.80 лв. с ДДС, депозит за участие 1.80лв. с ДДС.
62. 70/335 ид.ч. от УПИ XX, пл.3541, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина, одобрен
със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ 335,00 кв.м., с
право на реално ползване на 70,00кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с №01 по казания
план, намиращ се на ул.“Латинка“№25.
Начална тръжна годишна цена 14.00лв. с ДДС, депозит за участие 14.00лв. с ДДС.
63. 83/526 ид.ч. от УПИ XXV, пл.3547, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
526,00кв.м., с право на реално ползване на 83,00кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с
№01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 15.
Начална тръжна годишна цена 16.60лв. с ДДС, депозит за участие 16.60лв. с ДДС.
64. 31/526 ид.ч. от УПИ XXV, пл.3547, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
526,00кв.м., с право на реално ползване на 31,00кв.м. в неговата западна част, обозначени с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 15.
Начална тръжна годишна цена 6.20лв. с ДДС, депозит за участие 6.20лв. с ДДС.
65. 12/526 ид.ч. от УПИ XXV, пл.3547, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
526,00кв.м., с право на реално ползване на 12,00кв.м. в неговата западна част, обозначени с №03 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 15.
Начална тръжна годишна цена 2.40 лв. с ДДС, депозит за участие 2.40лв. с ДДС.
66. 81/761 ид.ч. от УПИ XXVI, пл.3548, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
761,00кв.м., с право на реално ползване на 81,00кв.м. в неговата северозападна част, обозначени с
№01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 13.
Начална тръжна годишна цена 16.20 лв. с ДДС, депозит за участие 16.20лв. с ДДС.
67. 33/761 ид.ч. от УПИ УПИ XXVI, пл.3548, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
761,00кв.м., с право на реално ползване на 33,00кв.м. в неговата срадната част, обозначени с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 13.
Начална тръжна годишна цена 6.60 лв. с ДДС, депозит за участие 6.60лв. с ДДС.
68. 66/926 ид.ч. от УПИ XXIX, пл.3552, 3553, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
926,00кв.м., с право на реално ползване на 66,00кв.м. в неговата северната част, обозначени с №01 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 7.
Начална тръжна годишна цена 13.20 лв. с ДДС, депозит за участие 13.20лв. с ДДС.
69. 17/926 ид.ч. от УПИ XXIX, пл.3552, 3553, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
926,00кв.м., с право на реално ползване на 17,00кв.м. в неговата южната част, обозначени с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 7.
Начална тръжна годишна цена 3.40 лв. с ДДС, депозит за участие 3.40лв. с ДДС.
70. 45/491 ид.ч. от УПИ XXX, пл.3554, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
491,00кв.м., с право на реално ползване на 45,00кв.м. в неговата северната част, обозначени с №01 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 5.
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Начална тръжна годишна цена 9.00лв. с ДДС, депозит за участие 9.00лв. с ДДС.
71. 56/546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл.3555, 3556, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
546,00кв.м., с право на реално ползване на 56,00кв.м. в неговата североизточната част, обозначени с
№01 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 3.
Начална тръжна годишна цена 11.20 лв. с ДДС, депозит за участие 11.20лв. с ДДС.
72. 16/546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл.3555, 3556, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
546,00кв.м., с право на реално ползване на 16,00кв.м. в неговата средната част, обозначени с №02 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 3.
Начална тръжна годишна цена 3.20лв. с ДДС, депозит за участие 3.20лв. с ДДС.
73. 19/546 ид.ч. от УПИ XXXI, пл.3555, 3556, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
546,00кв.м., с право на реално ползване на 19,00кв.м. в неговата югозападната част, обозначени с
№03 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 3.
Начална тръжна годишна цена 3.80 лв. с ДДС, депозит за участие 3.80лв. с ДДС.
74. 45/630 ид.ч. от УПИ XXXII, пл.3557, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
630,00кв.м., с право на реално ползване на 45,00кв.м. в неговата средната част, обозначени с №01 по
казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 1.
Начална тръжна годишна цена 9.00 лв. с ДДС, депозит за участие 9.00лв. с ДДС.
75. 21/630 ид.ч. от УПИ XXXII, пл.3557, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
630,00кв.м., с право на реално ползване на 21,00кв.м. в неговата югоизточната част, обозначени с
№02 по казания план, намиращ се на ул.“Латинка“№ 1.
Начална тръжна годишна цена 4.20лв. с ДДС, депозит за участие 4.20лв. с ДДС.
76. 55/318 ид.ч. от УПИ XXXIII, пл.3558, в кв.200 по действащия РП на гр.Бяла Слатина,
одобрен със Заповед №592/10.08.2015г. на Кмета на Община Бяла Слатина, целият с площ
318,00кв.м., с право на реално ползване на 55,00кв.м. в неговата южната част, обозначени с №01 по
казания план, намиращ се на ул.“Солунска“№ 38.
Начална тръжна годишна цена 11.00 лв. с ДДС, депозит за участие 11.00лв. с ДДС.
III. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилите участници.
IV. Освобождава участниците в търговете от закупуване на тръжна документация.
РЕШЕНИЕ № 1101
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещение, намиращо се в сграда „Автоспирка“ с. Буковец, с
обща площ 50,30 кв.м., за СКЛАД
Мотиви: Подадено заявление в сх. № 1002-254 / 01.09.2015 г. от ……….. за отдаване под
наем на помещението.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 1002-254-1 / 09.09.2015 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. 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. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата 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:
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- помещение, намиращо се в сграда „Автоспирка“ – с.Буковец, с обща площ 50,30
кв.м., за СКЛАД, за срок 5 /пет/ години;
- Начална тръжна месечна цена 30,18лв. с ДДС, депозит за участие 181,08лв. 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.
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