ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
ПРОТОКОЛ № 62 / 30.04.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 975
ОТНОСНО: Приемане на доклади на народните читалища в Община Бяла Слатина за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в
общината и за изразходваните средства от бюджета за 2014 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 26а, ал. 5 от ЗНЧ и Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-34/
15.04.15., във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5
и т. 22 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Приема докладите за осъществените читалищни дейности и за изразходваните от бюджета
средства през 2014 година на следните читалища:
1. НЧ «Развитие – 1892» Бяла Слатина;
2. НЧ «Просвета – 1926» с. Алтимир;
3. НЧ «Просвета – 1930» с. Буковец;
4. НЧ «Съединение – 1923» с. Бърдарски геран;
5. НЧ «Съзнание – 1919» с. Бъркачево;
6. НЧ «Просвета» с. Враняк;
7. НЧ «Зора – 1904» с. Габаре;
8. НЧ «Просвета – 1910» с. Галиче;
9. НЧ «Хр.Ботев – 1927» с. Комарево;
10. НЧ «Напредък – 1897» с. Попица;
11. НЧ «Н. Й. Вапцаров – 1920» с. Соколаре;
12. НЧ «Събуждане – 1900» - с.Тлачене
13. НЧ «Напредък – 1898» с. Търнава;
14. НЧ «В. Левски– 1899» с. Търнак.
РЕШЕНИЕ № 976
ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на “МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2014 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 135 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1 и чл. 18, т. 2 от Наредбата за условията и реда за
упражняване на правата на собственик от община Бяла Слатина върху общинската част от капитала
на търговските дружества и във връзка с чл. 137, ал. 1, т. 3 от ТЗ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл.
5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема годишния финансов отчета на “МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2014 година.
С реализираната печалба за 2014 година да бъде покрита непокрита загуба от минали години.
2. Във връзка с постигнатите положителни финансови резултати за 2014 г., да бъде изплатено
еднократно допълнително материално стимулиране на прокуриста на „МБАЛ – Бяла Слатина“
ЕООД в размер на 1 брутно месечно възнаграждение, което да бъде изплатено с
възнаграждението за месец април.

РЕШЕНИЕ № 977
ОТНОСНО: Приемане на План за защита при бедствия в община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-35 / 20.04.2015 г. и чл. 9, ал. 11 от Закон
за защита при бедствия, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
Приема План за защита при бедствия в община Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 978
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в Община Бяла Слатина.
Мотиви: Поради проявен интерес за наемане и разпореждане с имоти, общинска собственост, се
налага да бъде изменена Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска
собственост в Община Бяла Слатина през 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-39/21.04.2015 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 :
1. Добавя към раздел В. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да учреди
ограничени вещни права/отстъпено право на строеж, право на управление и ползване/:
6.

Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от недвижим имот – частна
общинска собственост, представляваща помещение, с обща площ 9,86кв.м., намиращо се
на първия етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина, находящ се в УПИ ІV1060, кв. 80
2. Добавя към раздел Б. Имоти, които Община Бяла Слатина има да продаде:

55.

56.

57.

Друга селскостопанска територия, с площ 6,970 дка /шест декара и деветстотин и
седемдесет квадратни метра/, земя четвърта категория, намираща се в землището на с.
Тлачене, ЕКАТТЕ 72521 /седем две пет две едно/, местност „МИШОВА ТУФА“,
представляващ ПИ № 201021, масив 201 /двеста и едно/, парцел 021 /двадесет и едно/,
по картата на възстановената собственост на селото.
НИВА с площ 2.298 дка /два декара двеста деветдесет и осем квадратни метра/, земя
трета категория, намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643 /седем три
шест четири три/, местност „СТУБЛАТА“, представляваща ПИ № 053061, масив 053
/петдесет и три/, парцел 061 /шестдесет и едно/, по картата на възстановената
собственост на селото.
НИВА с площ 1.137 дка /един декар сто тридесет и седем квадратни метра/, земя трета
категория, намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643 /седем три шест
четири три/, местност „Край село“, представляваща ПИ № 086006, масив 086
/осемдесет и шест/, парцел 006 /шест/, по картата на възстановената собственост на
селото.
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РЕШЕНИЕ № 979
ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината за изразходвани средства за командировъчни през първото
тримесечие на 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за командировките в страната, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение и информация отчета на кмета на Община Бяла Слатина за първото
тримесечие на 2015 г. год. и одобрява както следва:
- Изплатени средства за командировъчни дневни в размер на 101,50 лв.
РЕШЕНИЕ № 980
ОТНОСНО: Издаване на запис на заповед от община Бяла Слатина в полза на ДФ „Земеделие”
– Разплащателна агенция, обезпечаваща плащане на данък върху добавената стойност след
извършено авансово плащане по договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект
„Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000
еквивалентни жители”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция.
Мотиви: Община Бяла Слатина е сключила с Държавен фонд „Земеделие” - гр. София
договор за финансиране на проект „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА В
НАСЕЛЕНИ МЕСТА ОТ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА С ПОД 2000 ЕКВИВАЛЕНТНИ ЖИТЕЛИ”.
Проектът на стойност 5 802 832,52 лв. (Пет милиона осемстотин и две хиляди осемстотин тридесет и
два лева и петдесет и две стотинки) без ДДС е одобрен за подпомагане по Програмата за развитие на
селските райони чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Съгласно
сключеният между страните договор Община Бяла Слатина има правото да получи авансово плащане
в размер до 50% от първоначално одобрената финансова помощ. След провеждане на тръжните
процедури и съгласно сключените анекси актуалният размер на инвестицията възлиза на 5 744 591,28
лв. без ДДС.
Съгласно правилата на програмата и в съответствие с ПМС за изпълнението на държавния
бюджет на Република България за съответната бюджетна / финансова година, общините бенефициенти с одобрени проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) имат
правото да финансират разходите си за данък добавена стойност и към авансовите плащания.
Съгласно цитираното ПМС, след всяко одобрение от Държавен фонд „Земеделие” на
проведена от общината тръжна процедура за избор на изпълнител, се финансират разходи за ДДС в
размер до 20 на сто от одобрената сума към заявката за авансово плащане.
В тази връзка е допустимо Община Бяла Слатина да кандидатства за авансово плащане на
ДДС върху сключените по-горе договори пред Държавен фонд „Земеделие” по реда на ПМС.
За да получи авансово ДДС по договора, Община Бяла Слатина следва да учреди едно от
предвидените по Наредба № 25 / 29.07.2008 г. обезпечения, а именно запис на заповед, издадена от
Кмета на общината в полза на Разплащателна агенция към Държавен фонд „Земеделие”, която да
покрива 110% от стойността на авансовото плащане, както и да представи решение на Общински
съвет за одобряване на запис на заповед. Предвиденият срок за предявяване на плащанията при запис
на заповед трябва да покрива срока на договора за отпускане на финансова помощ, удължен с шест
месеца. (по-конкретно чл. 12, ал. 9 вр. чл. 11, ал. 2, чл. 12, ал. 10 и 11 от Наредба № 25 / 29.07.2008 г.
и чл. 2.3, 2.8б и 2.9 от Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г.).
Към настоящия момент са съгласувани с ДФ „Земеделие”-РА, ЦУ-гр. София договорите за
строителство и осъществяване на независим строителен надзор.
Община Бяла Слатина е инициирала и подала документи за сключването на анекси към
Договора за подпомагане през месец ноември 2014 г., каквито са правилата на ПРСР и Наредба №
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25/2008 г. На заседание на Общински съвет Бяла Слатина през месец март 2015 г. е взето решение за
учредяване на обезпечение - запис на заповед за подаване на искане за авансиране на ДДС разходи,
въз основа на анекса, сключен с ДФ „Земеделие”, касаещ актуалната стойност на инвестицията, след
одобрение от страна на Фонда на договора за извършване на строителство. Заявката за авансово ДДС
върху договори с изпълнители, одобрени съгласно изискванията на ПРСР, е депозирана в ДФЗ-РА-гр.
Плевен своевременно.
Анексът въз основа на тръжната процедура, касаеща строителния надзор е подписан на
08.04.2015 г. Съгласно проведената тръжна процедура е сключен договор с изпълнител на стойност
105 999,00 лв. без ДДС. Процедурно следва да се подаде нова заявка до ДФЗ-РА - гр. Плевен за
авансиране на ДДС върху този договор, която следва да бъде подкрепена от решение на Общинския
съвет за учредяване на обезпечение, в случая запис на заповед съгласно Наредба № 25/2008 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-37 /20.04.15, договор за отпускане на
финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по мярка 321 за Проект „Реконструкция на
водопроводната мрежа в населени места от Община Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни
жители”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция,
седалище и адрес на управление гр. София, бул. „Цар Борис III” № 136, ЕИК по БУЛСТАТ
121100421, идентификационен номер по ДДС № BG121100421, представляван от Изпълнителния
директор Румен Андонов Порожанов и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10, т.
23 и т. 24, и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9, т. 22 и т. 23 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Упълномощава кмета на община Бяла Слатина да подпише Запис на заповед, без протест
и без разноски, платима на предявяване в полза на ДФ „Земеделие” – Разплащателна
агенция в размер на 11 659,89 лв. (Единадесет хиляди шестстотин петдесет и девет лв. и
89 ст.) за обезпечаване на 110 % от стойността на допустимия ДДС на извършено авансово
плащане по договор за отпускане на финансова помощ № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. по
мярка 321 за Проект „Реконструкция на водопроводна мрежа в населени места от Община
Бяла Слатина с под 2000 еквивалентни жители”, сключен между Община Бяла Слатина и ДФ
„Земеделие” – Разплащателна агенция. Срокът за предявяване на плащанията по записа на
заповед е регламентираният в чл. 3.1 от Договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. удължен с 6
(шест) месеца.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да подготви необходимите документи за
получаване на авансовото плащане по договор № 06/321/01544 от 12.12.2013 г. и да ги
представи пред ДФ „Земеделие” – Разплащателна агенция.
РЕШЕНИЕ № 981
ОТНОСНО: Продажба на общинска земя, находяща се в землището на с. Търнава, във връзка с
подадено заявление с вх. № 9400-526/10.03.2015 г.
Мотиви: Касае се за поземлен имот, извън регулацията на града, който има начин на трайно
ползване „нива“ и се намира в съседство с имота на заявителя. Същия е маломерен, не може да се
използва по предназначение, не носи приходи на Общината, поради което е целесъобразно, при
наличието на интерес, да бъде продаден.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 9400-526-1/ 17.04.15., чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.
2 от ЗОС и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 053061, представляващ „нива“, с площ 2.298 дка
(Два декара двеста деветдесет и осем квадратни метра), земя III (трета) категория, местност
„Стублата“, в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643, община Бяла Слатина, област Враца, частна
общинска собственост, съгласно АЧОС № 2841 / 09.03.2015 г.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот ПИ № 053061, представляващ „нива“, с
площ 2.298 дка (Два декара двеста деветдесет и осем квадратни метра), земя III (трета) категория,
местност „Стублата“, в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643, община Бяла Слатина, област
Враца, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2841 / 09.03.2015 г., в размер на 1180 лв.
(Хиляда сто и осемдесет лева), изготвена от лицензиран оценител. Данъчната оценка на имота е
388.50 лв. (Триста осемдесет и осем лева и петдесет стотинки).
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на ОбС на
публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 053061, представляващ „нива“, с
площ 2.298 дка (Два декара двеста деветдесет и осем квадратни метра), земя III (трета) категория,
местност „Стублата“, в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643, община Бяла Слатина, област
Враца, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2841 / 09.03.2015 г., по начална тръжна
цена в размер на 1180 лв. (Хиляда сто и осемдесет лева), изготвена от лицензиран оценител,
изготвена от лицензиран оценител, депозит за участие 118 лв. (Сто и осемнадесет лева)
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
70 лв. (Седемдесет лева), без ДДС, да бъде за сметка на купувача.
РЕШЕНИЕ № 982
ОТНОСНО: Продажба на общинска земя, находяща се в землището на с. Тлачене, във връзка с
подадено заявление с вх. № 9400-646 / 26.03.2015 г.
Мотиви: Касае се за поземлен имот, извън регулацията на населеното място, който има начин на
трайно ползване „друга селскостопанска територия“ и се намира в съседство с имота на заявителя.
Същият е маломерен, не може да се използва по предназначение, не носи приходи на Общината,
поради което е целесъобразно, при наличието на интерес, да бъде продаден.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 9400-646-1/ 20.04.15., чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал.
2 от ЗОС и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 72, ал. 1, т. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет
за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 201021, представляващ „друга селскостопанска
територия“, с площ 6.970 дка (Шест декара деветстотин и седемдесет квадратни метра), земя IV
(четвърта) категория, местност „Мишова туфа“, в землището на с. Тлачене, ЕКАТТЕ 72521, община
Бяла Слатина, област Враца, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2812 / 10.10.2014 г.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот ПИ № 201021, представляващ „друга
селскостопанска територия“, с площ 6.970 дка (Шест декара девтстотин и седемдесет квадратни
метра), земя IV (четвърта) категория, местност „Мишова туфа“, в землището на с. Тлачене, ЕКАТТЕ
72521, община Бяла Слатина, област Враца, частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2812 /
10.10.2014 г., в размер на 3610 лв. (Три хиляди шестстотин и десет лева), изготвена от лицензиран
оценител. Данъчната оценка на имота е 944.10 лв. (Деветстотин четиридесет и четири лева и десет
стотинки).
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на ОбС на
публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 201021, представляващ „друга
селскостопанска територия“, с площ 6.970 дка (Шест декара девтстотин и седемдесет квадратни
метра), земя IV (четвърта) категория, местност „Мишова туфа“, в землището на с. Тлачене,
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ЕКАТТЕ 72521, община Бяла Слатина, област Враца, частна общинска собственост, съгласно АЧОС
№ 2812 / 10.10.2014 г., по начална тръжна цена в размер на 3610 лв. (Три хиляди шестстотин и десет
лева), изготвена от лицензиран оценител, депозит за участие 361.10 лв. (Триста шестдесет и един
лева и 10 стотинки)
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
70 лв. (Седемдесет лева), без ДДС, да бъде за сметка на купувача.
РЕШЕНИЕ № 983
ОТНОСНО: Предоставяне и актуализиране на ползването на мерите и пасищата, общинска
собственост.
Мотиви: Съгласно чл. 37н, ал. 4 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет ежегодно приема решение с
мнозинство от общия брой на съветниците за предоставяне и актуализиране на ползването на мерите
и пасищата, което съдържа: 1. Годишен план за паша; 2. Съгласие за предоставяне на мери и пасища
за общо и за индивидуално ползване; 3. Задълженията на общината и на ползвателите за
поддържането на мерите и пасищата.
Необходимо условие при предоставянето на общинските мери и пасища е определяне размера
и местоположението на мерите и пасищата от общинския поземлен фонд за общо и за индивидуално
ползване в зависимост от броя и вида на наличните пасищни животни на територията на съответното
землище.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-36 / 20.04.15., чл.37и, ал. 3 и ал. 4 и чл.
37н, от ЗСПЗЗ и Протокол на Областна дирекция „Земеделие“ от 16.01.2015 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 :
1. Дава съгласие за предоставяне за общо и за индивидуално ползване мерите и пасищата от
ОПФ на територията на Община Бяла Слатина, в зависимост от броя и вида на отглежданите
пасищни животни на територията на съответните землища, съгласно актуализиран списък
(Приложение № 1).
2. Определя на 5 дка размерът на полагащите се пасищните площи на глава едър и дребен рогат
добитък и еднокопитни, но не повече от 10 дка за 1 животинска единица в имоти от първа до
седма категория.
3. Приема Годишен план за паша - (Приложение № 2).
4.
Определя задължения на общината и на ползвателите за поддържането на мерите и
пасищата, съгласно Приложение № 3.
5. Определя правилата за ползване на мерите и пасищата (Приложение № 4), които съдържат:
- перспективен експлоатационен план за паша;
- частите от мерите и пасищата, предназначени предимно за косене;
- ветеринарна профилактика;
- построяване на навеси;
- охрана;
- мерки за опазване, поддържане и подобряване на мерите и пасищата;
- договори за наем и аренда на мерите и пасищата;
- правила за ползване на мери и пасища от ОПФ и чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ при спазване на
Условията за поддържане на земята в добро земеделско и екологично състояние и
Националните стандарти, одобрени и определени със Заповед на Министъра на земеделието и
храните;
6. Определя средно годишно рентно плащане за ползване на пасища и мери в размер на 5 лв./дка.
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РЕШЕНИЕ № 984
ОТНОСНО: Учредяване безвъзмездно право на ползване за срок от една година върху част от имот
ЧОС на „Съюз на слепите в България“ за осъществяване дейността на местната организация.
Мотиви: Подадена е докладна с вх. № 4000-4/16.02.2015 г. от Председателя на „Териториална
съюзна организация към Съюз на слепите в България, гр. Бяла Слатина” - част от структурата на
Районна организация – Плевен, ул. “Вит“ № 1, гр. Плевен, сдружение с дейност в обществена полза с
наименование „СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ” с искане за учредяване на безвъзмездно право
на ползване върху част от недвижим имот – частна общинска собственост, представляваща
помещение, с обща площ 9,86 кв.м., намиращо се на първия етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64,
гр. Бяла Слатина, находящ се в УПИ ІV-1060, кв. 80 с АЧОС № 646 / 06.06.2003г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 4000-4-1 / 21.04.15, чл. 39 ал. 1 от ЗОС и чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 101 от Наредба № 6 на Общински съвет за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1,
т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1.

2.

Дава съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване за срок от 1 /една/ година на
„Териториална съюзна организация към Съюз на слепите в България, гр. Бяла Слатина”, с
председател Мая …..Димитрова, представляваща част от структурата на Районна организация на
Сдружение с дейност в обществена полза с наименование „СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ”
– Плевен, ул. “Вит“ № 1, гр. Плевен, върху част от недвижим имот – частна общинска
собственост, с предназначение – офис, представляваща помещение, с обща площ 9,86 кв.м.,
намиращо се на първия етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина, УПИ ІV-1060,
кв. 80, с АЧОС № 646 / 06.06.2003г. с граници на целия имот: от изток: Павел Петров Добринов,
от запад: ж.к. “Простор“, от север: ул. „Хан Крум“ и от юг: Монка Маринова, Н. Изворски.
Възлага на Кмета на Общината да издаде заповед, въз основа на която да се сключи договор за
безвъзмездно право на ползване.
РЕШЕНИЕ № 985

ОТНОСНО: Определяне наемната цена за 1 кв.м. площ на помещение за офис, с площ 14,48 кв.м.,
намиращо се на втория етаж от сграда на ул. „Хан Крум“ № 64, гр. Бяла Слатина, което ще бъде
отдадено под наем на Сдружение с нестопанска цел „Етника“.
Мотиви: Подадено е заявление с вх. № 6300-41/16.04.2015г. от Сдружение с нестопанска цел
„Етника”, гр. Бяла Слатина, ул. ”Т. Каблешков” № 33 за отдаване под наем за срок до 01.03.2018 г. на
помещение за офис, с площ 10,44 кв.м., намиращо се на втория етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” №
64, гр. Бяла Слатина, актуван с АЧОС № 646 / 06.06.2003 г., вписан в службата по вписванията.
Сдружение “Етника“ ползва същото помещение с договор за наем № 2222 / 19.05.2014 г. за срок до
18.05.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6300-41-1 / 17.04.15 г., чл. 14, ал. 6 от ЗОС и
чл. 29 и чл. 33 от Наредба № 6 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,,

Р Е Ш И :
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1.

2.
3.

Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс на имот, частна общинска собственост,
представляващ едно помещение с площ 10,44 кв.м., намиращо се на втория етаж от сграда на ул.
”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина за офис на Сдружение с нестопанска цел „Етника”, гр. Бяла
Слатина, ул. ”Т. Каблешков” № 33, за срок до 01.03.2018 г., считано от датата на подписване на
договора.
Определя наемна цена в размер на 0,90 лв.(без ДДС) на месец за 1 кв.м. площ.
Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 986

ОТНОСНО: Предоставяне под наем на имотите – „полски пътища“ съгласно ЗСПЗЗ.
Мотиви: Във връзка с изпълнение на чл. 37в, ал. 16 от Закона за собствеността и ползването на
земеделските земи, създаден с последните му промени, влезли в сила на 24.02.2015 г., за
предоставяне на имотите – полски пътища, директорът на Областна дирекция „Земеделие”- Враца е
отправил искане до кмета на Община Бяла Слатина за предоставяне на имотите по цена в размер на
средното рентно плащане за съответното землище. Кметът трябва да се произнесе след решение на
Общинския съвет.
§ 15 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона, с който са приети промените,
регламентира, че за имоти - полски пътища, определени по реда на чл. 37в, ал. 16 и 17 за стопанската
2014 - 2015 г., могат да се сключват договори за наем за една година. Всичко това налага спешни
действия, за да може да се защитят интересите както на Община Бяла Слатина, така и на съответните
ползватели, тъй като за първи път през кампания 2015 г. имоти ще могат да се очертават, само ако
ползвателят ги ползва на правно основание.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-41 / 22.04.15 г., разпоредбите на чл. 75а,
ал. 3 от ППЗСПЗЗ, относно предоставяне на имоти –„полски пътища“ във връзка с § 15 от
Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗСПЗЗ, определени
по реда на чл. 37в, ал. 16 и 17, 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. Приема наемна цена за декар на имотите – „полски пътища“ в размер на средното годишно
рентно плащане на съответното землище на община Бяла Слатина, определена с протокол от
16.01.2015 г. на комисия, назначена със заповед № 3 / 06.01.2015г. на Директора на Областна
дирекция „Земеделие”- гр. Враца, за ползване на земеделски земи за 2015 г. в левове на декар,
за землищата в Община Бяла Слатина, както следва:
Община Бяла
Слатина

Землище

Средно рентно плащане за едногодишни полски култури
/ниви, изоставени ниви, посевна площ/ лв./дка

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Бяла Слатина
Буковец
Бърдарски геран
Бъркачево
Алтимир
Враняк
Габаре
Галиче
Драшан
Комарево
Попица

35.00
19.00
35.00
32.00
32.00
32.00
25.00
33.00
26.00
25.00
32.00
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12.
Соколаре
13.
Тлачене
14.
Търнава
15.
Търнак
Средно рентно плащане за
общината:

35.00
25.00
32.00
35.00
30.20

2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да сключва договори за предоставянето под наем
на имотите – „полски пътища“ на лицата, които са определени за ползватели със заповедите
по чл. 37в, ал. 4 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за
разпределението на масивите за ползване, съобразно постигнатото споразумение през
стопанската 2014 –2015г.
3. Договорите за предоставяне под наем на имотите „ полски пътища“ да се сключат за срок от
една стопанска година, след заплащане на наемната цена за декар по т. 1.
РЕШЕНИЕ № 987
ОТНОСНО: Създаване на ефирно радио.
Мотиви: В Община Бяла Слатина съществува „Общинско кабелно радио Бяла Слатина“,
чийто лиценз е изтекъл през 2010 г. На 10.12.2009 г., съгласно нови промени в закона за радиото и
телевизията, е подадено в Съвета за електронни медии заявление за регистрация на Община Бяла
Слатина като радиооператор. На 17.12.2009 г. е получен отказ от СЕМ, в който като мотив е посочена
липсата на редица документи, сред които и решение на Общински съвет Бяла Слатина. На 21.12.2009
г. е взето Решение № 541 на Общински съвет Бяла Слатина, с което се одобрява създаването на
радиопрограма под името „Общинско кабелно радио Бяла Слатина“. В последствие в СЕМ не са
подавани допълнителни документи за регистрация.
Идеята на Община Бяла Слатина е да следва традицията на общинското радио и то да продължи
да информира своите слушатели за случващото се на територията на общината, както и да предлага
различни видове услуги: новини, репортажи, обяви, съобщения, реклами и други. Чрез създаване на
ефирно радио, се цели то да стане по-достъпно за по-голям брой слушатели.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна на Кмета на Общината с изх. № 6101-38 / 20.04.15. и гл. VІ от Закона за
радио и телевизия, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1. Одобрява създаването на радиопрограма под името „Общинско ефирно радио Бяла Слатина“,
която да бъде излъчвана на територията на община Бяла Слатина, съгласно изискванията на
Закона за радиото и телевизията.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички последващи действия за
издаване на лиценз на „Общинско ефирно радио Бяла Слатина“.
РЕШЕНИЕ № 988
ОТНОСНО: Увеличение капацитета на Дом за стари хора с. Попица.
Мотиви: С решение № 180 от Протокол № 15 / 24.01.2005 г. на Общински съвет Бяла
Слатина, в с. Попица е разкрита специализирана институция за предоставяне на социалната услуга
Дом за стари хора, която се финансира като държавно делегирана дейност от Републиканския
бюджет, чрез Общинския бюджет с капацитет 60 места. Домът за стари хора функционира вече 10
години и предоставя социални услуги извън обичайната домашна среда.
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В условията на икономическа и социална криза, подсилена от негативните демографски
промени, осигуряването на достъпни, висококачествени и устойчиви услуги за дългосрочна грижа за
старите хора и старите хора с увреждания е един от ефективните инструменти за подобряване
качеството на живот, както и за тяхното пълноценно включване в обществения живот.
Капацитетът на социалната услуга Дом за стари хора с. Попица почти във всеки период от
време е запълнен. Така е и към настоящия момент. Настанените към момента лица, ползващи
комплексната социална услуга е 60 (шестдесет). Към 31.03.2015 г. изразили желание да ползват
социалната услугата в ДСХ с. Попица и подали по съответния административен ред документи за
ползване на дългосрочната услуга в дирекция «Социално подпомагане» Бяла Слатина е 13
(тринадесет) стари хора.
Сградата на дома е проектирана и изградена, съобразявайки се с Наредба № 6 от 26.11.2003 г.
за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии, чийто първоначален вид не е изменен,
а е приведен във вид, отговарящ на Наредба № 4 от 01.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и
подържане на строежите с изискванията за достъпна среда за населението, включително и за хората с
увреждания. 24 (двадесет и четири) стаи се ползват от по две лица, като към всяка стая има изграден
санитарен възел. Останалите четири жилищни помещения представляват спалня за трима души, хол
(всекидневна), кухненски бокс, килер и баня.
В тези помещения, в които са настанени по три лица се наблюдава ефектът на надмощието –
двамата по-силни се обединяват срещу третия. Личната квадратура на четирите стаи, която се ползва
от трима потребители позволява да се настани и четвърти човек, а именно вторите стаи, ползвани за
хол да се преградят на спални помещения с необходимите за целта легла, гардероби, маси, столове и
т.н. Чрез преустройството на четирите жилищни помещения в две двойни спални с обща баня, ще
може да се настани по още един потребител. Това ще доведе до увеличаване на капацитета на Дома с
четири броя места. Чрез това преустройство няма да се нарушат разпоредбите относно броя на
лицата, можещи да ползват един санитарен възел и ще се създаде възможност за задоволяване на
една част от желаещите да ползват социалната услуга за дългосрочна грижа „Дом за стари хора” с.
Попица. На същия етаж, на който са четирите стаи, има просторна библиотека, която да компенсира
отсъствието на всекидневната от стаите. С предвиденото увеличение на капацитета на Дом за стари
хора ще бъдат спазени всички стандарти, посочени в Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане.
Щатният състав на персонала не е необходимо да се променя поради това, че с увеличението
на капацитета с четири места няма да се увеличи коефициентът, съгласно Методика на МТСП за
определяне на длъжностите на персонала в специализираните институции и социалните услуги в
общността.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 2500-6-1 / 20.04.15 г. и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие за увеличаване на капацитета на Дом за стари хора, с. Попица, Община Бяла
Слатина от 60 на 64 места, считано от 01.01.2016 г.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички законни и необходими
действия във връзка с увеличаване капацитета на социалната услуга Дом за стари хора с. Попица,
Община Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 989
ОТНОСНО: Трансформиране на социалните услуги в общността „Преходно жилище“ и
„Наблюдавано жилище“ в гр. Бяла Слатина в Комплекс за социални услуги за деца и семейства
(КСУДС) с две направления: 1. Център за социална рехабилитация и интеграция“ (мобилна услуга) за
деца от 7 до 18 години и младежи от 18 до 30 години. 2. „Център за обществена подкрепа (ЦОП).
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Мотиви: С решение № 585 от протокол № 44 / 25.02.2010 г. на Общински съвет Бяла Слатина са
разкрити социалните услуги в общността „Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище” гр. Бяла
Слатина, които се финансират като държавно делегирана дейност от Републиканския бюджет, чрез
Общинския бюджет.
С настъпилите през 2014 г. промени в Правилника за приложение на закона за социално
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 7а на ППЗСП (Глава трета – Социални услуги), се увеличава
възрастовата граница на целевите групи в Центровете за настаняване от семеен тип (ЦНСТ), а
именно те стават ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, т. е. възрастовата граница на
потребителите е от 3 до 29 години.
Тези промени, които влизат в сила от 01.01.2015 г., превръщат „Преходно жилище” и
„Наблюдавано жилище” (ПНЖ) в услуги с дублиращи функции на ЦНСТ за деца / младежи без
увреждания, т. е. ПНЖ за нашата община се явяват като услуги в общността без алтернативи за
предоставяне на качествени социални услуги. Това налага трансформиране на социалните услуги в
общността „Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище” гр. Бяла Слатина в „Комплекс за социални
услуги за деца и семейства” /КСУДС/ с две направления:
1. ”Център за социална рехабилитация и интеграция за деца от 7 до 18 години и младежи от 18
до 30 години” /мобилна услуга/, с капацитет 20.
2. „Център за обществена подкрепа” (ЦОП), с капацитет 18.
В съвременната сложна и динамично променяща се социално – икономическа обстановка
Общината, като доставчик на социални услуги, трябва гъвкаво да отговори на всяка промяна,
свързана със задоволяване на потребностите на най-уязвимите групи – деца със специални
образователни потребности (СОП), деца в риск от изоставяне, превенция от отпадане от училище и
др.; консултиране и подкрепа на семейства в риск, предотвратяването на тяхното социално
изключване; оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители. По този начин
политиката, която Община Бяла Слатина ще продължи да води занапред трябва да е политика в найдобрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата, създаване на най-добри условия за
развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. Тази политика е основана и на
зачитане на правата на детето, нормите, стандартите и др.
С разкриването на „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” (КСУДС), чрез
преобразуване на вече застаряващите и не дотам актуални социални услуги от резидентен тип
„Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище”, адекватно ще се отговори на търсенето на
нарастващите потребности от подкрепящи и съпътстващи услуги за:
• социална интеграция;
• социална и медицинска рехабилитация;
• социално-правни консултации;
• образователно, професионално обучение и ориентиране за деца и младежи с или без
увреждания;
• психо - социална подкрепа, социално – правни консултации на деца и семейства в риск и
др.
В „Комплекс за социални услуги за деца и семейства” (КСУДС) ще се осигуряват почасови
услуги, предоставяни от специалисти по предварително изготвен график. По този начин ще бъдат
обхванати по-голям брой потребители на услугите. Дейностите ще се реализират от специалистите на
място в КСУДС и при домашни посещения (семейна среда и Център за настаняване от семеен тип за
деца и младежи с увреждания гр. Бяла Слатина).
С така посочения капацитет бюджетът на новите услуги няма да надхвърли бюджета на ПЖ и
НЖ, с което няма да се ощети държавата в условията на криза.
Сградният фонд, използван до момента, ще отговори на изискванията за Комплекс за
социални услуги и с преобразуване ще продължи да е в услуга на гражданите от Община Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 2500-9-2 / 20.04.15 г. и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21,
ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И :
1. Дава съгласие, считано от 01.01.2016 г, за трансформиране на социалните услуги в общността
„Преходно жилище” и „Наблюдавано жилище” гр. Бяла Слатина в Комплекс за социални услуги за
деца и семейства /КСУДС/ с две направления:
- ”Център за социална рехабилитация и интеграция” /мобилна услуга/ за деца от 7 до 18 години
и младежи от 18 до 30 години, с капацитет 20;
- „Център за обществена подкрепа” (ЦОП) с капацитет 18.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички законни и необходими действия
във връзка с трансформиране на социалните услуги в общността „Преходно жилище” и
„Наблюдавано жилище” гр. Бяла Слатина в Комплекс за социални услуги за деца и семейства
/КСУДС/.
РЕШЕНИЕ № 990
ОТНОСНО: Промяна в Бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г. и числеността на ОП „Пазари и
социални дейности“ във връзка с изпълнение на проект по операция „Осигуряване на топъл обяд“
2014BG05FMOP001-03.01. за периода 01.05.2015-31.12.2015г.
Мотиви: Община Бяла Слатина ще кандидатства по процедура на директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ в рамките на Оперативна програма за храни и / или основно
материално подпомагане, операция „Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01.
Общата цел на програмата е свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез
подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение. Като конкретни
цели на операцията са определени:
• Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за
подпомагане на обществените трапезарии, като бъде гарантирана дейността на трапезариите в летния
период от годината, за който не е осигурено национално финансиране.
• Подкрепа за създаване на нови трапезарии за целогодишно обслужване на нуждаещите се
лица, в общините, които не са финансирани от фонд „Социална закрила“
Размерът на финансовата подкрепа за всяко едно заявление за финансиране се определя на
база:
- брой на лицата от целевата група;
- стойността на един храноден за едно лице;
- общия брой на работните дни за месеците, в които е предвидено да се извършва дейността в
рамките на 2015г.;
- административните разходи и разходи за транспорт и съхранение, определени като единна
ставка в размер на 5 на сто от стойността на закупените хранителни продукти.
Финансирането на проекта се осигурява по Оперативна програма за храни и / или основно
материално подпомагане, Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, операция
„Осигуряване на топъл обяд”, 2014BG05FMOP001-03.01. Управляващ орган е Агенцията за социално
подпомагане.
Социалната услуга засега се предвижда да функционира в периода от 01.05.2015 г. до
31.12.2015 г., като топлият обяд за представителите на целевата група по програмата ще се
предоставя в работните дни от месеца.
От услугата могат да се възползват следните целеви групи:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален
доход;
2. Неосигурени, самотно живеещи лица с децата си, подпомагани по Закона за семейни
помощи за деца;
3. Самотно живеещи лица, получаващи минимални пенсии /за осигурителен стаж и възраст, за
инвалидност, социални и наследствени пенсии/;
4. Скитащи и бездомни деца и лица;
5. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни
обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане, въз
основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение. За всяко от тези лица, въз
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основа на социалната оценка, ще бъде посочван и конкретният вид подкрепа, който да получат от
програмата.
Определянето на конкретните представители на целевите групи ще се извършва на база
списъци и информация, предоставени от дирекция „Социално подпомагане“. Към настоящия момент
предварителните индикативни разчети показват, че подлежащи на подкрепа лица, попадащи в
горните целеви групи, за населените места в общината са около 500.
За целите на реализиране на операцията се определят следните допустими разходи:
1. разходи за закупуване на хранителни продукти;
2. административни разходи и разходи за транспорт и съхранение на храните като единна
ставка в размер на 5 % от разходите.
Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв.
на лице на ден. Определената стойност на един храноден за едно лице е с включен ДДС и включва
закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб.
Топлият обяд ще се приготвя от Общинско предприятие „Пазари и социални дейности” - гр. Бяла
Слатина, местна дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“.
За да се обезпечи целият този процес е необходимо да бъдат назначени още 2 щатни бройки в
структурата и поименното щатно разписание на общинското предприятие, като позициите, които ще
се разкрият са следните:
- работник кухня – 2 бр.
Предвижда се трудовата ангажираност на горните лица да бъде в периода на изпълнение на
проекта – 01.05.2015 - 31.12.2015 г.
Бюджетът на ОП „Пазари и социални дейности“ за местна дейност „Помощни стопанства,
столове и други спомагателни дейности“ е разчетен на база 15 щатни бройки или 140 200 лв. За да се
обезпечи напълно дейността, бройките ще се увеличат на 17, което налага необходимостта от
осигуряване на допълнителни средства за работни заплати и осигурителни вноски на
новоназначените лица, които по предварителни данни възлизат на около 5 000 лв.
Съгласно т. 18.2 от решение № 943 / 19.02.2015 г., в правомощията на кмета е да извършва
компенсирани промени в частта на местните дейности между утвърдените разходи в рамките на една
дейност или от една дейност в друга, без да се изменя общия размер на разходите. В разпоредбите на
чл. 21, ал. 1, т. 5 от ЗМСМА е записано, че „Общинският съвет определя размера на трудовите
възнаграждения на кметовете в рамките на действащата нормативна уредба и средствата за работна
заплата на персонала от общинския бюджет по предложение на кмета на общината.“ С Приложение
№ 5 към Решение № 943 / 19.02.2015 г. са утвърдени числеността на персонала и средства за работни
заплати за 2015 година за Община Бяла Слатина, с изключение на тези от системата на народната
просвета.
Във връзка с горепосоченото е направен анализ на планираните и изразходените средства за
работни заплати и осигурителни вноски към 31.03.2015 г. за местните дейности към Община Бяла
Слатина. От утвърдените с бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г. средства в местна дейност
„Други дейности по вътрешната сигурност“ по §§01, 02 и 05 - общо 84 000 лв. са установени
икономии от незаети щатни бройки в рамките на 4 000 лв. към първото тримесечие на годината или
общо очаквани икономии до 5 000 лв. за цялата 2015 г.
Тези средства могат да бъдат пренасочени към §§ 01, 02 и 05 на местна дейност „Помощни
стопанства, столове и други спомагателни дейности“ към ОП “Пазари и социални дейности“. С така
предложената корекция няма да се промени общият размер на планираните средства за
възнаграждения и осигурителни вноски в бюджета на Общината за 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-42 / 24.04.2015 г. и чл. 17, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 124, ал. 2 и ал. 4 и чл. 125 от ЗПФ
и чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Увеличава щатната численост на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности”-гр.
Бяла Слатина, местна дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“ с 2
щатни бройки, съответно на позиции „работник - кухня”. Двете щатни бройки са за конкретния
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период на изпълнение на проекта 01.05.2015 г.-31.12.2015 г. С тези лица да се сключи трудов договор
за периода на изпълнение на проекта-01.05.2015 г.-31.12.2015 г., финансиран по операция
„Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01.
2. Увеличава средствата за възнаграждения и осигурителни вноски §§ 01, 02, 05 с 5 000 лв. на
ОП „Пазари и социални дейности“ в местна дейност „Помощни стопанства, столове и други
спомагателни дейности“.
3. Задължава Директора на ОП „Пазари и социални дейности“ да извърши необходимите
актуализации по бюджета на предприятието и да предостави информация на кмета на Общината за
извършените промени.
4. Намалява средствата за възнаграждения и осигурителни вноски §§ 01, 02, 05 с 5 000 лв. на
местна дейност „Други дейности по вътрешната сигурност“.
5. Актуализира Приложение № 5 „Численост на персонала и средства за работни заплати за
2015 година“ към Решение № 943 / 19.02.2015 г. и то добива следното съдържание:
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Приложение № 5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2015 година

ФУНКЦИИ / ГРУПИ

1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1. Общински съвет

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

3
123
21

1 201 600
155 000

102,0

1 046 600

в т.ч.ПМС 66

3,0

20 000

II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
1.Други дейности по вътр.сигурност охрана
2. Отбранително-моб. подготовка дежурни
3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Други дейности по образованието
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1.Детска ясла и детска кухня
2.Здравни кабинети
3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ
И ГРИЖИ
1. Домашен социален патронаж
2.Помощ в дома
3.Преходно жилище
4.Наблюдавано жилище
5.ДДМУИ
6.ЦНСТ
7.Дом за стари хора
8.Център за обществена подкрепа-устойчивост

28
15
7
6
7
7
45
30
14
1

152000
79000
44500
28500
44 600
44 600
405 349
232 869
167 000
5 480

80
7
5
3,5
3,5
10
21
30

651 112
54 300
12 900
31 600
31 600
108 302
181 098
221 312
10 000

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

64

559 943

20
3

186 267
32 155

17
44
14
30

154 112
373 676
99 500
274 176

7
7
2
5

44 748
44 748
8 200
36 548

17
17

145 200
145 200

17

145 200

РЕШЕНИЕ № 991
ОТНОСНО: Подадено заявление от ТАБАК МАРКЕТ“ АД, гр. София за поставяне на 3 броя
преместваеми обекти – павилиони „Лафка“ на територията на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание инвестиционно намерение с вх. № № 2600-100 / 06.02.2015 г. и Становище от гл.
архитект на община Бяла Слатина с изх. № 2600-100-2 / 20.04.15 г., , във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и
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 :
Не дава съгласие за изработване на схема по чл. 56, ал. 2 от ЗУТ за поставяне на павилиони в
съответствие с подаденото заявление от ТАБАК МАРКЕТ“ АД, гр. София с вх. № 2600-100 /
06.02.2015 г.:
РЕШЕНИЕ № 992
ОТНОСНО: Подадено заявление от ………….. за поставяне на преместваем обект „Автокозметичен
център на самообслужване“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание заявление от …………… с вх. № 9400-717 / 03.04.15 и Становище от гл. архитект на
община Бяла Слатина с изх. № 9400-717-1 / 20.04.15 г., , във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и 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 :
Не дава съгласие за извършване на процедури по отдаване под наем на общински терен от 80
кв.м. в УПИ І за озеленяване в кв.85Б по плана на гр. Бяла Слатина.
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