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ПРОТОКОЛ № 4 / 22.12.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 35
ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Бяла Слатина.
Мотиви: Постъпило предложение от Анелия Карабенчева, нотариус под № 010 в района на Районен
съд Бяла Слатина, за промяна в данък при придобиване на имущество по дарение с цел облекчаване
снабдяването с нотариални актове за имоти на територията на община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 9400-3636-1 /12.12.15, чл. 1, ал. 2 от
Закон за местните данъци и такси, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и
чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Променя Наредба № 18 на Общински съвет за определяне размера на местните данъци на територията
на Община Бяла Слатина както следва:
1. Изменя т. “б“ от ал. 1 на чл. 35 и тя добива вида: “6,6 на сто – при дарения между лица извън
посочените в буква “а“.“
2. Добавя т. “в“ към ал. 1 на чл. 35 със следното съдържание: “3.3 на сто - при безвъзмездно
придобиване на недвижими имоти и ограничени вещни права върху тях по давност.“
РЕШЕНИЕ № 36
ОТНОСНО: Информация за готовността за зимно поддържане, сезон 2015-2016 г., на територията на
община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130 /11.12.15. и чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6 от
ЗМСМА, във връзка с 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение Информацията за готовността за зимно поддържане на общинската пътна мрежа
на територията на община Бяла Слатина за зимен сезон 2015 / 2016 г.
РЕШЕНИЕ № 37
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в Община Бяла Слатина.
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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. № 6101-128/11.12.2015 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. Изважда от раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
предостави под наем, I. гр. Бяла Слатина
28.

Помещения с обща площ 27,81 кв.м., намиращи се в масивна едноетажна сграда на ул. “Христо
Ботев“ №7, гр. Бяла Слатина, за офис.
2. Добавя към раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
предостави под наем, I. гр. Бяла Слатина

118. Помещение с площ 12,71 кв.м., намиращо се в масивна едноетажна сграда на ул. “Христо Ботев“
№ 7а, гр. Бяла Слатина, за офис.
РЕШЕНИЕ № 38
ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2016 година на Община Бяла
Слатина.
Мотиви: Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет е органът, който
определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на
общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество и постигането на по – голяма справедливост при определяне и
заплащане на местните такси.
В изпълнение на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, Общинският съвет следва да определи годишния размер на таксата за битови
отпадъци, която ще плащат собствениците и/или ползвателите/концесионерите на недвижими имоти,
разположени на територията на общината през 2016 година. В план-сметката са заложени
необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и сметоизвозване,
обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на териториите за
обществено ползване в общината
В План – сметката са включени необходимите разходи за:
 Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци(БО) - контейнери, кофи и други.
 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и
64 от Закона за управление на отпадъците;
 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
Разчет за разходи:
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Разходите в план-сметката са посочени по отделни услуги, на база изготвени калкулации от ОП
„Чистота и строителство” и отчитайки следните фактора:
- включване на разходи за закупуване на съдове за битови отпадъци, с цел подмяна на
амортизирани и осигуряване на допълнителни такива, за тези населени места, където те са
недостатъчни;
- значително увеличение в частта от разходи за извозване до депо в гр. Оряхово, във връзка с
действащите разпоредби и ежегодното нарастване на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на
регионалното депо за неопасни отпадъци, като определената такса по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
2016 г. е в размер на 36 лв./ тон.
Така формираните предстоящи разходи в Дейност „Чистота” за 2016 г. са 884 157 лв.
Очаквани приходи:
Въз основа на анализа на реализираните приходи през 2015г. и проекта на разходи за 2016г. и
във връзка с това, че община Бяла Слатина няма възможност от други приходи да покрива разходите
за събиране на битови отпадъци, транспортирането и обезвреждането им до депото в Оряхово, а също
така и да осигури средства за почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и градинки на
територията на общината, се променя размера на промилите за 2016 година.
При така променените промили на размера на таксата за битови отпадъци за Община Бяла
Слатина за 2016 година, приходите от нея ще възлизат на 830815 лв.
Недостигът е в размер на 53342 лв. Съгласно чл.8, ал.1, т.4 от Закона за местните данъци и
такси: „В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по
предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на
общинските приходи”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16 от Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина и
Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-131/12.12.2015 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 от
ЗМСМА, и чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема с балансирано бюджетно салдо План – сметката за дейност „Чистота” на Община
Бяла Слатина за 2016 г. както следва:
1.1. Приема приходите по видове планирани постъпления от такса за битови отпадъци в
Община Бяла Слатина на обща сума 830815 лв.;
1.2. Приема да се дофинансира дейност ”Чистота” в размер на 53342 лв. за сметка на други
общински приходи;
1.3. Приема разходите по видове за дейност „Чистота” на обща сума 884157 лв. съгласно
Приложение № 1 и изготвени калкулации съгласно Приложение № 1а.
2. Определя основата, върху която се изчислява таксата за битови отпадъци, както и размера на
промилите за 2016 година:
2.1. За недвижими имоти на физически лица в гр. Бяла Слатина– 5,9 ‰ върху данъчната
оценка на имота, разпределени както следва:
-1,9 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците;
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-1,8 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.2.
За недвижими имоти на физически лица в селата от община Бяла Слатина– 4,9 ‰
върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:
-1,4 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-1,3 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.3. За недвижими имоти на организации, фирми и предприятия в Община Бяла Слатина– 7,7
‰, върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имота, разпределени както
следва:
-2,3 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-3,2 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.4. Определя годишни цени за сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до регионално
депо Оряхово и обезвреждане на битови отпадъци от населените места в община Бяла Слатина както
следва:
* 1 брой кофа „Мева” с обем 0.11 куб.м.
- 52 пъти годишно 103,00 лв.
* 1 брой контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м :
- 26 пъти годишно 462,00 лв.
- 52 пъти годишно 924,00 лв.
Приложения:
1. Приложение № 1 (План – сметка по чл. 66, ал.1 от ЗМДТ за 2016 г.)
РЕШЕНИЕ № 39
ОТНОСНО: Актуализиране на бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г. - дофинансиране на
държавна дейност „Други дейности по образованието“.
Мотиви: С Решение № 943 / 19.02.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина в бюджета на Община
Бяла Слатина за 2015 г. са предвидени средства в размер на 20 000 лв. за дофинансиране на държавна
дейност „Други дейности по образованието“ към функция „Образование“, като сумата е определена на
база разходите на дейността от предходните години и субсидиите, които са отпускани от Централния
бюджет.
В съответствие с чл. 49, ал. 1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г.
и чл. 21, ал. 1 от Постановление № 8 на Министерския съвет от 2015 г. за неговото изпълнение, с
писмо № ДПРС - 2 / 09.03.2015 г. на Министерство на финансите за Община Бяла Слатина са
утвърдени средства за компенсиране стойността на безплатните превози на деца и ученици до 16годишна възраст за първото тримесечие на годината в размер на 41 382 лв.
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На основание на чл. 109, ал. 6 от Закона за публичните финанси, с писмо № ДПРС – 4 /
17.04.2015 г. на Министерство на финансите, са увеличени бюджетните взаимоотношения на Община
Бяла Слатина с Централния бюджет за 2015 г. с 57 331 лв. за компенсиране стойността на безплатните
превози на деца и ученици до 16-годишна възраст за второто тримесечие на годината.
За третото тримесечие на 2015 г. не се получават средства от Централния бюджет за издръжка
на дейност „Други дейности по образованието“.
За четвъртото тримесечие на 2015 г., за периода от 15.09 – 31.12.2015 г. Община Бяла Слатина е
заявила средства за издръжка на дейността „Други дейности по образованието” в размер на 60 942 лв.
Одобрените средства за същия период са в размер на 45 633 лв. или 75% от заявените необходими
средства. Сумата, която е одобрена, е недостатъчна да покрие всички разходи на дейността до края на
2015 г.
След направения анализ на очакваните разходи до 31.12.2015 г. се установи, че за обезпечаване
дейността на функция „Образование” са необходими допълнително около 19 500 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-134 /
12.12.2015г., във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4, чл. 125 от ЗПФ, 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

:

1. Увеличава средствата за дофинансиране на държавна дейност „Други дейности по
образованието“, функция „Образование“ с 19 500 лв. Средствата се осигуряват от преизпълнение на
собствени приходи §§24-06 „Приходи от наем на земя“.
2. Средствата в размер на 19 500 лв. да бъдат разпределени по съответните разходни параграфи
от ЕБК за 2015 г. в бюджета на дейността.
3. Горепосочените промени да бъдат отразени по бюджета на Община Бяла Слатина за 2015 г.
РЕШЕНИЕ № 40
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г.
Мотиви: Община Бяла Слатина е сключила споразумение №РД-02-30-337/13.10.2015 г. с
Министерство на регионалното развитие и благоустройство (МРРБ) за предоставяне на средства в
размер до 1 000 000 лв. за финансиране на обект „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна
мрежа по улици „Климент Охридски“, „Хан Крум“, „Водотечна“, „Александър Стамболийски“ и
„Любен Каравелов“ в гр.Бяла Слатина. Средствата се предоставят под формата на трансфер и са от
средствата за капиталови разходи по бюджета на МРРБ за 2015 г., програма 4 „Устройствено
планиране, геозащита, водоснабдяване и канализация“.
След проведена процедура по избор на изпълнител на строително-ремонтните работи, е сключен
договор с избрания участник на стойност 997 141 лв. За строителния и авторския надзор не се дължи
възнаграждение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-134/ 12.12.15. и
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 3 и ал. 4 чл. 125 от ЗПФ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
І. Разрешава включването на нов обект в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2015 г. както следва:
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НОВ ОБЕКТ: Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици „Климент
Охридски“, „Хан Крум“, „Водотечна“, „Александър Стамболийски“ и „Любен Каравелов“ в
гр.Бяла Слатина
§§51-00 „Основен ремонт на дълготрайни материални активи»
Функция «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда»
Дейност «Водоснабдяване и канализация»
Източник на средства: трансфер от МРРБ по §§61-01 „Трансфери между бюджети, получени
трансфери (+)“
Било: 0 лв.

Става: 997 141 лв.

Средствата в размер на 997 141 лв. се осигуряват от §§61-01„Трансфери между бюджети,
получени трансфери (+)“ от Министерство на регионалното развитие и благоустройство.
РЕШЕНИЕ № 41
ОТНОСНО: Промяна в числеността и средствата за работна заплата на делегираната държавна
дейност „Център за настаняване от семеен тип“ и компенсирани промени между дейности на ОП
“Чистота и строителство“..
Мотиви: С Решение №1038/30.06.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина е дадено съгласие
след изтичане срока на проект „Като в свой дом”, считано от 01.11.2015 година, в Община Бяла
Слатина да се разкрият 2 броя Центъра за настаняване от семеен тип на деца / младежи с увреждания
като делегирана от държавата дейност. Съгласно Методиката за определяне длъжностите на персонала
в специализираните институции и социалните услуги в общността, Общински съвет Бяла Слатина е
утвърдил обща численост на персонала 25 щатни бройки.
На основание на чл. 111, ал. 1 от ЗПФ, в изпълнение на чл. 42 от ПМС № 8 / 2015 г. за
изпълнението на държавния бюджет на Република България за 2015 г., Заповед № РД 01-1188 /
23.07.2015 г., № РД 011189 / 23.07.2015 г. и писмо № 0413-630 / 02.09.2015 г. на МТСП, с писмо № 0800-966 / 08.09.2015 г. Министерство на финансите е увеличило бюджетните взаимоотношения на
общината с централния бюджет и натуралните показатели, считано от 01.11.2015 г. с 44 076 лв.
Корекцията е във връзка с откриването на два Центъра за настаняване от семеен тип на деца / младежи
с увреждания с общ капацитет 28 места.
Постъпила е докладна от директора на ОП “Чистота и строителство“ с вх. № 2400-503 /
18.12.2015 г. за необходимостта от преразпределение на средствата за работни заплати и осигурителни
вноски между отделните дейности в структурата на предприятието.
Съгласно чл. 4, ал. 1 от ПМС № 67 / 2010 г. за заплатите в бюджетните организации и
дейностите, общинските съвети по предложение на кметовете на общините утвърждават разходите за
заплати за делегираните от държавата дейности, без звената от системата на народната просвета, които
прилагат системата на делегираните бюджети. 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.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-132/ 12.12.15. и
чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 2 и ал. 4 чл. 125 от ЗПФ, Наредба №10 на
Общински съвет за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните
дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бяла
Слатина, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
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Р Е Ш И :
1.

Актуализира Приложение № 5 „Численост на персонала и средства за работни заплати за
година“ към Решение № 943 / 19.02.2015 г. и то добива следното съдържание:

2015

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

ФУНКЦИИ / ГРУПИ
1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1. Общински съвет
2. Общинска администрация
в т.ч. ПМС 66
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
1. Други дейности по вътр.сигурност охрана
2. Отбранително-моб. подготовка дежурни
3. Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Други дейности по образованието
IV. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1. Детска ясла и детска кухня
2. Здравни кабинети
3. Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, 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
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУС
ТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Група ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГО
УСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
1. Осветление
2. Други дейности по жилищно строителство,
регион.развитие
Група ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Озеленяване
2. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ

Численост на
Годишен планов
щатен и не- размер на средствата
щатен персоза раб. заплати за
нал 2015г.
2015 г. (§01§02§05)
2
3
123
1 201 600
21
155 000
102,0
1 046 600
3,0
20 000
28
152000
15
79000
7
44500
6
28500
7
44 600
7
44 600
45
405 349
30
232 869
14
167 000
1
5 480
102
7
5
3,5
3,5
10
43
30

680 740
54 300
12 900
31 600
31 600
108 302
210 726
221 312
10 000

66

564 871

20
3

188 125
32 155

17
46
14
32

155 970
376 746
99 500
277 246

7

46 420
7

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. дсти/
2.

7
2
5
17
17

46 420
8 200
38 220
145 200
145 200

17

145 200

Задължава Директора на ОП „Чистота и строителство“ да извърши необходимите промени по
бюджета на предприятието и да предостави информация на кмета на Общината за извършените
промени.
РЕШЕНИЕ № 42

ОТНОСНО: Кандидатстване по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова
помощ BG05M9ОP001-2.004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“ на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Мотиви: Министерство на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, чрез Главна дирекция
„Европейски фондове, международни програми и проекти, откри процедура на директно предоставяне
на безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ“.
Община Бяла Слатина разработва проектно предложение по откритата процедура на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014–2020 година, Приоритетна ос 2:
„Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет № 3:
„Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени,
включително здравни и социални услуги от общ интерес”, Специфична цел 3 към ИП3: „Намаляване
броя на децата и младежите, настанени в институции чрез предоставяне на социални и здравни услуги
в общността“, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
BG05M9ОP001-2.004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“.
Настоящата процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ има за цел
превенция на социалното изключване, намаляване на бедността сред децата чрез инвестиции в
ранното детско развитие и чрез подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално
включване (финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие в
периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към деца до 7 годишна
възраст от уязвими групи, включинелно деца с увреждания и техните семейства, както и бъдещи
родители. Процедурата има за цел да се предостави подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните
семейства за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения,
подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата за включване в
образователната система, както и предотвратяване на настаняването на деца в специализирани
институции. Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и
подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се цели да се
ограничи и предаването на бедността между поколенията.
Съгласно Насоките за кандидатстване, всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна
финансова помощ, като няма ограничение относно минималния размер на безвъзмездната финансова
помощ, а максималният не може да надвишава следния размер на безвъзмездната финансова помощ: за
Община Бяла Слатина в размер на 338 524.00 лв. (максималният размер за всяка една община кандидат
е определен в зависимост от услугите по Проекта за социално включване, финансиран със заемни
средства от Международна банка за възстановяване и развитие / Световна банка), като се финансират
до 100% от всички допустими разходи по проекта.
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Крайният срок за изпълнение на дейностите по настоящата процедура е 31.12.2018 г., като
проектно предложение трябва да предвижда минимална продължителност на предоставяне на услугите
не по-малко от 24 месеца.
По настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ са допустими за
финансиране дейности и услуги, които са в съответствие с установения ред и методологии за
предоставяне на съответните услуги по Проекта за социално включване Център за деца и родители „Аз
и моето семейство” - комплексна, интегрирана и устойчива грижа за социално включване в община
Бяла Слатина, финансиран от Световна банка и допринасят за продължаване дейността на създадените
вече по ПСВ услуги – Методическо ръководство за предоставяне на услугите за „Формиране и
развитие на родителски умения“ и „Семейно консултиране и подкрепа“; Методическо ръководство за
предоставяне на услугите за „Ранна интервенция“ и „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с
увреждания“.
Съгласно изискванията на програмата кандидатът следва да представи Решение на Общинския
съвет за подаване на проектно предложение по настоящата процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината
с изх. № 6101-129/11.12.2015 г. и във връзка с чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
1.

2.

Подкрепя кандидатстването на Община Бяла Слатина по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9ОP001-2.004 ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО
РАЗВИТИЕ“, финансирана в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“
2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд.
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими действия по
разработване и подаване на проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 43

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 990 / 30.04.2015 във връзка с удължаване срока за изпълнение
на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Бяла Слатина“, Договор за БФП
№2014BG05FMOP001-03.01 – 34 – C01 по Оперативна програма за храни и/или основно материално
подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане.
Мотиви: Общинска администрация изпълнява проект „Осигуряване на топъл обяд в община
Бяла Слатина“ по Договор за БФП №2014BG05FMOP001-03.01 – 34 – C01, сключен между Агенцията
за социално подпомагане и община Бяла Слатина. Продължителността на проекта по Договора за БФП
е 7 месеца - от началото на месец юни 2015 г. до края на месец декември 2015 г. Дейностите на
проекта са свързани с предоставяне на социална услуга „Осигуряване на топъл обяд“ за 480
потребители от 4 целеви групи:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане, с доход по-нисък от диференцирания минимален доход;
2. Неосигурени, самотноживеещи 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. 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.
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Дейността по приготвяне на топлия обяд се изпълнява от Общинско предприятие „Пазари и
социални дейности” - гр. Бяла Слатина. В тази връзка и с цел обезпечаване на процеса, към
Общинското предприятие са назначени още 2 щатни бройки с трудовата ангажираност до
приключване изпълнението на проекта – 31.12.2015 г. Увеличаването на числеността на Общинско
предприятие „Пазари и социални дейности“ – гр. Бяла Слатина с 2 щатни бройки, съответно на
позиции „работник кухня“, е на база взето Решение № 990 с Протокол № 62 / 30.04.2015 г., с което са
увеличени средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на общинското предприятие в местна
дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“. С тези лица са сключени
трудови договори за периода на изпълнение на проекта.
С писмо, с изх. № 08-0013 / 03.12.2015 г., Агенцията за социално подпомагане, която е
„Управляващ орган“ на Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на найнуждаещите се лица в България, уведоми Община Бяла Слатина за удължаването на срока на операция
„Осигуряване на топъл обяд“ 2014BG05FMOP001-03.01. до 30.04.2016 г. В тази връзка, община Бяла
Слатина изпрати искане за сключване на Анекс към Договора за БФП за удължаване изпълнението на
проекта с 4 месеца срока, съответно до 30.04.2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-42-1 / 11.12.2015
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,
РЕШИ:
Изменя т.1 от Решение № 990 / 30.04.2015 г. и тя добива вида:
1. Увеличава щатната численост на Общинско предприятие „Пазари и социални дейности“ – гр.
Бяла Слатина в местна дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“ с 2
щатни бройки, съответно на позиции „Работник кухня“, до 30.04.2016 г., краен срок за приключване
изпълнението на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Бяла Слатина“, финансиран по Договор
за БФП №2014BG05FMOP001-03.01 – 34 – C01.
РЕШЕНИЕ № 44
ОТНОСНО: Освобождаване от заплащане на режийни разноски във връзка с безвъзмездно
прехвърляне чрез дарение в собственост на държавата – Министерство на Здравеопазването за
нуждите на ФСМП- Бяла Слатина, на самостоятелно обособен обект с обща застроена площ от 246
кв.м.
Мотиви: Във връзка с изпълнение на Решение № 1055 по Протокол № 67 / 27.07.2015г. на
Общински съвет – Бяла Слатина относно инвестиционен проект на Министерство на Здравеопазването
за изграждане на Спешни медицински центрове в общините, свързан с обновяване и модернизация на
сградния фонд и оборудването в системата на спешната помощ, следва да се предприемат действия за
прехвърляне в собственост на държавата - Министерство на Здравеопазването на имот самостоятелен
обект в УПИ I, кв. 4 по действащия ЗРП на града, представляващ част от първия етаж на западното
двуетажно крило на сградата на бивша Районна болница гр. Бяла Слатина, състоящ се от 14
помещения с обща застроена площ 246 кв.м., намиращ се на ул. “Търнавска“ № 49, актуван с АЧОС №
2904 / 17.08.2015 г. В Чл. 72, ал. 5 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество е регламентирано, че при
разпореждане с имот, физическите и юридическите лица заплащат на общината режийни разноски в
размер на 3% от неговата цена или данъчната основа. Предвид важността на инвестиционния проект за
общината и неговата успешна реализация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание чл. 17, ал. 1, т. 4 и 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. №
0601-141-12 /11.12.2015 г., 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,
РЕШИ:
Освобождава Министерство на Здравеопазването, БУЛСТАТ 000695317, със седалище и адрес
на управление гр. София, пл. „Света Неделя" № 5, представлявано от д-р Петър Москов - Министър на
здравеопазването, от заплащане на режийни разноски, дължими съгласно чл. 72, ал. 5 от Наредба № 6
на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество.
РЕШЕНИЕ № 45
ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на язовир „Марин дол“ с. Комарево и язовир „Под селото“, с.
Соколаре.
Мотиви: Съгласно Заповед № РД-18-К28 от 31.08.2015г. на Областен управител на област
Враца, Междуведомствена комисия е извършила проверка на язовири на територията на община Бяла
Слатина. Констатираното след проверката е оформено в протоколи за сведение и изпълнение. За два
от проверените язовири, а именно язовир „Марин дол“, с. Комарево и язовир „Под селото“, с.
Соколаре има задължителни за изпълнение предписания, а именно пълно изпразване на язовирите и
извеждането им от експлоатация.
Предвид дадените предписания е определена комисия от Кмета на Община Бяла Слатина, в
състава на която участват специалисти и експерти, чиято задача е да се извърши оглед и да се
предвидят необходимите дейности и средства за изпълнение на предписанията.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 17, ал. 1, т. 8 и 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. №
0601-186-3 /11.12.2015 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,
РЕШИ:
1.1. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир „Марин дол“, с площ
21.670 дка, представляващ имот № 000126, намиращ се в землището на с. Комарево, община Бяла
Слатина, актуван с АПОС № 149 / 20.09.2004 г.
1.2. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир „Под селото“, с площ
47.624 дка, представляващ имот № 000136, намиращ се в землището на с. Соколаре, община Бяла
Слатина, актуван с АПОС № 153 / 07.08.1998 г.
2.
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия по
изпълнение на дейностите по т. 1.1 и 1.2. съгласно действащата нормативна уредба в Република
България.
РЕШЕНИЕ № 46
ОТНОСНО: Определяне наемната цена за 1 кв.м. площ на помещениe, с площ 12.71 кв.м., намиращо
се в масивна едноетажна сграда на ул. ”Христо Ботев” № 7а, гр. Бяла Слатина за офис.
Мотиви: Подадено е заявление с вх. № 9400-3534 / 19.11.2015г. от Георги Иванов Пешев гр.
Бяла Слатина, ул. “Христо Ботев“ № 26 упълномощен от Управителя на сдружението Владимир
Иванов Владимиров на Сдружение с нестопанска цел „Национален клуб на привържениците на
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Левски” гр. София, БУЛСТАТ 175727370, ул. ”Тодорини кукли” № 47 за отдаване под наем за срок от
пет години на помещение, с площ 12.71кв.м., намиращо се в масивна едноетажна сграда на ул.
”Христо Ботев” № 7а, гр. Бяла Слатина за офис, актувана с АЧОС № 194 / 02.03.1999 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 14, ал. 6 от ЗОС във връзка с чл. 29 и чл. 33 от Наредба № 6 на Общинския
съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-3534 -1 / 11.12.2015 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,
РЕШИ:
1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс имот частна общинска собственост,
представляващ помещение, с площ 12.71 кв.м., намиращо се в масивна едноетажна сграда на ул.
”Христо Ботев” № 7а, гр. Бяла Слатина за офис на Сдружение с нестопанска цел „Национален клуб
на привържениците на Левски” гр. София, БУЛСТАТ 175727370, ул. ”Тодорини кукли” № 47,
представлявано от Управителя на сдружението Владимир …….Владимиров, за срок от пет години.
2. Определя наемна цена в размер на 0,90 лв.(без ДДС) на месец за 1 кв.м. площ.
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
РЕШЕНИЕ № 47
ОТНОСНО: Актуализация на състава на Обществен съвет за упражняване на контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги, приет с Решение
№ 52 / 27.01.2012 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
Мотиви: На основание чл. 52 от Правилника за приложение на закона за социално
подпомагане (ППЗСП) и решение № 52/ 27.01.2012 г. на Общински съвет Бяла Слатина е създаден
Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване на дейностите в областта на
социалните помощи и социалните услуги със следните функции:
1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните
услуги в общината ;
2. съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми,
планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;
3. съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по
чл. 18, ал. 1, т. 3и 4 от Закона за социално подпомагане (български физически лица, регистрирани по
Търговския закон и на юридически лица и физически лица, извършващи търговска дейност, и
юридически лица, възникнали съгласно законодателството на друга държава – членка на Европейския
съюз, или на друга държава от Европейското икономическо пространство);
4. осъществяване на контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с
утвърдените критерии и стандарти;
5. изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за
социални услуги на територията на общината.
Общественият съвет се състои от най – малко от 7 души, като в състава му се включват
ръководители на социални услуги, представители на лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за
социално подпомагане и други заинтересовани органи, лица и организации, имащи отношение към
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
Във връзка с писмо № 2420 / 19.11.2015 год. на директора на ДСП Бяла Слатина и нов мандат
на Общински съвет Бяла Слатина е необходима актуализация на състава на Обществения съвет.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-126 /
08.12.2015 г., чл. 52, ал. 1 от ППЗСП и Решение № 52 / 27.01.2012 на Общинския съвет, 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,
РЕШИ:
I. Отменя Решение № 52 / 27.01.2012 г. на Общински съвет Бяла Слатина
II. Определя следния състав на Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при
осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги
1. Д-р Николай Николов – председател на комисията по здравна и социална политика
2. Данаил Йолов – общински съветник и член на комисията по здравна и социална политика
3. Васил Петков – директор ДСП Бяла Слатина
4. Таня Петкова – директор на ДБТ Бяла Слатина
5. Наталия Костадинова – председател на сдружение „Първи юни”
6. Мирена Бочева – здравен медиатор
7. Искра Диловска – управител на ЦНСТ за деца / младежи с увреждания Бяла Слатина
III. Възлага на Обществения съвет на своето първо заседание да избере от своя състав председател и
протоколчик и да изготви правила за своята работа.
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