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ПРОТОКОЛ № 16 / 27.10.2016 Г.
Поименно гласуване: Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 282
ОТНОСНО: Допълнение в Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и
цени на услуги на територията на община Бяла Слатина.
Мотиви: До момента не е било регламентирано поставянето на Рекламно информационни
елементи (РИЕ) - определяне на такса за разрешение за поставяне на РИЕ и месечна такса за РИЕ за
квадратен метър рекламна площ върху сгради и терени общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-131/17.10.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 22 и ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
I. Допълва Наредба № 5 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на
територията на община Бяла Слатина, както следва:
1. Добавя т. 10 към чл. 37 от раздел VI (такси за технически услуги):
„Издаване на разрешение за поставяне на Рекламно информационни елементи. Срокът на
издаване е 10 дни, а размера на таксата за услугата е 20 лв. (двадесет лева)“
2. Добавя буква Ж към чл. 19, ал. 4 от раздел II (Tаксa за ползване на пазари, тържища,
панаири, тротоари, площади, улични платна и терени с друго предназначение):
„Физическите и юридически лица заплащат месечна такса за Рекламно информационни
елементи върху сгради и терени - общинска собственост, за квадратен метър рекламна
площ, както следва: (в лева)“
І-ва зона

Площ
2

до 1.00 м
от 1.01 до 6 м2
над 6.01 м2

Едностр.
4
5
7

Двустр.
6
8
10

ІІ-ра зона
Едностр.
3
4
6

Двустр.
5
7
10

III-та зона
Едностр.
2
3
5

Двустр.
4
5
9

II. Настоящото изменение влиза в сила в деня на влизане в сила на настоящето Решение.
Поименно гласуване: Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 283
ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината за изразходвани средства за командировъчни през второто
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тримесечие на 2016 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
тримесечие на 2016 г. год. и одобрява както следва:
- Изплатени средства за командировъчни дневни в размер на 225,84 лв.
- Изплатени средства за нощувки в размер на 140,00 лв.

за третото

Поименно гласуване: Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 284
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна от инж.Атанас
Калчовски, Директор на ОП“ Чистота и строителство“ относно необходимостта от осигуряване на
допълнително финансиране на дейност „Осветление на улици и площади“.
В мотивите се посочва, че след изготвяне на касовия отчет към 30.09.2016 г. е направен анализ
на планираните и изразходени средства за деветмесечието на 2016 г. и се е установило, че за дейност
„Осветление на улици и площади“ ще се появи недостиг на средства за разплащане на заплатите за
месец декември 2016 г. на наетите 4 лица в тази дейност. Планираните средства за заплати и
осигуровки са в размер на 33 300 лв., а към 30.09.2016 г. разходите са в размер на 26 517 лв.
Очакваният недостиг, които е в размер на 3 300 лв. се дължи на техническа грешка при планиране на
възнагражденията и изготвяне на бюджета на Общинското предприятие.
В дейност „Други дейности по жилищно строителство и благоустрояване“ се очаква икономия
на фонд работна заплата от 12 700 лв., с част от която може да се покрие недостига от 3 300 лв. в
дейност „Осветление на улици и площади“.
В Приложение № 5 от Решение № 51 / 28.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Бяла
Слатина за 2016 г. е определен годишен размер на средствата за работни заплати, възнаграждения и
осигурителни вноски (§§01;02;05 от ЕБК за 2016 г.)
В бюджета на ОП „Чистота и строителство“ в дейност „Осветление на улици и площади“ в § 10
„Издръжка“ са планирани разходи в размер на 24 800 лв., а към деветмесечието изразходените
средства са в размер на 24 631 лв. Във връзка с възникналите неотложни работи по окабеляването на
ул. „Захари Стоянов“, извън обхвата на вече планираните и завършени ремонтни дейности и
окабеляване и поставяне на улични лампи в ромския квартал на Бяла Слатина, до края на годината ще
са необходими допълнително средства в размер на 5 000 лв. с които ще бъдат закупени материали за
изпълнение на посочените дейности по уличното осветление.
Общинското предприятие не разполага със свободни средства, с които да осигури изпълнението
на тези дейности и за това предлагаме да бъде увеличен бюджета на ОП „Чистота и строителство“ в
дейност „Осветление на улици и площади“ по § 10 „ Издръжка“ с 5 000 лв., които да бъдат осигурени
от преизпълнение на местни приходи.
Постъпила е и докладна от Георги Цанков, председател на НЧ „Васил Левски 1899“ с.Търнак с
искане за отпускане на средства за възстановяване на бюст-паметника на кинорежисьора Дако
Даковски, който е родом от селото. По предварителен договор с изпълнителя на поръчката ще са
необходими 2 400 лв. Община Бяла Слатина може да отдели за целта 1 200 лв., а останала част от
сумата ще се събере от спонсори.
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С Приложение № 2 към Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина за
издръжка на Общинска администрация са планирани 667 630 лв. В дейност „Общинска
администрация“ се отчитат и разходите за членски внос, за помощи по решение на общинския съвет,
застраховки, културни празници и чествания, организирането на панаирните дни, както и
финансирането на малките граждански проекти и др. Освен обичайните разходите за издръжка са
предвидени 92 000 лв. за разплащане на недобори от минали години за такса битови отпадъци и данък
сгради на имотите общинска собственост. Тъй като към датата на изготвяне на бюджета за 2016 г. не е
бил готов облогът за 2016 г., в бюджетът са заложени за разплащане само недоборите. Към 30.09.2016
г. по § 19-81 „Платени общински данъци, такси,наказателни лихви и административни санкции“ са
разплатени 3812 лв., които разходи са за платен данък върху автомобилите на общинска
администрация. За да бъдат разплатени задълженията на общината за такса битови отпадъци и данък
сгради са необходими общо 188180 лв., или недостига по § 19-81 е в размер на 100 х.лв. На практика
разхода за местни данъци и такси към общината ще бъде отразен и като приход по §§ 13-01 „Данък
върху недвижимите имоти“ и 27-07 „Такса за битови отпадъци“, така че се очаква към края на
годината с тези средства да бъдат преизпълнени приходите по тези две пера.
Направен е анализ на разходите за местните дейности в Община Бяла Слатина към 30.09.2016 г.
и се установи, че може да се прехвърлят средства от някои от тях за покриване на недостига в
Общинска администрация, а за останалият недостиг да се използва част от преизпълнението на
собствени приходи, които към 30.09.2016 г. са над 90 х.лв.
Съгл. чл.125, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗПФ и т. 18 от Решението за приемане на бюджета на Община
Бяла Слатина за 2016 г. кметът има право да извършва компенсирани промени по бюджета в частта за
местни дейности без да се изменя общия размер на разходите.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-127 /
14.10.2016 г., Наредба № 10 на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за съставяне на
тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и
отчитане на бюджета на община Бяла Слатина и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1,
т. 5, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Увеличава средствата за местна дейност „Осветление на улици и площади“, §10 „Издръжка“
по бюджета на ОП „Чистота и строителство“ 5 000 лв.
Средствата в размер на 5 000 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи, §§24-06
„Приходи от наеми на земя“.
2. Увеличава средствата за работни заплати и осигурителни вноски за местна дейност
„Осветление на улици и площади“, §01, 02, 05 по бюджета на ОП „Чистота и строителство“ с
3 300 лв.
Средствата в размер на 3 300 лв. се осигуряват от §01, 02, 05 на дейност „Други дейности по
жилищно строителство и благоустрояване“ на ОП „Чистота и строителство“.
3. Актуализира Приложение № 5 към Решение № 51 / 28.01.2016 г. и то добива следния вид:
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Приложение №5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2016 г.
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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
2. Отбранително-моб. подготовка
3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Други дейности по образованието
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1.Детска ясла и детска кухня
2.Здравен кабинет в детски градини и училища
3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ
И ГРИЖИ
1. Домашен социален патронаж
2.Преходно жилище
3.Наблюдавано жилище
4.ЦНСТДМУИ
5.ЦНСТ
6.Дом за стари хора
7.Център за обществена подкрепа-устойчивост
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО, БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО И
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Осветление на улици и площади
2. Др. дейности по жилищно строителство,
благуостройството и регион.развитие
3. Озеленяване
4. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ
1. Радиотранслационни възли
2. Обредни домове и зали
3. Спортни бази за спорт за всички
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
1. Помощни стопанства, столове и спомаг. д-сти

Численост
на щатен и
нещатен
персонал
2016 г.
2
128.5
21
107.5
3.0
29
15
7
7
7
7
45
30
14
1

Годишен планов размер
на средствата за
раб.заплати и
осигурителни вноски за
2016 г.
(§01§02§05)
3
1 348 860
150 000
1 198 860
23 500
159 000
83 000
53 200
22 800
52 500
52 500
450 415
262 935
181 000
6 480

90
7
4
3
25
21
30

769 186
62 400
35 367
31 719
196 031
199 435
236 234
8 000

59
4

588 576
36 600

9
18
28

117 700
154 000
280 276

7
2
5

54 900
9 500
41 400
4 000
183 890
183 890

17
17

4. Увеличава бюджета на местна дейност „Общинска администрация“ с 70 000 лв.
Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи.
5. Увеличава §45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дофинансирана
държавна дейност с 1 000 лв.
Било: 87 050 лв.

Става: 88 050 лв.
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Средствата в размер на 1 000 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи.
5.1. Целевата субсидия ще се предостави на НЧ “Васил Левски 1899“ с. Търнак след представяне
на разходооправдателни документи за извършената работа, но не-по късно от 15.12.2016 г.
Поименно гласуване: Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 285
ОТНОСНО: Актуализация на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: С част от разпределените за с. Соколаре средства, е направен ремонт на сградата на
кметството и е закупен климатик на стойност 880 лв. Средствата за закупуването им са от
разпределените средства в общинския бюджет за обезпечаване дейностите по кметствата в общината и
се осигуряват от §10 Издръжка на дейност „Други дейности по жилищното строителство,
благоустройството и регионалното развитие“.
С Решение № 177 / 30.06.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина, в разчета за капиталови
разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г. е включен преходен обект „Изготвяне на работен проект и
авторски надзор за „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната
водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина“
със стойност за 2016 г. 22 800 лв.
След проведена процедура и избран изпълнител е сключен договор със стойност за 2016 г.
18 839 лв. Икономията от 3 961 лв. може да бъде пренасочена за други обекти.
Направен е ремонт на общински апартамент и е закупен климатик на стойност 1 620 лв.
Съгласно сключено споразумение с МРРБ № РД 02-30-59 / 30.03.2016 г. в капиталовата
програма на Община Бяла Слатина е включен обект „Подмяна на участъци от съществуваща
водопроводна мрежа по улици „Х. Димитър“, „Хр. Ботев“, „Н. Хрелков“, „Л. Каравелов“, „Княз
Дондуков“, „Д. Благоев“ и „Любомир“ и изграждане на канализационни клонове по улици „Х.
Димитър“, „Княз Дондуков“ и „Любомир“ в гр. Бяла Слатина“ със стойност до 800 000 лв. На
11.10.2016 г. е подписано допълнително споразумение към горепосоченото, с което средствата
отпуснати от МРРБ за обекта се увеличават на до 1 011 000 лв.
Община Бяла Слатина е подписала и споразумение № РД-02-30-20 / 11.10.2016 г. със МРРБ за
финансиране на обект „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа в с. Търнава“.
Предоставените средства са на стойност до 485 000 лв.
В разчета за капиталови разходи на Общината за 2016 г. с Решение № 124 / 26.04.2016 г. на
Общински съвет Бяла Слатина е включен обект „Детска площадка с кът за отдих в гр. Бяла Слатина“
на стойност 25 000 лв. След завършване на всички дейности по обекта са разплатени 26 807 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-128 / 14.10.2016 г. и
чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 6 и т. 10 и 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 :
І. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2016 г. както следва:
1. НОВ ОБЕКТ: „Климатик за кметство Соколаре“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
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среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 880 лв.

Средствата в размер на 880 лв. се осигуряват от § 10 „Издръжка“ на местна дейност „Други
дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“.
2. НОВ ОБЕКТ: „Климатик“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 1 620 лв.

Средствата в размер на 1 620 лв. се осигуряват от обект „Изготвяне на работен проект и
авторски надзор за „Реконструкция и изграждане на нови участъци на част от вътрешната
водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре, Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина“.
3. НОВ ОБЕКТ: „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа в с.
Търнава“.
§ 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.
Било: 0 лв.

Става: 485 000 лв.

Средствата в размер на 485 000 лв. се осигуряват от §§61-01 „Трансфери между бюджети –
получени трансфери“. От МРРБ.
ІІ. Разрешава промени в следните обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2016 г.:
1. ОБЕКТ: „Подмяна на участъци от съществуваща водопроводна мрежа по улици „Х. Димитър“,
„Хр. Ботев“, „Н. Хрелков“, „Л. Каравелов“, „Княз Дондуков“, „Д. Благоев“ и „Любомир“ и
изграждане на канализационни клонове по улици „Х. Димитър“, „Княз Дондуков“ и
„Любомир“ в гр. Бяла Слатина“
§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Водоснабдяване и канализация“
Източник на средства: трансфер от МРРБ по §§61-01.
Било: 800 000 лв.

Става: 1 011 000 лв.

Средствата в размер на 211 000 лв. се осигуряват от §§61-01 „Трансфери между бюджети – получени
трансфери“. От МРРБ.
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2. ОБЕКТ: Изготвяне на работен проект и авторски надзор за „Реконструкция и изграждане
на нови участъци на част от вътрешната водопроводна мрежа на селата Галиче, Габаре,
Попица, Соколаре и Алтимир, Община Бяла Слатина”.
§53-09 „ Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Водоснабдяване и канализация“
Източник на средства: собствени приходи
Стойност на обекта: 270 000 лв., в т.ч. 22 800 лв. за 2016 г.
Било: 22 800 лв.

Става: 21 180 лв.

Средствата в размер на 1 620 лв. се прехвърлят за обект „Климатик“ по раздел I, т. 2.
3. ОБЕКТ: Детска площадка с кът за отдих в гр. Бяла Слатина
§§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност „Спортни бази за спорт за всички“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 25 000 лв.

Става: 26 807 лв.

Средствата в размер на 1 807 лв. се осигуряват от §10 на местна дейност „Спортни бази за спорт за
всички“.
Поименно гласуване: Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 286
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на
новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина и
предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца..
Мотиви:
В Общинска администрация е получено писмо с изх. № АВиК-1- (188) /
02.09.2016г. от Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана
от ВиК ООД - Враца, с което на основание сключен Договор от 09.02.2016 г. за стопанисване,
поддържане и експлоатиция на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, изискват да се представи
решение на Общински съвет – Бяла Слатина за изразяване на съгласие за преминаване в управление
на Асоциацията по ВиК Враца на новоизградените и въведени в екплоатация ВиК системи и
съоръжения за периода 01.01.2015 г. до 01.03.2016г. на територията на община Бяла Слатина и
предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 198о, ал. 4 от Закона за водите, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130 /
17.10.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация
на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД – Враца, на новоизградените и въведени в
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екплоатация ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015г. до 01.03.2016г. на територията на
община Бяла Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“
ООД - гр.Враца.
Поименно гласуване: Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 287
ОТНОСНО: Определяне вида и местонахождението на жилищата, общинска собственост..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 42, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-129 /
17.10.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
І. Отменя Решение № 315 / 20.12.2012 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
ІІ. Утвърждава списъка (Приложение 1) на общинските жилища, разпределени по предназначение
както следва:
1. За настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди - 6 бр.
2. Ведомствени -11 бр.
Приложение 1
СПИСЪК
На общинските жилища разпределени по предназначение и местонахождение съгласно чл. 42,
ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост
І. Жилища за настаняване пад наем на граждани с установени жилищни нужди:
1. Ж.к. "Сладница", блок "Подем-1", ет. ІІІ, ап. 14
2. Ж.к. "Сладница", блок № 3, ет. VІІ, ап. 38
3. Ж.к. "Сребреня", блок № 3, вх. А, ет. І, ап. 2
4. Ж.к. "Сребреня", блок № 3, вх. Б, ет. І, ап. 24
5. Жил. блок "Строител-2", ул. "К. Черкеза" № 39, вх. Б, ет. V,ап. 30
6. Жил. блок "Младост-2", вх. Б, ет. ІV, ап. 37
ІІ. Ведомствени жилища:
1. Ж.к. "Сладница", блок "Подем-1", вх. А, ет. І, ап. 2
2. Ж.к. "Сладница", блок "Подем-1", ет. VІІ, ап. 41
3. Жил. блок "Строител-1", ул. "В. Левски", вх. А, ет. І, ап. 2
4. Ж.к. "Сребреня", блок № 2, вх. А, ет. VІ, ап. 17
5. Ул. "Янко Сакъзов" № 17, бл. "9-ти Септември", вх. А, ет. V, ап. 14
6. Кв. 88, блок № 2, ет. І, ап. 2
7. Ж.к "Сребреня", блок № 3, вх. А, ет. VІ, ап. 17
8. Ж.к. "Сребреня", блок № 3, вх. Б, ет. VІІ, ап. 40
9. Ж.к. "Сребреня", блок № 2, вх. А, ет. VІ, ап. 16
10. Ж.к. "Сребреня", блок № 2, вх. А, ет. VІІ, ап. 19
11. Ул. "Д. Благоев" № 130-А, ет. ІІ
Гласуване: Кворум: 19
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Резултат: 18 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Яшяр Касъмов не гласува – подал декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ.
РЕШЕНИЕ № 288
ОТНОСНО: Поставяне на слънцезащитно съоръжение от ……по ул. „Коста Златарев“, с. Галиче.
Мотиви:
В Община Бяла Слатина е постъпила Молба с вх. № 9400-1438 / 03.06.2016 г.
подадена от …, за поставяне на слънцезащитно съоръжение ….по ул. „Коста Златарев“, с. Галиче,
срещу урегулиран поземлен имот (УПИ) ІХ-1202 в кв. 137 по регулационния плана на с. Галиче .
Към заявлението е представена скица с предложение за мястото за поставяне на
слънцезащитното съоръжение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-14381/18.10.2016 г., във връзка с чл. 56, ал. 2 от ЗУТ, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Дава съгласие Главният архитект на Община Бяла Слатина да одобри схема за поставяне по
реда на чл. 56, ал. 2 от ЗУТ на предвиденото в скицата предложение място.
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