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ПРОТОКОЛ № 8 / 12.03.2016 Г.
Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 91
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Повишаване на
капацитета за сътрудничество и ефективност на местните власти в трансграничния регион“ по
Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.,
Приоритетна ос 5: Ефикасен регион, Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за
сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
Мотиви: Община Бяла Слатина разработва проектно предложение „Повишаване на капацитета за
сътрудничество и ефективност на местните власти в трансграничния регион“ по Приоритетна ос 5:
Ефикасен регион, Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за сътрудничеството и
ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
Разработването на настоящето проектно предложение е в отговор на желанието на общинска
администрация Бяла Слатина за оптимизиране на публичните услуги чрез въвеждане на електронно
управление, закупуване и внедряване на необходимата инфраструктура и комуникации.
Целта на проекта е повишаване качеството на административното обслужване, посредством
електронни административни услуги.
Обявена е Втора покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично
сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с краен срок за кандидатстване
15.03.2016 г., В съответствие с изискванията на Програмата, проектите трябва да се основават на
принципите на партньорство и трансграничен подход, като всяко проектно предложение трябва да
включва поне по един партньор от българска и румънска страна. Предвид това условие, Община Бяла
Слатина, в качеството си на допустим кандидат по програмата, ще партнира с Община Чуперчений
Ной и Община Четате, Румъния и Община Кнежа, България.
Максималната допустима стойност за едно проектно предложение е 1 500 000 евро с ДДС, като
85% е финансирането от Програмата чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13% е
съфинансирането от държавните бюджети на двете страни и 2% представляват собствения принос на
партньорите по проекта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-24 / 08.03.2016 г., чл. 17, ал. 1, т. 1
и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с критериите за избор по Втората покана за набиране на
проектни предложения по Програма INTERREG V-A Румъния-България, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в срок до 15.03.2016 г., в качеството си на
допустим бенефициент и партньор, с проектно предложение за привличане на финансови средства по
Втората покана за набиране на проектни предложения по програма „INTEREG V-А Румъния –
България 2014-2020 г.” с проект: „Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на
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местните власти в трансграничния регион“ по програма „INTEREG V-А Румъния – България 20142020 г.”, Приоритетна ос 5: Ефикасен регион, Специфична цел 5.1: Увеличаване на капацитета за
сътрудничеството и ефективността на публичните институции в контекста на трансграничния регион.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община
Бяла Слатина като процент от крайния бюджет за общината.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
4. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, са допустим
разход и ще бъдат възстановени от Програмата при одобрение на проектното предложение.
5. Гарантира, че Община Бяла Слатина разполага с финансови възможности за изпълнение на
проекта.
Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 92
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Strengthening the
workforce mobility in the Romania-Bulgaria Cross-Border area/ Увеличаване на мобилността на работната
сила в трансграничния регион Румъния-България“ по Програма за трансгранично сътрудничество
INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ
регион Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на
заетостта и мобилността на работната сила.
Мотиви: Община Бяла Слатина разработва проектно предложение „Strengthening the workforce
mobility in the Romania-Bulgaria Cross-Border area/ Увеличаване на мобилността на работната сила в
трансграничния регион Румъния-България“ по Програма за трансгранично сътрудничество INTERREG
V-A Румъния-България 2014-2020 г., Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион
Специфична цел 4.1: Създаване на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и
мобилността на работната сила.
Основната цел на проекта, с който община Бяла Слатина ще кандидатства, е свързана с
насърчаване на устойчивата и качествената заетост и подкрепа за мобилността на работната сила.
Планираните дейности по проекта са „мек тип“, като се предвижда провеждане на анализи за
търсенето на работна сила в трансграничния регион, идентифициране на ключови браншове, които
могат да активират мобилността на работната сила, изготвяне на стратегия за прогнозиране на
дългосрочните възможности за заетост, провеждане на професионални обучения за ключови сектори и
закупуване на хардуерна и софтуерна инфраструктура, с която ще се предоставя информация за
търсещите и предлагащите работа в избрания трансграничен регион.
Обявена е Втора покана за подаване на проектни предложения по Програмата за трансгранично
сътрудничество „INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020 г.“ с краен срок за кандидатстване
15.03.2016 г. В съответствие с изискванията на Програмата, проектите трябва да се основават на
принципите на партньорство и трансграничен подход, като всяко проектно предложение трябва да
включва поне по един партньор от българска и румънска страна. Предвид това условие, Община Бяла
Слатина, в качеството си на допустим кандидат по програмата, ще партнира в проекта на Асоциация
Про-Мехединци от Румъния.
Максималната допустима стойност за едно проектно предложение е 1 500 000 евро с ДДС, като
85% е финансирането от Програмата чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), 13% е
съфинансирането от държавните бюджети на двете страни и 2% представляват собствения принос на
партньорите по проекта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-25 / 09.03.2016 г., чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с критериите за избор по Втората покана за набиране на проектни предложения
по Програма INTERREG V-A Румъния-България, чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5
и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в срок до 15.03.2016 г. в качеството си на
допустим бенефициент и партньор, с проектно предложение за привличане на финансови средства по
Втората покана за набиране на проектни предложения по програма „INTEREG V-А Румъния –
България 2014-2020 г.” с проект: „Strengthening the workforce mobility in the Romania-Bulgaria CrossBorder area/ Увеличаване на мобилността на работната сила в трансграничния регион РумънияБългария“ по Приоритетна ос 4: Квалифициран и приобщаващ регион Специфична цел 4.1: Създаване
на интегриран трансграничен регион по отношение на заетостта и мобилността на работната сила.
2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% собствен принос на Община
Бяла Слатина като процент от крайния бюджет за общината.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
4. Предварителните разходи, направени за подготовка на проектната документация, са допустим
разход и ще бъдат възстановени от Програмата при одобрение на проектното предложение.
5. Гарантира, че Община Бяла Слатина разполага с финансови възможности за изпълнение на
проекта.
Поименно гласуване:
Кворум: 19
Резултат: 18 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Никола Попов не гласува – подал декларация по чл. 12, т. 4 отЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 93
ОТНОСНО: Кандидатстване на НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина с проект „Осигуряване на
достъпна среда и премахване на архитектурните бариери в НЧ „Развитие - 1892” - гр. Бяла Слатина”
по конкурсна процедура за осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и
спортни обекти, на основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хора с увреждания /ЗИХУ/,
кампания 2016.
Мотиви: НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина разработва проект „Осигуряване на
достъпна среда и премахване на архитектурните бариери в НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина.
Основната цел на проекта, с който НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина ще кандидатства, е
свързана с осигуряването на достъп до и възможност за активно използване на културни,
археологически, исторически и спортни обекти от хора с увреждания, имащи специфични потребности
при пространственото си придвижване.
Кандидатстващите организации могат да подадат проектни предложения за финансиране по 3
компонента:
 Компонент 1 за осигуряване на външен достъп до обект за лица от целевата група;
 Компонент 2 за приспособяване на вътрешната среда на обект за самостоятелно посещаване от и
пребиваване в него на лица от целевата група;
 Компонент 3 за изграждане на нови и преустройство на съществуващи повдигателни съоръжения
/асансьори и лифтови платформи/ за ползване на лица от целевата група.
Размерът на средствата, за които може да се кандидатства по отделните компоненти, са както
следва:
 По Компонент 1 – до 12 000 лв.;
 По Компонент 2 – до 15 000 лв.;
 По Компонент 3 – до 50 000 лв.
3

Обявена е покана за подаване на проектни предложения по конкурсна процедура за осигуряване на
достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на основание чл. 8, т. 6 от
Закона за интеграция на хора с увреждания /ЗИХУ/, кампания 2016, с краен срок за кандидатстване
14.03.2016 г., Организациите могат да кандидатстват без ограничения за извършване на дейности по
един компонент или по два от посочените по-горе компоненти. НЧ „Развитие - 1892” възнамерява да
участва с интегриран проект по Компоненти 1 и 3.
Собствено участие за реализация на конкурсното предложение от страна на кандидата не се
изисква. Собствено участие може да се предвиди, когато за покриване на разходите, определени за
реализация в конкурсните дейности, максимално възможната за отпускане от АХУ субсидия не е
достатъчна.
Когато кандидатът не е собственик на обекта, чието преустройство е предмет на разработеното
конкурсно предложение, той предоставя и писмено съгласие от собственика на обекта за
допустимостта на предвидените по конкурсното предложение дейности и разходи.
Съгласно Акт за публична общинска собственост № 53 / 08.10.1997 г. „Културен дом”,
представляващ монолитна сграда, находяща се в кв. 58, парцел I, по плана на гр. Бяла Слатина, със
застроена площ 2400 кв. метра и застроена кубатура от 35 000 куб. метра, построен 1983 г., е
собственост на Община Бяла Слатина. Имотът по цитираният Акт е предоставен за стопанисване и
управление на Читалище “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина съгласно Решение № 250 / 30.10.1993
г. на Общински съвет - Бяла Слатина. Един от съпътстващите документи, включени към конкурсното
предложение, който следва да се представи, изискуем по Приложение 3 „Таблица за оценка на
административното съответствие” е писмено съгласие от собственика на обекта за допустимостта на
предвидените по конкурсното предложение дейности, когато кандидатът има само правото да
стопанисва този обект.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-26 / 09.03.2016 г., чл. 17, ал. 1, т. 1,
т. 5 и т. 6 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 22 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда
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 :
1. Дава съгласие за кандидатстване на НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина пред
Агенцията за хората с увреждания с проект „Осигуряване на достъпна среда и премахване на
архитектурните бариери в НЧ “РАЗВИТИЕ - 1892” - гр. Бяла Слатина“ по конкурсна процедура за
осигуряване на достъпна архитектурна среда на културни, исторически и спортни обекти, на
основание чл. 8, т. 6 от Закона за интеграция на хора с увреждания /ЗИХУ/, кампания 2016.
2. Дава съгласие да се извършат в недвижимия имот, подробно описан в АПОС № 53 /
08.10.1997 г., предвидените в конкурсното предложение дейности, представляващи инвестиции в
осигуряването и създаването на достъпна архитектурна среда за хора с увреждания.
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