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ПРОТОКОЛ № 11 / 26.05.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 143
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода
11.10.2015 година до 10.05.2016 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Във връзка с чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 16, ал. 1, т. 16 ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема Отчета за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода
11.10.2015 година до 10.05.2016 година.
ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА И НЕГОВИТЕ КОМИСИИ ЗА
ПЕРИОДА 10.11.2015 ГОДИНА ДО 10.05.2016 ГОДИНА
УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,
На основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и
чл. 16, ал. 1, т. 16 от ПОДОСНКВОА, внасям за разглеждане настоящия отчет за дейността на
Общински съвет и неговите постоянни комисии.
КОНСТИТУИРАНЕ
Общински съвет – Бяла Слатина, мандат 2015 - 2019 год., е конституиран след провеждане на първото,
свикано от Областен управител на Област Враца заседание, проведено на 10 ноември 2015 год., на
което избраните общински съветници положиха клетва съгласно чл. 32, ал. 1 от ЗМСМА. На същото
заседание, с Решение № 3 бе избран председател, а с Решение № 4 бе избрана и временна комисия,
която да изработи проект за правилник за организацията на дейността на Общински съвет и
взаимодействието му с общинска администрация.
На 18 ноември 2015 год., с Решение № 5 бе приет и Правилникът за организацията и дейността
на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.
На същото заседание, с Решение № 6 /18.11.2016 бе избран заместник – председател на съвета.
Съгласно приетия Правилник, Общинският съвет реши да има 6 постоянни комисии:
1. Комисия по бюджет и финанси и инвестиционна политика – 7 членна;
2. Комисия по устройство на територията и екология – 5 членна;
3. Комисия по здравна и социална политика – 5 членна;
4. Комисия по образование и култура – 5 членна;
5. Комисия по младежта и спорта – 5 членна;
6. Комисия по нормативна уредба и конфликт на интереси – 7 членна.
Съгласно чл. 40 от Правилника, общинските съветници могат да образуват групи според своята
партийна принадлежност или политическа ориентация или на друга програмна основа. Бяха
образувани 4 групи на общинските съветници:
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Група от ПП ГЕРБ – 10 – членна с председател Стефан Терзийски;
Група от ПП ДПС – 4 – членна с председател Касъм Касъмов;
Група от ПП БСП – 3 – членна с председател Венцислав Василев;
Група от СП Български път – 2 – членна с председател Никола Попов.
Коалиция «За Бяла Слатина» и Политическа партия АБВ са представени в общинския съвет с по
1 член и не участват в групите съветници.
Съгласно чл. 19 от Правилника бе сформиран Председателски съвет, който заседава преди
всяко заседание и разработва проекта за дневен ред на предстоящото заседание и определя кои
комисии трябва да изработят становище по постъпилите материали.
1.
2.
3.
4.

На заседанието, проведено на 18.ноември 2015 г. , с решения 8 – 13 бе определен състава на
постоянните комисии, съгласно предварително определените с Решение № 7 квоти за отделните
политически групи. След това, на своето първо заседание постоянните комисии, съгласно чл. 45, ал.
2 от Правилника избраха от своя състав председател за съответната комисия.
Бяха избрани следните председатели:
1. Комисия по бюджет и финанси и инвестиционна политика – Ралица Илкова Искренова-Петрова
2. Комисия по устройство на територията и екология – Александър Недков Алексиев
3. Комисия по здравна и социална политика – Николай Иванов Николов
4. Комисия по образование и култура – Цветелина Теодосиева Късльовска
5. Комисия по младежта и спорта – Петьо Иванов Шишков
6. Комисия по нормативна уредба и конфликт на интереси – Ангел Ценов Ангелов
ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, КАТО НЕГОВИ ПОМОЩНИ ОРГАНИ
През отчетния период ПК по бюджет и финанси и инвестиционна политика е провела 8 заседания;
ПК по устройство на територията и екология – 8 заседания;
ПК по здравна и социална политика – 6 заседания;
ПК по образование и култура – 6 заседания
ПК по младежта и спорта – 5 заседания
ПК по нормативна уредба и конфликт на интереси – 7 заседания
Заседанията на постоянните комисии са открити и се оповестяват публично съгласно
предвиденото в ПОДОСНКВОА.
На заседанията на постоянните комисии обикновено присъстват представители на
администрацията от съответния ресор и всички активно участват в изясняване законността и
целесъобразността на дадено управленско решение. Основната дейност на Общинския съвет се
извършва в постоянните комисии, където задълбочено и компетентно се обсъждат от всички аспекти
предложените проекти за решения. Именно задълбоченото разглеждане на проектите за решения в
няколко постоянни комисии води до внасяне в заседание на Общинския съвет на проекти за решения,
по които всички общински съветници имат изградено мотивирано убеждение за това дали да ги
подкрепят или не.
От конституирането си до днес Общинският съвет е провел 10 заседания. Заседанията на
Общинския съвет се насрочват след обсъждане на проекта за дневен ред от Председателския съвет или
след решение на Общинския съвет за свикване на заседание. Извънредните заседания по спешни и
неотложни въпроси се свикват от председателя на Общинския съвет. Поканите за заседанието на
Общинския съвет и заседанията на комисиите са представяни на съветниците в сроковете, предвидени
в Правилника
Към настоящия момент няма съветници с повече от 2 отсъствия от заседания на Общинския
съвет в рамките на една календарна година 15 съветници не са отсъствали от нито едно заседание на
Общински съвет.
АКТОВЕ НА Общинския СЪВЕТ:
В своята работа през отчетния период Общинският съвет е взел 142 решения. Те са твърде
разнообразни по своята тематика и адресат:
2

1. Първата група решения, са тези, с които се конституира самият общински съвет и са свързани
конкретно с неговата дейност – бяха взети 16 такива решения.
2. Седем на брой са решенията, с които сме определили свои представители в различни
организации, сдружения и т.н.
3. Основна група са решенията, с които се въвеждат в действие наредби, правилници, планове и
програми на Общинския съвет, както и утвърждават изменения и допълнения в тях – 21. Това са
местните нормативни документи, в които най-ярко е отразена законодателната същност на Общинския
съвет като най-важният орган на местното самоуправление.
3.1. На първо място трябва да се спомене работата по изработването и утвърждаването на
Правилник за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието
му с Общинска администрация.
3.2. Бяха изменени и допълнени 2 наредби:
 По предложение на Нотариус А. Карабенчева, с Решение № 35 / 22.12.2015 г. бе
изменена и допълнена Наредба № 18 за определяне размера на местните данъци на
територията на Община Бяла Слатина в частта данък при придобиване на
имущество по дарение.
 С Решение № 96 / 29.03.2016 г. бе изменена и допълнена Наредба № 6 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинска имущество.
3.3. Бяха приети две нови стратегии:
 С Решение № 55 / 28.01.2016 г. – Стратегия за управление на общинската
собственост за периода 2016-2019 г.
 С Решение № 119 / 26.04.2016 г. – стратегия за развитие на социални услуги 20162020
3.4. Бяха приети 5 плана:
 С Решение № 52 / 28.01.2016 г. - Годишния план за дейността на Звеното за
вътрешен одит при Община Бяла Слатина за 2016 година;
 С Решение № 69 / 25.02.2016 г. - Общински план за младежта за 2016 г.;
 С Решение № 95 / 29.03.2016 г. - План за противодействие на тероризма в община
Бяла Слатина.
 С Решение № 99 / 29.03.2016 г. - Общински План за действие за закрила на детето в
Община Бяла Слатина за 2016г.
 С Решение № 120 / 26.04.2016 г. - Годишен план за развитие на социални услуги за
2017 година.
3.5. С Решение № 70 / 25.02.2016 г. бе допълнен Общински план за развитие 2014 – 2020 г.
3.6. Бяха приети и допълнени следните програми: (това са документи, предвиждащи
извършване на конкретни стъпки за осъществяване на конкретни дейности), (7 решения):
 Годишна програма за управление на общинската собственост за 2016 г. - с Решение
№ 53 / 28.01.2016 г.
 Годишната програма за управление на общинската собственост за 2015 г. – бе
изменена и допълнена с Решение № 19 / 03.12.2015 г. и с Решение № 37 /
22.12.2015 г.
 Годишната програма за управление на общинската собственост за 2016 г. – бе
изменена и допълнена с Решение № 98 / 29.03.2016 г. и с Решение № 123 /
26.04.2016 г.
 Програма за развитие на читалищната дейност в община Бяла Слатина през 2016 г.
и Календар на културните и религиозни празници в община Бяла Слатина - с
Решение № 68 / 25.02.2016 г.
 С Решение № 97 / 29.03.2016 г. приехме Общинска Програма за овладяване
популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Бяла Слатина
/2016 – 2020 г./.
3.7. Съгласно ЗМСМА, кметът на общината представи и бе приета Програма за управление
за срока на мандата на кмета на общината.
3.8. В Общинските предприятия „Чистота и строителство“ и „Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство“, поради промяна в обема на работа настъпиха промени в
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организацията на дейността. Това наложи изменение, преструктуриране и оптимизиране на числения
състав, като това доведе до приемане на промени и в Правилника за дейността, структурата, числения
състав и предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие ”Чистота и
строителство” и съответно на „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ (Решение №
17 и № 18 от 03.12.2015 г.).
Всички тези актове на Общинския съвет са от особена важност за гражданите на общината, тъй
като те регулират различни страни от местните обществени отношения и въвеждат законов ред и
организация на местно равнище.
4. Още на едно от първите заседания с Решение № 16 / 03.12.2015 г. бе одобрена структурата на
Общинска администрация – Бяла Слатина
5. Друга група решения са свързани с бюджета и финансите на общината. Бяха взети 23 такива
решения.
5.1. На 25 февруари 2016 г., с Решение № 51 Общинският съвет гласува бюджета на община
Бяла Слатина. Бе обявено и проведено публично обсъждане на общинския бюджет за 2016 година
преди разглеждането му на наше заседание. Бюджетът на община Бяла Слатина за 2016 г. бе разгледан
във всички постоянни комисии, което осигури на общинските съветници възможност за много позадълбочено разглеждане на документите по всички направления и в много по-висока степен
гарантира приемането на един реален в приходната му и разходна част бюджет. Общинското
ръководство продължава усилията си за развитие в изграждането на инфраструктурата на общината. В
рамките на допустимото по Закона за общинския дълг, са поети задължения във връзка с изпълнение
на проекти и инвестиции.
5.2. С Решение № 25 / 03.12.2015 – бе определен размера на основните трудови
възнаграждения на кмета на общината и кметовете на кметства в Община Бяла Слатина.
5.3. С Решение № 38 / 22.12.2015 – бе приета План – сметката за дейност „Чистота” на
Община Бяла Слатина за 2016 г. съгласно Приложение № 1, както и дофинансирането на недостига в
дейност „Чистота” в размер на 53 342 лв. с други общински приходи.
5.4. С Решения № 34 / 03.12.2015; № 40 / 22.12.2015; № 58 / 28.01.2016 и Решение № 124 /
26.04.2016 бяха актуализирани капиталовите разходи на общината.
5.5. С Решение № 33 / 03.12.2015 – бе прието да се издаде Запис на Заповед за авансово
плащане по проект „Възстановяване на пътна настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина,
засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.“, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ
договор №2014BG16SPO002-005 от 16.09.2015 г. по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
5.6. С Решение № 39 / 22.12.2015 бе актуализиран бюджета на Община Бяла Слатина за 2015
г. - дофинансиране на държавна дейност „Други дейности по образованието“
5.7. С Решение № 41 / 22.12.2015 бе приета 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“.
5.8. С Решение № 44 / 22.12.2015 бе освободено от заплащане на режийни разноски
безвъзмездното 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.
5.9. С Решение № 48 / 12.01.2016 бе дадено съгласие за съфинансиране на проект по
“Красива България”, а с Решения № 49 / 12.01.2016; № 50 / 12.01.2016 и 103 / 29.03.2016 – за временно
използване на финансов ресурс на общината до неговото възстановяване по съответния проект.
5.10. С Решение № 74 / 25.02.2016 бе дадено съгласие средствата от натрупаните
отчисленията по чл. 64 ал. 1 от ЗУО да се използват за закупуване на два броя транспортни средства за
сметосъбиране и сметоизвозване.
5.11. С Решение № 94 / 29.03.2016 бе приета бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на
постъпленията от местни приходи и на разходите за местни дейности на Община Бяла Слатина.
5.12. С Решение № 101 / 25.02.2016 бе приет погасителен план по актове за установяване на
частни държавни вземания към община Бяла Слатина.
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5.13. С Решение № 110 / 29.03.2016 бе актуализиран бюджета на Община Бяла Слатина за
2016 г. като бяха увеличени средствата за местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на
уличната мрежа“ с 10 000 лв.
5.14. С Решение № 125 / 26.04.2016 бе определена годишната вноска за участие на община
Бяла Слатина във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ с основна цел
междуобщинска подкрепа чрез допълване и надграждане на държавната политика при бедствия.
6. 37 са решенията на Общинския съвет, свързани с разпореждането с общинска собственост. 6 от
тях касаят приемане, изменение и допълване на Годишна програма за управление на общинската
собственост. В тази група са решенията, свързани с провеждане на търгове; ликвидиране на
съсобственост; замяна на имоти; продажби и отдаване под наем на недвижими имоти; По видове,
могат да се обобщят последния начин:
 Наем на помещения и сгради – 7;
 Безвъзмездно предоставяне, съгласно чл. 22 и чл. 23 от Наредба 6 за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество – 2;
 Продажби на общинска собственост – 8;
 Наем на земеделски земи – 2;
 Промяна статут и начин на трайно ползване – 7;
 Наем на терени – 3;
 Други - 4
7. Една много важна група решения на Общинския съвет са свързаните с участието на общината в
проекти и програми. Взети са 11 такива решения:
 7 от тях са за кандидатстване по нови проекти
 2 за партньорство и сътрудничество
 1 за удължаване срока на вече работещ проект - „Топъл обяд“
 1 за кандидатстване на финансиране на одобрен проект
8. Определен бе нов състав на местната комисия по чл. 8, ал. 1 от Закона за уреждане на
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно – спестовни влогове (ЗУЖВГМЖСВ.) –
(Решение № 27 / 03.12.2015 г.)
9. Бе актуализиран състава на Обществен съвет за упражняване на контрол при осъществяване на
дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги (Решение № 47 / 22.12.2015 г.).
10. С Решение № 100 / 29.03.2016 бе сформиране на Комисия по номинациите по чл. 8 от
Правилника за удостояване със званието “Почетен гражданин на Бяла Слатина” и за присъждане на
“Награда на Бяла Слатина”.
11. Много сериозна също така е и темата да здравеопазването. По тази тема са взети 4 решения.
Бе приет счетоводен отчет и баланс и доклад за дейността на «МБАЛ – Бяла Слатина» ЕООД, както и
на МЦ - 1 за деветмесечието на 2015 г. Много важна стъпка за бъдещето на болницата бе вземането на
решение за УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРОКУРА за срок от 3 години и подписването на договор с
досегашния прокурист на МБАЛ. За подобряване на сградния фонд на болницата бе взето решение за
Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Проект “Красива България” (ПКБ) с проект/обект:
„Вътрешно преустройство на съществуваща, самостоятелна сграда - част от МБАЛ за вътрешно
преустройство на част от сградата на МБАЛ гр. Бяла Слатина. Предвижданите СМР дейности се
отнасят за отделенията по „Образна диагностика“, „Хемодиализа“, „Централна регистратура“,
„Спешен приемен кабинет“ и „Неврологично“.
12. От особена важност се оказва и темата за социалното обслужване на населението, по която са
взети общо 8 решения:
- бяха взети решения за одобрение на нормативни документи във връзка със социалното
обслужване на населението. Те са подробно описани по-горе в доклада
- бяха приети критерии и правила за отпускане на еднократна помощ
- създаден бе и Обществен съвет за упражняване на обществен контрол при осъществяване на
дейностите по социално подпомагане
- С Решение № 26 / 03.12.2015 бяха обединени двата Центъра за настаняване от семеен тип и
прехвърлени активи от Община Бяла Слатина на „Центрове за настаняване от семеен тип за
деца/младежи с увреждания гр. Бяла Слатина“, с цел улесняване на отчетността, тъй като една част от
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наетия персонал упражнява дейността си и в двата центъра и центровете се обслужват от един
специализиран автомобил,.
- С Решение № 131 / 26.04.2016, поради настъпилите промени през 2014 г. и 2015 г. в
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 7аа на ППЗСП и с цел да
бъдат обхванати по-голям брой потребители на услугите, беше променен вида на социалната услуга в
общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина, в социална услуга в
общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП, за лица от 7 до 18-годишна възраст).
- Бяха взети и 2 решения за кандидатстване по проекти със социална насоченост, както и бе
удължен срока на действие на проекта „Топъл обяд“
13. 3 на брой са решенията, касаещи дялово участие на общината в търговски дружества извън
територията на общината („МБАЛ „Хр. Ботев“ – Враца, „Вик“ ООД – Враца и т.н.).
14. 2 решения касаят изработване на ПУП;
15. във връзка с младежта, образованието, културата и читалищата бяха взети 10 решения –
проекти за развитие, планове, отчети, програми и др.
16. Бяха разгледани и приети 5 отчета и информации по различни теми.
17. Сериозно внимание бе обърнато на гражданите – бяха взети 22 решения по въпроси, предимно
от частен характер, поставени от тях.
18. Наред с гореспоменатите решения, се налагаше да се вземат и решения за изменение и
допълнение на вече взети решения – 1 решение, да бъдат отменяни вече взети решения – 3 решения. За
отчетния период, във връзка с упражнявания от Областния управител контрол върху приетите от
Общинския съвет актове, няма решения, върнати за ново разглеждане.
Със свои решения Общинският съвет, създаде 1 Временна комисия - за провеждане на избор и
за изработване на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и
взаимодействието му с общинската администрация, дейността на която бе прекратена след изчерпване
на функциите й.
Общинският съвет откликваше своевременно на злободневните нужди на общината. За това
говорят и двете проведени извънредни заседания по конкретни, важни теми, свързани със спазване на
срокове по проекти.
За популяризиране работата на Общинския съвет се използват различни способи за
информиране – публикуване на информационното табло в общината и запознаване на интернет –
страницата на общината и по кабелна телевизия “Рава”. Кабелната телевизия редовно излъчва
заседанията на запис, а в информационните си блокове информира за дневния ред на предстоящите
заседания на Общинския съвет и на комисиите, а след провеждане на заседанията оповестява взетите
решения. Всеки гражданин, който проявява интерес, може подробно да се запознае в сайта на
общината със структурата на местния законодателен орган, с нормативните документи, приети от
него, с решенията и с текущата му работа.
Добрите намерения и добрите постижения в града и общината не биха били възможни без
общата воля на кмета на общината и неговия екип от една страна и на общинските съветници от друга,
без тяхната инициатива и подкрепа на всяко хубаво начинание. Всяко намерение, преди то да стане
факт, трябва внимателно и задълбочено да бъде обсъдено в Общинския съвет. Всяко значително
действие на местната изпълнителна власт е предшествано от решение на местната законодателна
институция. Така ние, като общински съветници, поемаме отговорността за него пред гражданите. Не
друго, а силата на съгласието е ключът към всеки успех в община Бяла Слатина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /Веселка Борисова/
РЕШЕНИЕ № 144
ОТНОСНО: Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.10.2015
година до 10.05.2016 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание чл. 21, ал. 1, т. 24, във връзка с чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА и чл. 120, ал. 1 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема Отчета на кмета на общината за изпълнение на решенията на Общинския съвет за
периода 11.10.2015 година до 10.05.2016 година.
ОТЧЕТ
От Иво Цветков, кмет на община Бяла Слатина
ОТНОСНО: Изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2015.– 10.05.2016 г.
Уважаеми дами и господа съветници,
В изпълнение на чл. 44, ал. 1, т. 7 от ЗМСМА, предоставям на вниманието Ви Отчет за
изпълнение на актовете на Общинския съвет за периода 11.11.2015.– 10.05.2016 г.
Тъй като на изпълнение подлежат само част от решенията, взети от Общинския съвет, по-долу
Ви запознавам с хода на изпълнението им:
ПРОТОКОЛ № 3 / 03.12.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 17
изпълнено, считано от 01.01.2016г. промяната е отразена в длъжностното щатно разписание на
предприятието.
ОТНОСНО: Промяна в структурата и числеността на ОП „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Намалява общата численост на персонала на Общинско Предприятие ”„Чистота и строителство“ гр.
Бяла Слатина от 57 щатни бройки на 46 щатни бройки, считано от 01.01.2016 г.
2. …..
3. Възлага на директора на Общинското предприятие да отрази направените промени в длъжностното
щатно разписание.
4. Възлага на директора на ОП „Чистота и строителство“ да предприеме всички законови действия по
подбора и съкращаването на наетите лица.
РЕШЕНИЕ № 18
изпълнено, считано от 01.01.2016г. е увеличен общия брой на персонала от 14 щатни бройки на
18бройки и тази промяна е отразена в длъжностното щатно разписание на предприятието.
ОТНОСНО: Промяна в структурата и числеността на ОП „Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство“ гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Увеличава общата численост на персонала на Общинско Предприятие „Социално предприятие за
озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина от 14 щатни бройки на 18 щатни бройки, считано от
01.01.2016 г.
2. …………………………
3. Възлага на директора на Общинското предприятие да отрази направените промени в длъжностното
щатно разписание.
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РЕШЕНИЕ № 26
изпълнено, процедурата е приключила
ОТНОСНО: Обединяване на двата Центъра за настаняване от семеен тип и прехвърляне на активи от
Община Бяла Слатина на „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания гр.
Бяла Слатина“
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1.
Обединява в комплекс „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с
увреждания “ …………..
8.
Възлага на Кмета на Община град Бяла Слатина да извърши всички последващи
действия за прехвърляне на активите на второстепенния разпоредител комплекс Центровете за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина.
РЕШЕНИЕ № 28
Сключен договор за наем №2480/15.12.2015 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ ….. с. Галиче.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Разрешава поставяне на слънцезащитно съоръжение ....... УПИ ІХ-1202 в кв. 137, по плана на
с. Галиче, с разгъната застроена площ 24,00 кв.м., върху общински терен, …………..
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи със заявителя договор за наем за поставяне на
навес за срок от 10 /десет/ години.
РЕШЕНИЕ № 29
Промяната в начина на райно ползване е отразена и цитираните имоти са обявени за продажба.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

I. 1. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, ПИ № 000041, пасище, мера, IIIта кат. земя, с площ 61.981 дка в землището на с. Соколаре, община Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др.
селскостопанска територия” на следните поземлени имоти - общинска собственост, съгласно
приложени скици - проект, а именно:
ПИ № 000045, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 0.345 дка в землището на с. Соколаре,
ПИ № 000043, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 0.395 дка в землището на с. Соколаре,
III. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 30
Имотът е продаден на „Агро тера груп“ ЕООД, сключен договор №2491/04.02.2016 г.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот № 030024, нива, III-та кат. земя, с площ 14.153 дка, в м.
„Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:
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1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 030024, нива, III-та категория земя, с площ 14.153
дка, в местността „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл. Враца.
……………………..
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането …. на публично оповестен търг с
явно наддаване ………………
РЕШЕНИЕ № 31
Имотът е продаден на „Агро тера груп“ ЕООД, сключен договор №2492/04.02.2016 г.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот № 030025, нива, III-та кат. земя, с площ 1.613 дка, в м.
„Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 030025, нива, III-та категория земя, с площ 1.613 дка,
в местността „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл. Враца.
………………….
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането ……. на публично оповестен търг с
явно наддаване …………………….
РЕШЕНИЕ № 32
Проведени явни търгове за отдаване под наем, сключени 6 броя договори със спечелилите.(виж
таблицата по-долу)
ОТНОСНО: Процедура за отдаване под наем за 5 /пет/ стопански години на общинска земеделска
земя в землища на Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

I. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на процедура ….. на публично
оповестени търгове с явно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) стопански години на
общинска земя, намираща се в землища на Община Бяла Слатина, както следва:
Землище

гр. Бяла Слатина
гр. Бяла Слатина
с. Соколаре
с. Търнак
с. Търнак
с. Бърдарски геран
с. Галиче
с. Комарево
с. Бъркачево

Поземлен
имот №

Начин на
трайно
ползване

Площ
дка

118003
000260
015019
000264
000444
060020
000458
025003
000067

нива
Нива
нива
нива
нива
нива
Нива
Нива
нива

12.408
77.218
7.882
0.906
289.183
7.285
42.569
63.646
16.048

Начална
тръжна
цена
лв.
496.32
3088.72
315.28
36.24
11567.32
291.40
1702.76
2545.84
641.92

Депозит за
участие
лв.
49.63
308.87
31.53
3.62
1156.73
29.14
170.28
254.58
64.19

АОС № Сключени
Договори
№
2958
2959
2966
2960
2961
2962
2965
2964
2963

2487
2488
2496
2495
2486
2490
-

II. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина, след провеждане на търга, да сключи договори за
наем със срок 5 стопански години със спечелилите участници.
РЕШЕНИЕ № 33
Решението е изпълнено. Издаден е запис на заповед (по образец) в полза на МРРБ за сумата от
672 336,60 лв., което е в съответствие с правилата на фонд „Солидарност” на ЕС и подписания
договор за финансирането на проекта. Записът на заповед обезпечава авансовото плащане по
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договора за финансиране, като размерът на обезпечението е 100%. Авансовото плащане в
горния размер е получено по сметката на Община Бяла Слатина през месец януари 2016г. След
превеждането му, издаденият запис на заповед, е върнат на издателя-Община Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед за авансово плащане по проект „Възстановяване на пътна
настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.“,
……..по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1. Разрешава поемане на задължение в размер на 672 336,60 лв…………. за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: „Възстановяване на пътна настилка и
водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегнати от наводнението на 01 Август 2014 г.“,
финансиран по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде от името на Община Бяла Слатина запис
на заповед в полза на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, ………………..
ПРОТОКОЛ № 4 / 22.12.2015 Г.
РЕШЕНИЕ № 42
Решението е изпълнено. Депозирано е проектно предложение Център за социално включване
"Аз и моето семейство" в ИСУН 2020 с Вх. рег. №: BG05M9OP001-2.004-0060. Към момента няма
постъпила официална информация за одобрението на проекта. Сформираната Оценителна
комисия продължава своята работа по оценка на проектите и подготовка на окончателния
оценителски доклад. След приключване на оценителния процес, Ръководителят на
Управляващият орган следва да се произнесе с решение по така предложената оценка на
проектите, като същото следва да бъде публикувано на официалния сайт на оперативната
програма.
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.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
1.

2.

РЕШИ:

Подкрепя кандидатстването на Община Бяла Слатина по Процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ ”УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ“, финансирана в
рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020,
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими действия по
разработване и подаване на проектното предложение.
РЕШЕНИЕ № 45
в процес на работа

ОТНОСНО: Извеждане от експлоатация на язовир „Марин дол“ с. Комарево и язовир „Под селото“, с.
Соколаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

РЕШИ:

1.1. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир „Марин дол“, с площ
21.670 дка, …….. намиращ се в землището на с. Комарево, ……
1.2. Дава съгласие за изпразване и извеждане от експлоатация на язовир „Под селото“, с площ
47.624 дка, …. намиращ се в землището на с. Соколаре, …………
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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
Сключен договор за наем №2485/14.01.2016 г.
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.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

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” ………….., за срок от пет години.
2. ……………………..
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
ПРОТОКОЛ № 5 / 12.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 48
Решението е изпълнено. Депозираното проектно предложение е одобрено за финансиране по
Проект „Красива България”. Община Бяла Слатина е сключила Споразумение №РД098/10.03.2016 г. с МТСП за финансиране на дейностите за реализация на одобрения с Решение
№1/25.02.2016 г. на Управителния съвет на ПКБ обект по Мярка 02 на стойност 189 448 лв.
Сумата на съфинасирането /96 618 лв./ е преведена и в момента тече процедура за съгласуване
на договора с избрания изпълнител.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина по Проект “Красива България” (ПКБ) с
проект/обект: „Вътрешно преустройство на съществуваща, самостоятелна сграда - част от МБАЛ в
УПИ I, кв. 4, гр. Бяла Слатина”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Подкрепя кандидатстването на Община Бяла Слатина в кампания 2016 г. по Проект „Красива
България”, М 02 „Подобряване на социалната инфраструктура”, с проект / обект: „Вътрешно
преустройство на съществуваща самостоятелна сграда - част от МБАЛ в УПИ I, кв. 4, гр. Бяла
Слатина”;
2. ………………..
РЕШЕНИЕ № 49
Решението е изпълнено. Водещата организация е депозирала проектното предложение в МРРБ.
Входящият номер на проекта е 2014TC16I5CB007-2015-1-279. Към момента проектното
предложение е преминало първия етап на административна оценка и оценка за допустимост и
продължава към следващия етап – техническа оценка.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Изграждане на
съзнание в младежите от трансграничния регион България - Сърбия за безопасно движение по
пътищата“ по Програма Интеррег ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в качеството си на партньорска
организация, с проекто-предложение с наименование „Promoting the safe-driving consciousness for
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youths in the Bulgaria - Serbia cross-border region /Изграждане на съзнание в младежите от
трансграничния регион България - Сърбия за безопасно движение по пътищата“, ………….
2. Дава съгласие за временно използване на собствени средства при изпълнение на проекта до
тяхното възстановяване от Програмата.
3. …………………
РЕШЕНИЕ № 50
Решението е изпълнено. Община Бяла Слатина е депозирала проектното предложение в МРРБ.
Входящият номер на проекта е 2014TC16I5CB007-2015-1-114. Проектното предложение не е
преминало първия етап на административна оценка и оценка за допустимост. Към настоящия
момент община Бяла Слатина обжалва решението на Съвместния комитет за наблюдение,
съгласно процедурата, описана в точка 6.3. от Насоките за кандидатстване.
ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Бяла Слатина с проектно предложение „Повишаване на
туристическата атрактивност на трансграничния регион България - Сърбия“ по Програма Интеррег
ИПП ТГС България – Сърбия 2014 - 2020 год.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в качеството си на водеща партньорска
организация, с проекто-предложение с наименование „Increasing the touristic attractiveness of the crossborder region Bulgaria – Serbia / Повишаване на туристическата атрактивност на трансграничния регион
България - Сърбия“,
2. Дава съгласие за временно използване на собствени средства при изпълнение на проекта до
тяхното възстановяване от Програмата.
3. ………………..
ПРОТОКОЛ № 6 / 28.01.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 59
Направена делба на поземлен имот №092001, извършена промяна начина на тр. ползване на ПИ
№092002.
ОТНОСНО: Обособяване на част от имот, общинска собственост, върху който ще се разположи
площадка за биоразградими отпадъци.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
I. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, общинска собственост, с начин на
трайно ползване „пасище, мера“, ПИ № 092001, пасище, мера, X-та кат. земя, с площ 926.032 дка в
землището на с. Алтимир.
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др.
селскостопанска територия” на следния поземлен имот - общинска собственост, ПИ № 092002,
пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 15.415 дка в землището на с. Алтимир.
III. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 61
Имотът е продаден с Договор №2503/21.03.2016 г.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ УПИ IVа в
кв. 3а по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 7320 кв.м.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично оповестен
търг с тайно наддаване, недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: незастроен
поземлен имот за който е отреден УПИ ІVа, в кв. 3а, с площ 7320 кв.м., по действащия регулационния
план на гр. Бяла Слатина,
…………………………….
РЕШЕНИЕ № 62
Решението е отменено с Решение № 107 на Общински съвет Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост, представляващ дворно
място, намиращо се в УПИ Ха, кад. № 546 в кв. 9 по плана на с. Алтимир..
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично оповестен
търг с явно наддаване, недвижим имот – частна общинска собственост, а именно: застроен поземлен
имот кад. № 546, за който е отреден УПИ Xa, в кв. 9, с площ 1870 кв.м., по действащия регулационния
план на с. Алтимир, …………………..
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 63
Проведена процедура, имотът е продаден с договор №2501/16.03.2016 г.
ОТНОСНО: Процедура за продажба на поземлен имот, намиращ се в землището на с. Габаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 107003, „др. селскостопанска територия“, III-та кат.
земя, с площ 8.496 дка, в м. „Барата“, в землището на с. Габаре, ………………
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането … на публично оповестен търг с
явно наддаване за продажба на ПИ № 107003, др. селскостопанска територия“, III-та кат. земя, с площ
8.496 дка, в м. „Барата“, в землището на с. Габаре, ……. по начална тръжна цена в размер на 5340 лв.,
изготвена от лицензиран оценител…………
…………………………..
5. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 65
Сключен договор за наем №2502/17.03.2016 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на поземлен имот,
намиращ се в кв. 200 по регулационния план на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
I. Приема годишна наемна цена за кв.м. на поземлен имот с адрес: ул. “Латинка“ № 47, …….
II. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата … (публично оповестен търг с
тайно наддаване) за отдаване под наем на имот – ЧОС, за срок от 10 /десет/ години а именно:
1. Терен с площ 16,00 кв.м., намиращ се на ул. “Латинка“ № 47, представляващ ПИ с № 3529 …. в
кв. 200 по плана на гр. Бяла Слатина, с площ 927,00 кв.м.
…………….
III. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
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ПРОТОКОЛ № 7 / 25.02.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 73
Решението е изпълнено. Община Бяла Слатина е депозирала в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД
на 23.03.2016 г. необходимите документи за отпускането на кредит. Искането за финансиране е
разгледано от Кредитния комитет на Фонда и е одобрено с изрично Решение от 25.04.2016г.
Предстои да се подпише Договора за кредит.
ОТНОСНО: Кандидатстване за финансиране пред Фонда ФЛАГ ЕАД във връзка с реализацията на
проект по Фонд „Солидарност” на Европейския съюз с наименование „Възстановяване на пътна
настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегната от наводнениеята на 01 август 2014г….
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
1. Община Бяла Слатина да сключи договор за кредит с „Фонд ФЛАГ” ЕАД, по силата на който да
поеме краткосрочен общински дълг с цел реализацията на проект: „Възстановяване на пътна
настилка и водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина, засегната от наводнениеята на 01 август
2014г.”, финансиран от Фонд „Солидарност” ………………
2. Възлага и делегира права на Кмета на Община Бяла Слатина да подготви искането за кредит, да го
подаде в офиса на ФОМСБ – ФЛАГ ЕАД, да подпише договора за кредит и договорите за залог, ...
РЕШЕНИЕ № 74
За да се използват на натрупаните отчисления по чл.64 ал.1 от ЗУО е необходимо да се приложат
в заявлението до РИОСВ – Враца, документите по чл. 25 от Наредба №7 от 19.12.2013г. за реда и
начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията. Съгласно чл.25
ал.2 т.7 от Наредба №7, в заявлението се прилага сключен договор за доставка на транспортната
техника. Общинска администрация откри процедура по ЗОП, като в момента се оценяват
подадените оферти и до края на м.Май предстои сключването на договор за доставка с избрания
изпълнител. Другите необходими документи за заявлението са набавени и предстои подаването
му в РИОСВ –Враца.
ОТНОСНО: Ползването на част от натрупаните средства от отчисления по чл. 64, ал. 1 от ЗУО.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА Р Е Ш И :
Дава съгласие средствата в размер на 130 000 лв. от натрупаните отчисленията по чл. 64 ал. 1 от
ЗУО да се използват за закупуване на два броя транспортни средства за сметосъбиране и
сметоизвозване.
РЕШЕНИЕ № 77
След проведен публично оповестен търга с явно наддаване има спечелил участник. Предстои
внасяне на достигнатата тръжна цена и сключване на договор.
ОТНОСНО: Продажба на поземлен имот, частна общинска собственост в землището на с. Соколаре.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

I.1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 000043, представляващ „друга селскостопанска
територия“, с площ 0,395 дка /… земя трета категория, намиращ се в землището на с. Соколаре, …
….
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на публично оповестен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен имот ……………..
II.1. Дава съгласието си да се продаде ПИ № 000045, представляващ „друга селскостопанска
територия“, с площ 0,345 дка, земя трета категория, намиращ се в землището на с. Соколаре, ….
……
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3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на публично оповестен търг с явно
наддаване за продажба на поземлен имот ……………..
РЕШЕНИЕ № 78
Сключен договор за наем №2508/15.04.2016 г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на помещения за млекосъбирателен пункт с обща полезна площ 49.55
кв.м. от сграда „Млекосъбирателен пункт“ в с. Бъркачево, УПИ II, кв. 34.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура, публично оповестен търг с явно
наддаване за отдаване под наем на имот ЧОС, - помещения с обща полезна площ 49,55 кв.м., от сграда
„Млекосъбирателен пункт“ намираща се в УПИ ІІ, кв. 34 по плана на с. Бъркачево, ….за срок от 10
/десет/ години.
………………….
3. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 79
Поради незакупени тръжни документи за участие в публично оповестения търг, той бе закрит
със Заповед на Кмета на Община Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Отдаване под наем чрез публично оповестен търг с тайно наддаване на помещение от
12,25 кв.м., ІІІ-я етаж в сграда „Кметство“, публична общинска собственост, намираща се в УПИ І
кв.24 по регулационния план на с. Бърдарски геран.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Общината за провеждането на процедура … публично оповестен търг с
тайно наддаване за отдаване под наем на имот ПОС Едно помещение от 12,25 кв.м. на третия етаж,
което е част от масивна триетажна сграда „Кметство” намираща се в УПИ І, кв. 24 по плана на с.
Бърдарски геран….. за офис по проект „Създаване на център за домашни грижи“, за срок от 1 /една/
година.
……….
3. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 81
Сключен договор за наем №2500/15.03.2016 г.
ОТНОСНО: Определяне наемната цена за 1 кв.м. площ на две помещения за офис, с обща площ 28,05
кв.м., намиращи се на първия етаж от сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина - частна
общинска собственост, за отдаване под наем на Сдружение с нестопанска цел „Център за
междуетнически диалог и толерантност Амалипе”.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за отдаване под наем без търг или конкурс имот частна общинска собственост,
представляващ две помещения за офис, с обща площ 28,05 кв.м., намиращи се на първия етаж от
сграда на ул. ”Хан Крум” № 64, гр. Бяла Слатина на Сдружение с нестопанска цел „Център за
междуетнически диалог и толерантност Амалипе…………… за срок от 3 години.
2. ………………….
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем.
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РЕШЕНИЕ № 90
Подписан е договор за прокура № 5009 с НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДИМОВ на 09.03.2016 г. за
срок от 3 години. Промените са вписани Търговския регистър към Агенция по вписванията.
ОТНОСНО: Изтичане на Договора за прокура на „МБАЛ – Бяла Слатина“ ЕООД.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. ДАВА СЪГЛАСИЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРОКУРА за срок от 3 години на ……………….
4. ВЪЗЛАГА на кмета да подпише договор за прокура с НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДИМОВ, ЕГН
7106037220.
5. Възлага на прокуриста НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ДИМОВ в седемдневен срок от подписването
на договора за прокура ДА ВПИШЕ посочените промени в Търговския регистър към Агенция по
вписванията.
ПРОТОКОЛ № 8 / 12.03.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 91
Изпълнено. Община Бяла Слатина е депозирала проектното предложение в РО Кълъраш.
Входящият номер на проекта е №16.5.2.038. Към момента няма постъпила официална
информация и резултати от административната оценка и оценката за допустимост на
проектните предложения, получени по втората покана за набиране на проектни предложения по
програма „INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г.
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.,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да кандидатства в срок до 15.03.2016 г., ………. с проект:
„Повишаване на капацитета за сътрудничество и ефективност на местните власти в трансграничния
регион“ по програма „INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г……..
…………….
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
………………..
РЕШЕНИЕ № 92
Изпълнено. Водещата организация - Асоциация Про Мехидинци, е депозирала проектното
предложение в РО Кълъраш. Входящият номер на проекта е №16.4.2.079. Към момента няма
постъпила официална информация и резултати от административната оценка и оценката за
допустимост на проектните предложения, получени по втората покана за набиране на проектни
предложения по програма „INTEREG V-А Румъния – България 2014-2020 г.
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………………
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

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
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………. с проект: „Strengthening the workforce mobility in the Romania-Bulgaria Cross-Border area/
Увеличаване на мобилността на работната сила в трансграничния регион Румъния-България“ …..
…………….
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да осъществи всички необходими стъпки по
кандидатстването, реализацията и отчитането на проекта.
……………………
РЕШЕНИЕ № 93
Изпълнено. Проектното предложение е депозирано за оценка в Агенцията за хората с
увреждания (АХУ) – гр. София от НЧ „Развитие-1892”-гр. Бяла Слатина на 14.03.2016г.
Оценителната комисия, назначена с изрична заповед на директора на агенцията, продължава
своята работа по оценка на проектите.
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”
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

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“ ……………….
ПРОТОКОЛ № 9 / 29.03.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 101
Погасителният план е изпратен на НАП и се изпълнява по одобрения от ОбС график
ОТНОСНО: Приемане на погасителен план по актове за установяване на частни държавни вземания
към община Бяла Слатина № 80 / 22.12.15 г. и № 81 / 22.12.15 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Разрешава Кмета на Община Бяла Слатина да предложи погасителен план за разсрочено
погасяване на части държавни вземания по актове №№ 80 и 81 от 22.12.2015 г. на
Националната агенцията по приходите, съгласно Приложение № 1.
2. ………………..
РЕШЕНИЕ № 102
Взети са съответните счетоводни записвания за прехвърляне на МПС
ОТНОСНО: Прехвърляне на активи от Община Бяла Слатина на ОП „Чистота и строителство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие да бъдат предоставени за управление и стопанисване на ОП „Чистота и
строителство“ следните транспортни средства на обща стойност 225 540,88 лв. по баланса на
Община Бяла Слатина:
2. …………………
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички последващи действия за
прехвърляне на активите на второстепенния разпоредител ОП „Чистота и строителство“.
Същите да бъдат отписани от баланса на Община Бяла Слатина и „Обединено счетоводство“ /
Функция „Образование“ и заведени по баланса на ОП „Чистота и строителство“.
4. да бъдат пререгистрирани в КАТ всички прехвърлени автомобили и транспортни средства,
…………….
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РЕШЕНИЕ № 104
Решението за безвъзмездно придобиване на собственост върху имотите и вещите дадени за
управление на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла
Слатина, е необходимо на Министерсво на земеделието и храните за осъществяване на
процедурата по прехвърляне на собствеността.
ОТНОСНО: Промяна статута на Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков
Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина и безвъзмездно придобиване на собственост върху имотите и вещите
предоставени и за управление.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за промяна статута на Професионална агротехническа гимназия „Никола
Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина от публична държавна собственост в публична общинска
собственост.
2. Дава съгласие Община Бяла Слатина да придобие безвъзмездно право на собственост върху
имотите и вещите, предоставени за управление на Професионална агротехническа гимназия „Никола
Йонков Вапцаров“ - гр. Бяла Слатина.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички необходими действия за
осъществяване на законовите процедури пред съответните държавни органи по безвъзмездно
придобиване собствеността на имотите по т. 2 от решението.
РЕШЕНИЕ № 106
Насрочен е публично оповестен търг с явно наддаване на 11.05.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ ХХХ, пл. № 2654, кв. 153, ул.
„Солунска“ № 4в, гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично оповестен
явен търг недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се в гр.Бяла Слатина, ул.
“Солунска“ № 4в, а именно: застроен урегулиран поземлен имот ХХХ, пл. № 2654 в кв. 153, с площ
535 кв.м., по действащия регулационния план на гр. Бяла Слатина, …………………………..
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 107
Насрочен е публично оповестен търг с явно наддаване на 11.05.2016г.
ОТНОСНО: Продажба на имот, частна общинска собственост, УПИ Ха, пл. № 546, кв. 9, ул. „Г.
Димитров“ № 37, с. Алтимир.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1……………..
2. Дава съгласие на Кмета на Община Бяла Слатина да обяви за продажба чрез публично
оповестен явен търг недвижим имот, частна общинска собственост, намиращ се на ул. “Георги
Димитров“ № 37, а именно: застроен урегулиран поземлен имот Ха, пл. № 546 в кв. 9 с площ 1650
кв.м., по действащия регулационния план на с. Алтимир…., ведно с намиращата се в него масивна
едноетажна сграда на дървен гредоред, дървена покривна конструкция и покрив от керемиди, със
застроена площ 143 кв.м., година на построяване преди 1921 г………
…………………..
5. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
РЕШЕНИЕ № 108
18

Проведен търг на 10.05.2016г. предстои издаване на заповед за спечелил
ОТНОСНО: Откриване на процедура за възмездно учредяване право на строеж върху имот, частна
общинска собственост, представляващ УПИ I кв. 160, отреден за Градина и КОО (комплексно
обществено обслужване) съгласно действащия ЗРП на гр. Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина откриването и провеждането на процедура
публично оповестен търг с явно наддаване на право на строеж върху имот, частна общинска
собственост, Терен от 56,00 кв.м., представляващ част от УПИ І в кв.160 по плана на гр. Бяла Слатина,
…… за изграждане на магазин, съгласно одобрен за това по съответния ред инвестиционен проект.
……………….
4. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга, да издаде заповед и сключи
договор за учредяване право на строеж.
РЕШЕНИЕ № 109
Обявен е публично оповестен търг с явно наддаване, който ще се проведе на 16.05.2016г.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на недвижим имот „Дискотека” с площ от 287,05 кв., намиращ се в
бл. 3 на „Културен дом“ гр. Бяла Слатина, за дискотека.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата ….. на публично оповестен
търг с явно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на „Дискотека“ с площ от
287,05кв.м., ……………………………намиращи се в бл. 3 на „Културен дом“ гр. Бяла Слатина, за
дискотека.
…….
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор за ваем със
спечелилия участник.
РЕШЕНИЕ № 110
направена е корекция на бюджета съгласно решението на ОбС
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Увеличава средствата за местна дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната
мрежа“, §10 „Издръжка“ с 10 000 лв. ………………….
2. Възлага на кмета на Община Бяла Слатина да извърши горепосочените промени по бюджета
на Общината за 2016 г.
ПРОТОКОЛ № 10 / 26.04.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 125
Преведена е вноската за 2016 г. на НСОРБ
ОТНОСНО: Определяне на годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към
НСОРБ за 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :
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1. Определя годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 2016 г. в
размер на 300 лв.
2. …………….
3. Възлага на Кмета на общината да:
3.1. Внесе определената вноска във Фонда в срока, съгласно Правилника за устройството и
дейността му;
…………………….
РЕШЕНИЕ № 126
Решението е изпълнено. Депозирано е проектно предложение „Обучение за успех“ в ИСУН 2020 с
Вх. рег. №: BG05M2OP001-3.002-0413 от 03.05.2016г. Проектът е в процес на оценка.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бяла Слатина като водещ партньор с
проектно предложение по процедура …. “Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила” по Оперативна програма „Наука и
образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за участие на Община Бяла Слатина като Водещ партньор и в партньорство със
Сдружение „Първи юни” - ……… с проектно предложение по процедура …. “Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020.
2. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички необходими правни и
фактически действия по т. 1 от настоящото решение ……………..
РЕШЕНИЕ № 127
Подготвят се документите за актуване /скица, данъчна оценка, технически характеристики/и ще
се актува след изтичане срока за обжалване на решенито.
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от частна в публична на недвижим имот УПИ І в кв.
91 по РП на гр. Бяла Слатина и на сградите построени върху него.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Обявява за имот публична общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ І, пл. №1582 в
кв.91 с площ 2365 кв.м.,
2. 2. Обявява за имот публична общинска собственост недвижим имот, представляващ сгради построени
през 1972г., намиращи се в УПИ І, кв.91, а именно: ресторант “Скът“ застроен на 1177кв.м; Лятна
градина застроена на 575 кв.м., от които покрита площ 274 кв.м.; /Бивша кафе-сладкарница/ - Офиси
по одобрен инвестиционен проект застроени на 165 кв.м.; Дискотека - 217 кв.м., ..
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията
на закона действия, произтичащи от настоящото решение .
РЕШЕНИЕ № 128
Промяната в начина на трайно ползване е отразена в картата на възстановената
собственост.Предстои промяна в характера на собствеността от публична в частна с решение на
Общински съвет Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 081034, общинска собственост в с.
Търнава.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :
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I. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др.
селскостопанска територия” на ПИ № 081034, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 10.322 дка в
землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за отразяване
на промяната в начина на трайно ползване на горепосочения имот в картата на възстановената
собственост.
РЕШЕНИЕ № 129
Промяната в начина на трайно ползване е отразена в картата на възстановената
собственост.Предстои промяна в характера на собствеността от публична в частна с решение на
Общински съвет Бяла Слатина.
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000032, общинска собственост в с.
Търнава.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

I. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, общинска собственост, с начин на
трайно ползване „пасище, мера“, намиращ се в землището на с. Търнава, ….. ПИ № 000021, пасище,
мера, III-та кат. земя, с площ 29.581 дка в землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др.
селскостопанска територия” на …ПИ № 000032, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 6.424 дка в
землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
III. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 130
обявяване на процедура по реда на Закона за обществените поръчки.
ОТНОСНО: Изтичане срока на договорите за възлагане на обществен превоз по утвърдено
разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Автомобилна
Администрация“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да проведе процедура по реда на Закона за
обществени поръчки за Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии от
републиканската, областната и общинската транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания
както следва: …………………
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да сключи договор със спечелилилите
участници.
РЕШЕНИЕ № 131
процедурата е стартирала – изпратено е писмо до АСП, следва изчакване на становище
ОТНОСНО: Промяна на вида на социалната услуга в общността от резидентен тип „Наблюдавано
жилище”, гр. Бяла Слатина, в социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП, за
лица от 7 до 18-годишна възраст).
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Отменя Решение № 989 с протокол № 62 / 30.04.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
2. Дава съгласие, считано от 01.01.2017 г., за закриване на социалната услуга в общността от
резидентен тип „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина.
21

3. Дава съгласие, считано от 01.01.2017 г., за откриване на социалната услуга в общността „Център за
обществена подкрепа” (ЦОП), с капацитет 18 потребители като делегирана държавна дейност.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички законни и необходими действия,
във връзка със закриване на социалната услуга „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина и
разкриване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” (ЦОП) с капацитет 18
потребители.
РЕШЕНИЕ № 132
Предстои процедура по реда на Наредба №6 на Общински съвет Бяла Слатина за сключване на
договор.
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Навес” с площ 35,00 кв.м. РЗП, към
западната фасада на павилион, намиращ се в УПИ Х- в кв.80а, ул.“Димитър Благоев“ № 76а, гр.Бяла
Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Разрешава поставяне на навес към съществуващ павилион, намиращ се в УПИ Х в кв. 80а по
плана на гр. Бяла Слатина с разгъната застроена площ 35,00 кв.м., върху общински терен,
представляващ част от УПИ Х в кв. 80а и терен западно от УПИ Х – проход между съществуващи
павилиони на ул. “Димитър Благоев“ № 76а, ……………..
………………………….
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем за поставяне на навес за срок от 3
/три/ години.
РЕШЕНИЕ № 133
Решението е изпълнено. Община Бяла Слатина е заявила интерес за включване в проекта пред
водещата организация – GIS (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) от Щутгарт,
Германия. След разглеждане на всички постъпили заявления за участие в инициативата ТЕЕМ,
водещият партньор се е спрял на партньорство с община от Унгария.
ОТНОСНО: Включване на Община Бяла Слатина като партньор по проект ТЕЕМ за финансиране по
Дунавската програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 INTERREG DTP
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да участва в качеството си на партньорска организация, в
проектно предложение с наименование „ТЕЕМ“, по Програмата за транснационално сътрудничество
„ДУНАВ“ 2014-2020 INTERREG DTP.
……………………..
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички необходими правни и
фактически действия за сключване на Споразумение за партньорство и други документи, необходими
за кандидатстване.
С уважение:
Иво Цветков (кмет на община Бяла Слатина)
РЕШЕНИЕ № 145
ОТНОСНО: Изменение в Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
Мотиви: Синхронизиране на текстове от действащата Наредба със Закона за общинската
собственост.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-53 / 11.05.2016 г. и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 8, ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 5,
ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
I. Изменя Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на
Община Бяла Слатина, както следва:
1. Чл.6, ал. 2 се изменя по следния начин:
„За публична общинска собственост, с решение на Общинския съвет, взето с повече от половината от
общия брой на съветниците, се обявяват имотите и вещите - частна общинска собственост, които са
придобили предназначението по чл. 3, ал. 2.“
II. Настоящото изменение влиза в сила в деня на влизане в сила на настоящето Решение.
РЕШЕНИЕ № 146
ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 9 за поддържане екологията и опазване на чистотата, зелените
площи и дълготрайната дървесна растителност на територията на община Бяла Слатина.
Мотиви: При констатиране на нарушения от кметовете по населени места към община Бяла
Слатина, на разпоредбите в Наредбата се изисква съдействие от органите на реда за съставяне на
актове на нарушителите. Изменение на Наредбата се налага и във връзка с взето решение №
519/27.06.2013г., на Общински съвет Бяла Слатина, за преименуване на ОП „Чистота и озеленяване“ в
ОП „Чистота и строителство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-57 / 13.05.2016 г., чл. 17, ал. 1, т. 1,
2, 6 и 8 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от
ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
І. Изменя Наредба № 9 за поддържане екологията и опазване на чистотата, зелените площи и
дълготрайната дървесна растителност на територията на община Бяла Слатина, както следва:
1. Чл. 25 от Раздел ІV Контрол и санкция се изменя по следния начин:
„Контролът по изпълнението на тази наредба се упражнява от общинска администрация, чрез
Звено „Общинска охрана“, Директора на ОП „Чистота и строителство", Началникът на РУ МВР Бяла
Слатина или определени от тях длъжностни лица.
2. Навсякъде в Наредбата, където е посочено Общинско предприятие ОП „Чистота и
озеленяване“ да се замени с ОП „Чистота и строителство“
II. Настоящото изменение влиза в сила в деня на влизане в сила на настоящето Решение.
РЕШЕНИЕ № 147
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ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на “МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 135 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, 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 чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 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 отчет за дейността на “МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за 2015
година.
2. С реализираната печалба за 2015 година да бъде покрита непокрита загуба от минали години.
РЕШЕНИЕ № 148
ОТНОСНО: Приемане на годишен финансов отчет на „МЦ-І – Бяла Слатина ” ЕООД за 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 135 от ТЗ, чл. 14, ал. 1, т. 1, 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 чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА 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 отчет за дейността на „МЦ-І – Бяла Слатина” ЕООД за 2015
година.
2. Освобождава от отговорност Управителя на „МЦ-І – Бяла Слатина” ЕООД за допуснатите
финансови загуби в размер на 958 лв.
РЕШЕНИЕ № 149
ОТНОСНО: Упълномощаване на представител на община Бяла Слатина в “Водоснабдяване и
канализация” ООД гр. Враца.
Мотиви: Община Бяла Слатина притежава дял във “Водоснабдяване и канализация” ООД гр.
Враца. На редовно свикваните Общи събрания на дружеството общината трябва да бъде
представлявана от упълномощен представител. Съгласно Чл. 44, ал. 1, т. 15. От ЗМСМА, кметът на
общината „представлява общината пред физически и юридически лица и пред съда“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от председателя на ОбС с изх. № 6101-56/13.05.2016 г., чл. 17, ал. 1, т. 1, и т.
6 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 и Чл. 44, ал. 1, т. 15.от ЗМСМА
и чл. 5, ал. 1, т. 8 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Възлага на инж. Иво Ценов Цветков, кмет на община Бяла Слатина да представлява община Бяла
Слатина в Общото събрание на „Водоснабдяване и канализация” ООД гр. Враца до края на мандата.
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РЕШЕНИЕ № 150
ОТНОСНО: Участие на кмета на общината в редовно заседание на Общото събрание на акционерите
на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца и определяне начина му на гласуване.
Мотиви:
В общинска администрация Бяла Слатина с вх. № 2600-255/18.04.2016г. е
постъпила покана от Изпълнителния директор на МБАЛ „Христо Ботев” АД Враца, с която Съветът на
директорите свиква редовно заседание на Общото събрание на акционерите на 30.05.2016 г. от 13:30
часа при следния дневен ред:
1. Доклад на Съвета на директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран
одитор.
3. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през
2015 г.
4. Избор на регистриран одитор за 2016 г.
5. Промяна в състава на Съвета на директорите.
6. Определяне мандата на новоизбрания Съвет на директорите.
7. Определяне на възнагражденията на членовете на Съвета на директорите, на които няма да
бъде възложено управлението.
8. Промяна в капитала на дружеството.
9. Промяна в Устава на дружеството.
При липса на кворум, редовното общо събрание на акционерите на дружеството ще се проведе
на 17.06.2016 г. от 13:30 часа.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна записка от кмета на общината с изх. № 2600-255-2/14.05.2016г., чл. 17, ал. 1,
т. 1 и т. 4 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 8
и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на инж. Иво Ценов Цветков, кмет на община Бяла Слатина да представлява община
Бяла Слатина в редовното заседание на Общото събрание на акционерите на МБАЛ „Христо Ботев”
АД Враца, което ще се проведе на 30.05.2016 г. (резервна дата 17.06.2016 г.).
2. Упълномощава инж. Иво Ценов Цветков да гласува по всяка точка от дневния ред на
събранието, както следва:
- По точка 1 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема доклада на Съвета на
директорите за дейността на дружеството през 2015 г.
- По точка 2 от дневния ред: Общото събрание на акционерите одобрява годишния
финансов отчет на дружеството за 2015 г., заверен от регистриран одитор.
- По точка 3 от дневния ред: Общото събрание на акционерите не освобождава от
отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2015 г.
- По точка 4 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира и назначава
предложения регистриран одитор за 2016 г.
- По точка 5 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в състава на Съвета на директорите
- По точка 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя тригодишен
мандат на новоизбрания съвет на директорите.
- По точка 7 от дневния ред: Общото събрание на акционерите определя възнаграждението
на членовете на Съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението да бъде в
размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния
размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в
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съответствие с Наредба № 9 / 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на
управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на Съвета на
директорите, на които не е възложено управлението, могат да получават въпросното възнаграждение в
случаите, в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
- По точка 8 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в капитала на дружеството.
- По точка 9 от дневния ред: Общото събрание на акционерите приема предложената
промяна в Устава на дружеството.
РЕШЕНИЕ № 151
ОТНОСНО: Предоставяне на 25 % (Двадесет и пет на сто) от натрупаните по партида на Община
Бяла Слатина отчисления по постановление № 207/16.09.2010г., и Наредба № 7 за реда и начина за
изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
на РДНО – Оряхово, генерирани по сметка на РИОСВ – Враца към 31.12.2015г.
Мотиви: На 22.02.2016г. е проведено Общо събрание на Регионалното сдружение на общините за
управление на отпадъците за регион Оряхово и е прието решение по т. 2 от протокола за подготовка на
проектно предложение на Регион Оряхово за кандидатстване по Приоритетна Ос 2 Отпадъци,
Оперативна програма „Околна Среда 2014 – 2020 г.“ по комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци - в съответствие с предвидената инфраструктура за управление на отпадъците в
Националния план за управление на отпадъците (2014-2020г.) и по т. 5 от протокола - за изграждане на
3 проектни предложения по приоритетна ос 2 Отпадъци на ОПОС 2014 – 2020 г., едната от които е за
изграждане на компостираща инсталация на община Бяла Слатина.
В съответствие с чл. 20 от Наредба № 7 за реда и начина за изчисляване и определяне на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр.111 от
27.12.2013г.), всяка община има партида, по която са натрупани отчисления за депониране на
отпадъци на РДНО – Оряхово. Натрупаните по партидата на община Бяла Слатина отчисления са в
размер на 134 326, 49 лв. Съгласно решението на Общото събрание по т. 2, всяка община следва да
предостави 25% от натрупаната сума за покриване на нейния дял при подготовката на проектното
предложение за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за
предварително третиране на битови отпадъци. Средствата, които община Бяла Слатина следва да
предостави са в размер на 33 581, 63лв. Общата сума на необходимите средства в размер на около
400 000 лв. се покрива солидарно от всички членове на Общото събрание и ще се изразходва за
подготовката на проектното предложение, в т.ч. за подготовка на прединвестиционни проучвания,
предпроектни проучвания и други аналитични документи; за проектиране; за експертни анализи,
анализ разходи-ползи, финансов анализ и изследвания; разходи за издаване на решение по ОВОС,
екологична оценка и оценка на съвместимостта; разходи за подготовка на документи за издаване на
разрешителни; разходи за осигуряване на ограничени вещни права; разходи за подготовка на
документация за възлагане на обществени поръчки или за избор на изпълнител.
Разходите в размер на 25% от натрупаните отчисления на всяка община ще са възстановими по
ОПОС /2014-2020г./
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 64, ал. 1 от ЗУО, чл. 20 и чл. 25, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 24, ал. 1 т. 4 от Наредба
№ 7 от 19.12.2013г., за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и
отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, чл. 17, ал. 1, т. 1, т. 6 и т. 8, чл. 21, ал. 1, т. 2 от
ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх. № 2600-255-2 /14.05.2016 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
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1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да предостави 25% (двадесет и пет на сто) от натрупаните
по нейната партида отчисления за депониране на отпадъци на РДНО-Оряхово /по чл. 20 от Наредба №
7 за реда и начина за изчисляване и определяне на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр.111 от 27.12.2013г.) от 134 326, 49 лв. /или средства в размер на
33 581, 63лв. /към 31.12.2015г./, за покриване на съответен дял от разходите по подготовката на
проектно предложение на Регион Оряхово за кандидатстване по Приоритетна Ос 2 Отпадъци,
Оперативна програма „Околна Среда 2014 – 2020 г.“ по комбинирана процедура за проектиране и
изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови
отпадъци - в съответствие с предвидената инфраструктура за управление на отпадъците в
Националния план за управление на отпадъците (2014-2020г.), в т.ч. за подготовка на
прединвестиционни проучвания, предпроектни проучвания и други аналитични документи; за
проектиране; за експертни анализи, анализ разходи-ползи, финансов анализ и изследвания; разходи за
издаване на решение по ОВОС, екологична оценка и оценка на съвместимостта; разходи за подготовка
на документи за издаване на разрешителни; разходи за осигуряване на ограничени вещни права;
разходи за подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки или за избор на
изпълнител.
2. Разходите в размер на 25% ще са възстановими по ОПОС /2014-2020г./
3. След тяхното възстановяване съответните суми ще бъдат предоставени чрез Сдружението на
РДНО – Оряхово, по реда, описан в Наредба №7 за реда и начина за изчисляване и определяне на
обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн. ДВ, бр.111 от
27.12.2013г.) на съответната община за разходване за дейности допустими по Наредбата.
РЕШЕНИЕ № 152
ОТНОСНО: Издаване на Запис на Заповед за обезпечаване на авансово плащане по проект
„Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“, Административен
договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.002-0133 от
26.04.2016 г., финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020.
Мотиви: Община Бяла Слатина има сключен договор с Министерство на труда и социалната
политика чрез Главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти”, в
качеството й на Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 20142020, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подобряване
достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла Слатина“.
Договорът за безвъзмездна помощ е със срок на изпълнение 20 месеца, считано от датата на
подписване на договора и е на стойност 391 150,40 лв. Финансирането (размерът на безвъзмездната
финансова помощ) e 100%.
Чрез проекта ще се даде шанс на младежите за включване на пазара на труда. Целевата група на
проекта са неактивни лица и младежи извън образование и обучение на възраст до 29 г. В резултат от
изпълнението на проекта се очаква:
- Активиране на младежи до 29 г., които не работят, не учат и не са регистрирани в дирекция
“Бюро по труда”;
- Интегриране на пазара на труда на младите хора на възраст до 29 г.;
- Подобряване пригодността за заетост на младежи до 29 годишна възраст;
- Социално включване на неактивни младежи на възраст до 29 г.
Стимулирането на активно поведение сред лицата от целевите групи ще се осигури чрез
изпълнение на следните дейности:
1. Идентифициране на икономически неактивни младежи до 29 годишна възраст;
2. Предоставяне на обучения за придобиване на професионална квалификация;
3. Субсидирана заетост;
4. Организация и управление на проекта;
5. Информиране и публичност.
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Общата цел на проектното предложение е активиране и включване на пазара на труда на
неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, чрез прилагане на инструменти и услуги за
идентифициране, привличане, мотивиране и изграждане на професионални умения.
Тази обща цел ще бъде постигната посредством реализирането на следните специфични цели:
1. Социална интеграция на неактивни младежи на възраст от 15 до 29 г.;
2. Подобряване уменията и квалификацията на младежи на възраст от 15 до 29 г.;
3. Подпомагане на трудовата интеграция на икономически неактивните младежи на възраст от
15 до 29 г.;
4. Мотивиране за активно поведение на пазара на труда на младежите от целевите групи;
5. Осигуряване на възможност за включване в заетост на младежите от целевите групи.
Съгласно чл. 3.8.1 от Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, Община
Бяла Слатина има право да поиска авансово плащане в размер до 78 230,08 лв. (Седемдесет и осем
хиляди двеста и тридесет лева и 08 ст.), представляващи до 20% от стойността на предоставената от
Управляващия орган БФП. В цитираният по-горе член е казано: „искане за плащане, генерирано в
ИСУН 2020, придружено със запис на заповед по образец, банкова гаранция и/или застраховка „равни
финансови загуби”, съгласно Ръководството на Бенефициента за изпълнение на договори по
процедура BG05M9OP001-1.002 „Активни” за стойността на аванса, в полза на Управляващия орган,
издадена от представляващия/ите или едно от представляващите Бенефициента лица, придружен с
решение на колективния орган (когато е приложимо)...”, т. е. за да се получи авансът по договора, е
необходимо бенефициентът, в случая Община Бяла Слатина да представи:
- Запис на заповед или банкова гаранция за размера на аванса в полза на Управляващя орган,
придружен с Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗУСЕСИФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 0410-14-8
/16.05.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5,
ал. 1, т. 9 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Разрешава поемане на задължение в размер на 78 230,08 лв. (Седемдесет и осем хиляди
двеста и тридесет лева и 08 ст.), обезпечаващо искано авансово плащане по Договор
№
BG05M9OP001-1.002-0133 от 26.04.2016 г., сключен с Министерство на труда и социалната политика
чрез Главна дирекция „Европейски и международни програми и проекти”, в качеството му на
Управляващ орган на ОП РЧР 2014-2020, за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за
изпълнение на проект: „Подобряване достъпа до заетост на неактивни младежи в Община Бяла
Слатина“.
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да издаде от името на Община Бяла Слатина
запис на заповед (по Образец - Приложение VІІІ) в полза на Министерство на труда и социалната
политика, платим на предявяване, без протест и без разноски, в размер на 78 230,08 лв. (Седемдесет и
осем хиляди двеста и тридесет лева и 08 ст.), обезпечаваща искано авансово плащане по Договор №
BG05M9OP001-1.002-0133 от 26.04.2016 г.
РЕШЕНИЕ № 153
ОТНОСНО: Промяна статута на поземлен имот ПИ № 081034, в землището на с. Търнава, община
Бяла Слатина.
Мотиви: Имотите, които са престанали да имат предназначението си като публична общинска
собственост, променят статута си и стават частна общинска собственост.
Касае се за недвижим имот, публична общинска собственост, извън регулацията на селото, за
който има Решение на Общински съвет Бяла Слатина № 128 / 26.04.2016 г. за промяна начина на
трайно ползване на имота от „пасище, мера“ в „др. селскостопанска територия“.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 9400-533 -3 / 10.05.2016 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА и Решение № 128 / 26.04.2016 г. на ОбС Бяла
Слатина,
Р Е Ш И :
Обявява за частна общинска собственост ПИ № 081034, „др. селскостопанска територия“, III-та
кат. земя, с площ 10.322 дка в землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
РЕШЕНИЕ № 154
ОТНОСНО: Промяна статута на поземлен имот № 000032 в землището на с. Търнава, община Бяла
Слатина.
Мотиви: Имотите, които са престанали да имат предназначението си като публична общинска
собственост, променят статута си и стават частна общинска собственост.
Касае се за недвижим имот, публична общинска собственост, извън регулацията на селото, за
който има Решение на Общински съвет Бяла Слатина № 129 / 26.04.2016 г. за промяна начина на
трайно ползване на имота от „пасище, мера“ в „др. селскостопанска територия“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 3, ал. 2 и чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на
общината с изх. № 2600-250 -2 / 10.05.2016 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА и Решение № 129 / 26.04.2016 г. на ОбС Бяла
Слатина,
Р Е Ш И :
Обявява за частна общинска собственост ПИ № 000032, „др. селскостопанска територия“, III-та
кат. земя, с площ 6.424 дка в землището на с. Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
РЕШЕНИЕ № 155
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в гр. Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие на селските райони
2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската
собственост, са публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени
потребности от местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и
техническото им състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение. От години липсва
читалищна дейност в сградата.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 2014-2020. Поради това възниква и
допълнително условие за промяната на статута на сградите от публична в частна общинска
собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-55 / 11.05.2016 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 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 2321 / 08.01.2013 г. от публична
общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по Програмата за развитие на
селските райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, да се учреди в полза на
Читалище „Развитие -1892” - гр. Бяла Слатина безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г. върху
самостоятелно обособена част на партерния етаж от сградата с вход от източната й страна обхващаща
киносалон с балкон, фоайе, и други обслужващи я помещения, при задължение да кандидатства за
участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и извърши ремонт на
сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 156
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в с. Търнава, община Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и техническото им
състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение.От години липсва активна
читалищна дейност в населеното място.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, ползвана от читалището в с. Търнава, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 20142020. Поради това възниква и допълнително условие за промяната на статута на сградите от публична
в частна общинска собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-54 / 11.05.2016 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 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 82 / 04.11.1997 г. от публична
общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по Програмата за развитие на
селските райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, да се учреди в полза на
Читалище „Напредък“ – с. Търнава безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение
да кандидатства за участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и
извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 157
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ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в с. Бърдарски геран, община Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие
на селските райони 2014 - 2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и техническото им
състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение.От години липсва активна
читалищна дейност в населеното място.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, ползвана от читалището в с. Бърдарски геран, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР
2014-2020. Поради това възниква и допълнително условие за промяната на статута на сградите от
публична в частна общинска собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-52 / 11.05.2016 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 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 68 / 21.10.1997 г. от публична
общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по Програмата за развитие на
селските райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, да се учреди в полза на
Читалище „Съединение” - с. Бърдарски геран безвъзмездно право на ползване за от 10 г., при
задължение да кандидатства за участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на
одобрение и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 158
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в с. Попица, община Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и техническото им
състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение.От години липсва активна
читалищна дейност в населеното място.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, ползвана от читалището в с. Попица, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 20142020. Поради това възниква и допълнително условие за промяната на статута на сградите от публична
в частна общинска собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-51 / 11.05.2016 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 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА
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Р Е Ш И :
1. Променя статута на имот, подробно описан в т. 3 и т. 4 от раздел „вид и описание на имота“
от АОС № 204 / 26.04.1999 г. от публична общинска в частна общинска собственост с цел
кандидатстване с проект по Програмата за развитие на селските райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, да се учреди в полза на
Читалище „Напредък” - с. Попица безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при задължение да
кандидатства за участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на одобрение и
извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 159
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот „Културен
дом“, находящ се в кв. 58, парцел I по плана на гр. Бяла Слатина, във връзка с проект по Програмата
за развитие на селските райони 2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение.
За да може да се подобри материалната база, а от там и нивото на развитие на читалищната
дейност, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 2014-2020. Поради това възниква и
допълнително условие за промяната на статута на сградата от публична в частна общинска
собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-50 / 11.05.2016 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 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1. Променя статута от публична общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване
с проект по Програмата за развитие на селските райони на имот „Културен дом“, находящ се в кв. 58,
парцел I по плана на гр. Бяла Слатина, със застроена площ от 2400 кв.м., актуван с АОС № 53 /
08.10.1997 г.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, да се учреди в полза на
Читалище „Развитие - 1892” - гр. Бяла Слатина безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г., при
задължение да кандидатства за участие в проекта, да сключи Договор за реализацията му в случай на
одобрение и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 160
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от публична в частна на недвижим имот общинска
собственост в с. Соколаре, община Бяла Слатина във връзка с проект по Програмата за развитие на
селските райони 2014-2020.
Мотиви: Читалищните сгради, на основание чл. 3, ал. 2, т. 3 от Закона за общинската собственост, са
публична общинска собственост, тъй като служат за задоволяване на обществени потребности от
местно значение. Същите, обаче, не са ремонтирани интериорно от 30-40 години и техническото им
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състояние е такова, че не могат и не се ползват по предназначение.От години липсва активна
читалищна дейност в населеното място.
За да си осигури възможността за осъществяване на такава чрез подобряване на материалната
база, ползвана от читалището в с. Соколаре, е необходимо да се кандидатства с проект по ПРСР 20142020. Поради това възниква и допълнително условие за промяната на статута на сградите от публична
в частна общинска собственост, каквото е изискването на програмата към момента.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
6101-49 / 11.05.2016 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 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1. Променя статута на имот, подробно описан в АОС № 205 / 03.05.1999 г. от публична
общинска в частна общинска собственост с цел кандидатстване с проект по Програмата за развитие на
селските райони.
2. На основание чл. 39, ал. 4 от Закона за общинската собственост, да се учреди в полза на
Читалище „Никола Йонков Вапцаров” - с. Соколаре безвъзмездно право на ползване за срок от 10 г.,
при задължение да кандидатства за участие в проекта, да сключат Договор за реализацията му в случай
на одобрение и извърши ремонт на сградата, така както е предвидено и заложено в проекта.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно
изискванията на закона действия, произтичащи от настоящото решение.
РЕШЕНИЕ № 161
ОТНОСНО: Разрешаване изработването на проект за подробен устройствен план - план регулация и
план застрояване (ПУП – ПР И ПЗ) ЗА УПИ ХVІІ, КВ. 32 по ЗРП на с. Габаре.
Мотиви: В Община Бяла Слатина е постъпило заявление от „АГРО-ОИЛ“ ООД ……….. за закупуване
на част от УПИ ХVІІ, кв. 32 по ЗРП на с. Габаре
Към заявлението са приложени:
Становище на Теодора … Буковска – Директор Дирекция „УОС“ при Община Бала Слатина изх. №
2600-196-1/23.03.2016г.
скица – предложение за изменение на ПУП /ПР и ПЗ/, както и други необходими документи за
издаване на разрешение по чл. 124а , ал. 2 от ЗУТ.
Предмет на плановото задание е изработване на ЧИПУП – ПР и ПЗ с цел разделянето на УПИ ХVІІ в
кв. 32 по плана на с. Габаре на два нови УПИ .
За исканото изменение Главния архитект на Община Бяла Слатина е дал становище съгласно чл. 135,
ал. 4 от ЗУТ.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 17, ал. 1, т. 2 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх. №
2600 –196-2 / 16.05.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 11 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 10 и т. 22
и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие, Кметът на Община Бяла Слатина да издаде заповед на основание чл. 124а, ал.
2 от ЗУТ с която да разреши изработването на ЧИПУП - ПР и ПЗ за УПИ ХVІІ в кв. 32 по плана на с.
Габаре, с основни изисквания към проекта за изменение на ПУП и технически параметри, отговарящи
на ЗУТ.
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РЕШЕНИЕ № 162
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г..
Мотиви: В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна от Атанас Калчовски,
директор на ОП „Чистота и строителство“ с вх. № 5300-13 / 16.05.2016 г. за необходимост от
закупуване на „палцова“ тракторна косачка.
В мотивите към докладната е посочено, че този тип косачки са по-ефективни при косене на
трева с по-голяма височина.
Направен е анализ на разходите на ОП „Чистота и строителство“ към 30.04.2016 г. и се
установи, че могат да бъдат заделени средства за закупуването на така посочения актив.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 и чл. 125 от ЗПФ, чл. 49 от Наредба № 10 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, Докладна от кмета на
общината с изх. № 5300-13-1/16.04.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т.
1 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 :
Разрешава включването на обект «Тракторна косачка« за нуждите на ОП «Чистота и
строителство» на стойност 2 800 лв. в разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина
за 2016 г.
НОВ ОБЕКТ: Тракторна косачка за нуждите на ОП «Чистота и строителство»
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция «Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда»
Група «Опазване на околната среда»
Дейност «Чистота»
БИЛО: 0 лв.

СТАВА: 2 800 лв.

Средствата се осигуряват от §§10-00 Издръжка на ОП «Чистота и строителство», дейност „Чистота“.
РЕШЕНИЕ № 163
ОТНОСНО: Делба на имот общинска собственост в землището на с.Търнак.
Мотиви: Касае се за недвижим поземлен имот, извън регулацията на селото, който е частна общинска
собственост. Поземлен имот № 000201 е с площ 20 дка и се намира в местността „Старите лозя“.
Същият към момента не носи приходи в общинската хазна, макар че е обявяван за продажба няколко
пъти чрез публично оповестен търг. Поради това е целесъобразно имотът да бъде разделен.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 34, ал. 4 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от Кмета на общината с изх.
№ 6101-61 / 16.05.2016 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 и
чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
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1. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, общинска собственост, с начин на
трайно ползване „ветеринарна лечебница“, намиращ се в землището на с. Търнак, Община Бяла
Слатина, а именно:
ПИ № 000201, III-та кат. земя, местността „Старите лозя“ с площ 20.000 дка в землището на с.
Търнак, община Бяла Слатина, обл. Враца,с ъгласно проект за делба, както следва :
ПИ № 000202, III-та кат. земя, с площ 6.478 дка в землището на с. Търнак, община Бяла
Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000203, III-та кат. земя, с площ 13.522 дка в землището на с. Търнак, община Бяла
Слатина, обл. Враца
2. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от „ветеринарна лечебница“ в „др.
селскостопанска територия” на следния поземлен имот - общинска собственост, съгласно приложена
скица-проект, а именно:
ПИ № 000202, III-та кат. земя, с площ 6.478 дка в землището на с. Търнак, община Бяла
Слатина, обл. Враца
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за отразяване
на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на възстановената
собственост.
РЕШЕНИЕ № 164
ОТНОСНО: Промяна на числеността на ОП „Пазари и социални дейности“ във връзка с реализиране
на проект по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП)
BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“ 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 Бяла Слатина ще кандидатства с нов проект по процедура за
директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване
на топъл обяд-2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане на найнуждаещите се лица в България, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане. Дейностите на
проекта са свързани с предоставяне на социална услуга „Осигуряване на топъл обяд“ за 300
потребители от 3 основни целеви групи:
1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от Правилника за прилагане
на Закона за социално подпомагане;
2. Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната
дирекция „Социално подпомагане“;
3. Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и
възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;
Дейността по приготвяне на топлия обяд ще се изпълнява от Общинско предприятие „Пазари и
социални дейности” - гр. Бяла Слатина. С цел обезпечаване на процеса, към Общинското предприятие
„Пазари и социални дейности“ – гр. Бяла Слатина е необходимо да се назначат още 2 щатни бройки на
позиция „работник кухня“ с трудовата ангажираност от 01.06.2016 г. до приключване изпълнението на
проекта – 30.04.2017 г.
към местна дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни
дейности“. С тези лица ще се сключат трудови договори за съответния период.
Бюджетът на ОП „Пазари и социални дейности“ за заплати и осигуровки за местна дейност „Помощни
стопанства, столове и други спомагателни дейности“ е разчетен на 178 890 лв. За да се обезпечи
напълно финансово дейността ще са необходими 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 № 51/28.01.2016 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
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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 № 51/28.01.2016 г. са утвърдени числеността на персонала и средства за работни
заплати за 2016 година за Община Бяла Слатина с изключение на тези от системата на народната
просвета.
Във връзка с горепосоченото е направен анализ на планираните и извършените разходи към
30.04.2016 г. от местна дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“ към
ОП“Пазари и социални дейности“. От направения анализ се установи, че могат да се заделят 5 000 лв.
от §10 „Издръжка“ на същата дейност за осигуряване на средства за работни заплати и осигурителни
вноски за новоназначените лица.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх. №
6101-64 / 19.05.2016 г., 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 в местна дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“ с 2
щатни бройки, съответно на позиции „Работник кухня“ за периода от 01.06.2016 г. до 30.04.2017 г.,
краен срок за приключване изпълнението на проекта по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016“.
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“. Средствата се осигуряват от §10 „Издръжка“ на същата дейност.
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. Актуализира Приложение №5 „Численост на персонала и средства за работни заплати за
2016 година“ към Решение №51/28.01.2016 г. и то добива следното съдържание:
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Приложение №5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2016 г.

ФУНКЦИИ / ГРУПИ

1
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
1. Общински съвет

Численост
Годишен планов
на щатен и размер на средствата
нещатен за раб.заплати и осиперсонал гурителни вноски за
2016 г.
2016 г. (§01§02§05)
2
3
128
1 348 860
21

150 000

106.5

1 198 860

в т.ч.ПМС 66

3.0

23 500

II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ

29

159 000

1.Други дейности по вътр.сигурност

15

83 000

2.Общинска администрация

36

2. Отбранително-моб. подготовка

7

53 200

3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ

7
7

22 800
52 500

1. Други дейности по образованието

7

52 500

IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

45

450 415

1.Детска ясла и детска кухня

30

262 935

2.Здравен кабинет в детски градини и училища

14

181 000

1

6 480

90

769 186

1. Домашен социален патронаж

7

62 400

2.Преходно жилище

4

35 367

3.Наблюдавано жилище

3

31 719

4.ЦНСТДМУИ

25

196 031

5.ЦНСТ

21

199 435

6.Дом за стари хора

30

236 234

3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ

7.Център за обществена подкрепа-устойчивост
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

8 000

59

588 576

1. Осветление на улици и площади

4

33 300

2. Др. дейности по жилищно строителство,
благуостройството и регион.развитие

9

121 000

3. Озеленяване

18

154 000

4. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ

28

280 276

7

50 900

2

9 500

2. Обредни домове и зали
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ

5
17

41 400
183 890

1. Помощни стопанства, столове и спомаг. д-сти

17

183 890

1. Радиотранслационни възли

37

