О Б Щ И Н С К И С Ъ В Е Т Б Я Л А С Л АТ И Н А
3200 Бяла Слатина, ул.“Климент Охридски” 68;
e-mail: obs_bslatina@mail.bg

obs_bslatina@abv.bg

www.byala-slatina.com

ПРОТОКОЛ № 3 / 03.12.2015 Г.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 16
ОТНОСНО: Одобряване на структурата на Общинска администрация.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-121 / 25.11.2015 г. и чл.21, ал.1, т.
2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 2 и чл. 123, ал. 1 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Одобрява предложената от Кмета на общината структура на Общинска администрация – Бяла
Слатина съгласно Приложение 2.
2.Одобрява общата численост на служителите от общинската администрация – 85,5 щатни бройки,
кметове и заместник кметове - 18 броя, съгласно Приложение 1.
3. Възлага на кмета на общината да отрази направените промени в Устройствения правилник и
длъжностното щатно разписание.
4. Решението влиза в сила от 01.01.2016 г..
Приложение 1
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Наименование
Едноличен орган на
изпълнителната власт

КМЕТ НА ОБЩИНА
КМЕТОВЕ НА КМЕТСТВО
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ ПРОЕКТИ И ФИНАНСИ
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ
УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
ЗАМЕСТНИК – КМЕТ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА
ФИНАНСОВ КОНТРОЛЬОР

ВЪТРЕШЕН ОДИТ
ГЛАВЕН АРХИТЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПО КМЕТСТВА
ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ АДМИНИСТРАТИВНО, ИНФОРМАЦИОННО
ОБСЛУЖВАНЕ И ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА
ДИРЕКЦИЯ ПРАВНА

Брой
служители
1
14
1
1
1
85,5
1
1
2
0,5
14
35
10
7
1

ДИРЕКЦИЯ БЮДЖЕТ И СЧЕТОВОДСТВО

10
8
28
7

ДИРЕКЦИЯ УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
СПЕЦИАЛИЗИРАНА АДМИНИСТРАЦИЯ

ДИРЕКЦИЯ ХУМАНИТАРНИ ДЕЙНОСТИ И ИНТЕГРАЦИЯ
ДИРЕКЦИЯ УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА И ЕКОЛОГИЯ

10
7
8

ДИРЕКЦИЯ ПРОЕКТИ И ПРОГРАМИ
ДИРЕКЦИЯ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

ОБЩО :

103,5

Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
РЕШЕНИЕ № 17
ОТНОСНО: Промяна в структурата и числеността на ОП „Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина
Мотиви: С вх. № 5300-26 от 25.11.2015 г. в Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила
докладна от Христофор Кьосовски - директор на Общинското предприятие с предложение за промяна
в длъжностите и числеността му.
Към настоящият момент Общинският съвет Бяла Слатина е утвърдил численост на ОП
„Чистота и строителство“ гр. Бяла Слатина от 57 щатни бройки.
Предложението, постъпило от ръководещия Общинското предприятие, е числеността на
персонала да се намали на 46 щатни бройки.
Предложените промени са в Отдел "Чистота и комунално-битови услуги" - предлага се
числеността да бъде намалена от 27 на 23 щатни бройки, като бъдат съкратени длъжностите „началник
отдел чистота“, „специалист чистота“, един „шофьор на специализиран автомобил“, един „шофьор на
товарен автомобил“ и двама „общи работници“.
Мотивите за съкращаване на посочените длъжности са, че може да се създаде по-добра
организация на работа и същите дейности да се изпълняват от по-малък брой персонал.
В отдела се разкриват 2 нови щатни бройки – „ръководител група“, които ще отговарят за
организацията на работа и контрола на лицата отработващи обществено полезен труд и подпомагани
по чл. 9 от Правилника за социално подпомагане.
Предлага се намаление на числеността на персонала и в Отдел ”Ремонт и поддръжка общинска
собственост“. В настоящата структура са наети 17 лица. Предложението е да бъдат намалени на 9 броя.
Предвидено е съкращение на един „шофьор“ и на седем „строителни работници“. Направен е анализ
на квалификацията и ефективността на работата изпълнявана от строителните работници и се смята,
че с квалификацията, която притежават, те са ефективни само за извършване на дребни текущи
ремонти. С икономията, която ще бъде направена от фонд работна заплата по-големите ремонти ще
бъдат възлагани на външни изпълнители.
В Звено ”Ремонт и поддръжка улично осветление“ е предвидено увеличение на числеността на
персонала с една щатна бройка за „машинист автовишка“. Общинското предприятие разполага с два
такива автомобила.
С предлаганата промяна ще се създаде по-добра организация на работа в ОП „Чистота и
строителство“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 5300-26-1 / 26.11.15 г, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
2

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. Изменя, считано от 01.01.2016 г. чл. 14 от Правилник за дейността, структурата, численият състав и
предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие „Чистота и
строителство“, като утвърждава структура и числен състав всичко 46 щатни бройки съгласно
Приложение 1.
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.
Приложение 1
СТРУКТУРА
НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ "ЧИСТОТА И СТРОИТЕЛСТВО"
ГР.БЯЛА СЛАТИНА, В СИЛА ОТ 01.01.2016 ГОД.
№
по
ред
1
1

Структурни звена и длъжности
наименования
2
Директор
Общ брой:

Брой
длъжн
ости
3
1
1

Код по
НКПД

Минимални изисквания
Образовател
на степен

4
11206006

5
Висше

Други
6

Административен персонал
2

Зам. директор предприятие

1

11206014

3

Главен специалист

1

33593026

4

Снабдител, доставчик

1

43212015

5

Домакин, склад

1

43213023

Общ брой:

6
7
8

Висше
Средно
специално
Средно
специално
Средно
специално

4

Отдел"Чистота и комунално-битови услуги"
Средно
Автомеханик
1
72313008
специално
Средно
Електромонтьор
1
74122009
специално
Шофьор специален тежкотоварен
4
83322004
Средно
автомобил
1

83322010

Средно

10 Тракторист

2

83412003

Средно

11 Машинист ПСМ

1

83422007

12 Сметосъбирач
13 Ръководител група
Общ брой:

11
2
23

96110001
12195012

9

Шофьор товарен автомобил

Средно
специално
Основно
Средно

Правоспособност за
управление на МПС
Правоспособност за
управление на МПС
Правоспособност за
управление на МПС
Правоспособност за
управление на МПС
Правоспособност за
управление на МПС
Правоспособност за
управление на МПС

Звено "Гробищен парк и обредни дейности"
14 Главен специалист
1
33593026
Средно
15 Гробар
4
51631002
Основно
Общ брой:
5
Отдел” Ремонт и поддръжка общ.собственост “
3

16
17
18
19
20

Технически ръководител
строителство
Дърводелец
Водопроводчик поддръжка
Електрозаварчик
Работник строителство

21 Машинист еднокофов багер

1

31233001

1
1
1
4

71152002
71262005
72122004
93120003

Средно
специално
Средно
Средно
Средно
Основно

1

83422002

Средно

Правоспособност за
управление на МПС

Общ брой:
9
Звено” Ремонт и поддръжка улично осветление “
Електромонтьор,
22 изграждане/поддържане/ремонт на
електропроводни линии и мрежи

2

23 Машинист автовишка

2

Общ брой:

4
46

74132001

83432006

Рекапитулация :
1.Численост на персонала - общо

Средно

Средно

Правоспособност за
управление на МПС;
Свидетелство за
правоспособност за
упражняване на
професия машинист на
ПРП (Автовишка)

46

в т.ч. :

1.1. Директор

1

1.2. Администрация
1.3.Отдел "Чистота и КБУ"
1.4.Отдел "Обр.дейности"
1.5.Други дейн.по ЖСТР
1.6.Звено” Ремонт и поддръжка улично
осветление “

4
23
5
9
4

Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
РЕШЕНИЕ № 18
ОТНОСНО: Промяна в структурата и числеността на ОП „Социално предприятие за озеленяване и
благоустройство“ гр. Бяла Слатина.
Мотиви: С вх. № 5300-25 от 25.11.2015 г. в Общинска администрация Бяла Слатина е
постъпила докладна от Анета Андровска – определена със заповед на кмета да изпълнява длъжността
директор на Общинското предприятие с предложение за промяна в длъжностите и числеността му.
Към настоящият момент Общинският съвет Бяла Слатина е утвърдил численост на Общинското
предприятие „Социално предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина от 14 щатни
бройки, от които: 1 бр. – „директор“, 4 бр. – „главен специалист“, 7 бр.- „работник озеленяване“ и 2
бр. – „шофьор“.
Предложението постъпило от ръководещия Общинското предприятие е числеността на
персонала да се увеличи и да бъде 18 щатни бройки, от които 1 - „директор“, 1 - „координатор“, 1 „шофьор на товарен автомобил“, 8 - „работник озеленяване“ с 9 месечна сезонна заетост и 7 щатни
бройки – „технически организатор“.
4

Работните места за „технически организатор“ ще бъдат разкрити за следните населени места: с.
Търнава – 2 бр.; с. Попица - 0,5 бр.; с. Алтимир – 0,5 бр.; с. Бъркачево – 1 бр.; за селата с. Тлачене и с.
Буковец се предвижда да бъде наето 1 лице на пълно работно време; 1 лице на пълно работно време ще
работи в селата Соколаре и Комарево; и 1 лице на пълно работно време се предвижда да бъде наето за
селата Габаре и Драшан. Основните им задължения ще са свързани с организацията на работата на
лицата, отработващи обществено полезен труд, подпомагани по чл. 9 от Правилника за социално
подпомагане. Ще организират и отчитат работата на работещите по програми за заетост, ще следят за
съхраняването на инструменти и техника, предоставена им за изпълнение на дейностите по
почистване, озеленяване и поддръжка, ще заявяват необходимите им материали и ще изготвят
графици за отработване, ще определят обектите, които следва да бъдат поддържани и почиствани.
Наетите лица ще са на разположение на кметовете на кметствата и те ще им възлагат и други
дейности, свързани с поддръжката на населените места.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 5300-25-1 / 26.11.15 г, чл. 21, ал. 1, т. 23 и чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
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. Изменя, считано от 01.01.2016 г. чл. 6, ал. 1 от Правилник за дейността, структурата, численият
състав и предоставеното за управление общинско имущество на общинско предприятие „Социално
предприятие за озеленяване и благоустройство“ гр. Бяла Слатина, като утвърждава структура и числен
състав всичко 18 щатни бройки съгласно Приложение 1. Чл. 6, ал. 1 добива вида:
„Чл. 6. Численият състав на Социалното предприятие се определя както следва:
/1/Персонал на социалното предприятие– обща численост 18
1. Директор - 1
2.„ккоординатор - 1
3. Работник, озеленяване – 8;
4. Шофьор товарен автомобил – 1;
5. Технически организатор - 7.“
3. Възлага на директора на Общинското предприятие да отрази направените промени в длъжностното
щатно разписание.
Приложение 1
СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКО ПРЕДПРИЯТИЕ
„Социално предприятие за озеленяване и благоустройство”-град Бяла Слатина
СИЛА ОТ 01.01.2016 ГОД.
№
по
ред
1
2
3
4

Структурни звена и
длъжностни
наименования
Директор
Координатор
Работник озеленяване
Шофьор Товарен
автомобил

Минимални изисквания

Брой
длъжности

Код по
НКПД

1
1
8

Персонал
11206006
33433006
92140015

Висше
Средно
Основно

1

83322010

Средно

Образователна
степен

Други

Правоспособност за
управление на МПС
5

5

Технически организаторАлтимир
Общ брой:

7

41102007

Средно

18

Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
РЕШЕНИЕ № 19
ОТНОСНО: Актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в Община Бяла Слатина.
Мотиви: Проявен интерес за наемане и разпореждане с имоти, общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС и Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-120/25.11.2015 г., във
връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Изменя Програмата за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община
Бяла Слатина през 2015 г., както следва:
1. Добавя към раздел А. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да
предостави под наем,

116.

117.

46.

19.

I. гр. Бяла Слатина
НИВА – с площ 12.408 дка /Дванадесет декара четиристотин и осем квадратни метра/, земя
III-та кат., намираща се в землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702, местността
„Червения брег“, представляващо поземлен имот №118003, парцел 3 /трети/ от масив 118 /сто
и осемнадесет/ по КВС на града.
НИВА – с площ 77.128 дка /Седемдесети седем декара сто двадесети осем квадратни метра/,
земя III-та кат., намираща се в землището на гр. Бяла Слатина, ЕКАТТЕ 07702, местността
„Рашов геран“, представляващо поземлен имот №000260, парцел 260 /двеста и шестдесет/ по
КВС на града.
IV. с. Бърдарски геран
НИВА – с площ 7.285 дка /Седем декара двеста осемдесет и пет квадратни метра/, земя III-та
кат., намираща се в землището на с. Бърдарски геран, ЕКАТТЕ 07418, местността „Край
село“, представляващо поземлен имот №060020, парцел 20 /двадесет/ от масив 60 / по КВС на
селото.
V. с. Бъркачево
НИВА – с площ 16.048 дка /Шестнадесет декара четиридесет и осем квадратни метра/, земя
III-та кат., намираща се в землището на с. Бъркачево, ЕКАТТЕ 07538, местността „Край село“,
представляващо поземлен имот №000067, парцел 67 /шестдесет и седем / по КВС на селото.
VIII. с. Галиче

6

211.

212.

3.

11.

6.

7.

НИВА – с площ 42.569 дка /Четиридесет и два декара петстотин шестдесет и девет квадратни
метра/, земя IV-та кат., намираща се в землището на с. Галиче, ЕКАТТЕ 14406, местността
„Преки дол“, представляващо поземлен имот №000458, парцел 458 /четиристотин петдесет и
осем / по КВС на селото.
Общински терен с площ 24,00 кв.м., за поставяне на слънцезащитно съоръжение към
западната фасада на сграда намираща се в югозападната част на УПИ ІХ-1202 в кв.137 по
плана на с.Галиче, ул.“Коста Златаров“№43.
X. с. Комарево
НИВА – с площ 63.646 дка /Шестдесет и три декара шестстотин четиридесет и шест
квадратни метра/, земя V-та кат., намираща се в землището на с. Комарево, ЕКАТТЕ 38128,
местността „Женино бърдо“, представляващо поземлен имот №025003, парцел 3 /три / от
масив 25 /двадесет и пет/по КВС на селото.
XII. с. Соколаре
НИВА – с площ 7.882 дка /Седем декара осемстотин осемдесет и два квадратни метра/, земя
III-та кат., намираща се в землището на с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, местността „Сборно
поле“, представляващо поземлен имот №015019, парцел 19 /деветнадесет / от масив 15
/петнадесет/по КВС на селото.
XV. с. Търнак
НИВА – с площ 289.183 дка /Двеста осемдесет и девет декара сто осемдесети три квадратни
метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ 73660, местността
„Окопа“, представляващо поземлен имот №000444, парцел 444 /четиристотин четиридесет и
четири / по КВС на селото.
НИВА – с площ 0.906 дка /Деветстотин и шест квадратни метра/, земя III-та кат., намираща
се в землището на с. Търнак, ЕКАТТЕ 73660, местността „Новите лозя“, представляващо
поземлен имот №000264, парцел 264 /двеста шестдесет и четири / по КВС на селото.

II. Добавя към раздел Б. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да продаде:
66.

67.

НИВА – с площ 14.153 дка /Четиринадесет декара сто петдесет и три квадратни метра/, земя
III-та кат., намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401, местността „Калето“,
представляващо поземлен имот №030024, парцел 24 /двадесет и четири / от масив 30
/тридесет/ по КВС на селото.
НИВА – с площ 1.613 дка /Един декар шестстотин и тринадесет квадратни метра/, земя III-та
кат., намираща се в землището на с. Алтимир, ЕКАТТЕ 00401, местността „Калето“,
представляващо поземлен имот №030025, парцел 25 /двадесет и пет/ от масив 30 /тридесет/
по КВС на селото.

III. Добавя към раздел VIII. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да преотреди:
12.

13.

ПАСИЩЕ, МЕРА– с площ 0.345 дка /Триста четиридесет и пет квадратни метра/, земя III-та
кат., намираща се в землището на с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, представляващо поземлен
имот №000045, парцел 45 /четиридесет и пет / по КВС на селото.
ПАСИЩЕ, МЕРА– с площ 0.395 дка /Триста девeтдесет и пет квадратни метра/, земя III-та
кат., намираща се в землището на с. Соколаре, ЕКАТТЕ 67845, представляващо поземлен
имот №000043, парцел 43 /четиридесет и три / по КВС на селото.

Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 20
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ОТНОСНО: Бизнес-план за развитието и дейността на „ВиК“ ООД гр. Враца за 2016 г.
Мотиви: Постъпило писмо от управителя на „ВиК“ ООД гр. Враца с вх № 2600-619 / 02.11.2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание, чл. 10, ал. 4 от Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги,
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. № 2600-619-1/26.11.2015 г. и чл. 17, ал.
1, т. 6 във връзка с чл. 20 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема Бизнес-плана за развитието на дейността на „В и К” ООД, гр. Враца за 2016г.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 21
ОТНОСНО: Отчет на «МБАЛ Бяла Слатина» ЕООД за деветмесечието на 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Във връзка с чл. 7 от Договора за прокура на „МБАЛ - Бяла Слатина“ ЕООД и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 4 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема финансовия отчет на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за деветмесечието на 2015 година.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 22
ОТНОСНО: Отчет на „МЦ-І Бяла Слатина” ЕООД за деветмесечието на 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
Във връзка с чл. 7 от Договора за управление на „МЦ-І Бяла Слатина“ ЕООД и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 4 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема финансовия отчет на „МЦ-І Бяла Слатина” ЕООД за деветмесечието на 2015 година.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 23
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ОТНОСНО: Определяне на представител на Общинския съвет Общото събрание на Националното
сдружение на общините в Република България.
Мотиви: С Решение № 15 от 14.12.1995 г. Общинският съвет е дал съгласието си за участие на
общината в Националното сдружение на общините в Република България.
Съгласно чл. 9, ал. 3 от ЗМСМА, НСОРБ представлява и защитава интересите на своите
членове – общините пред държавните органи, разработва предложения за промяна и усъвършенстване
на правната уредба на местното самоуправление, подготвя становища и предложения по
проектобюджета на страната, в частта му за общините, осъществява контакти и взаимодействия със
сродни организации от други страни, членува в международни сдружения, осъществява и други
функции, определени със закон и в устава му. НСОРБ организира обучения, предоставя консултации,
разпространява Информационен бюлетин, консултативни разработки и други информационни
издания, чрез реализация на спечелени проекти постоянно внедрява нова практики в общините. Вече
19 години Сдружението обединява усилията на всички български общини за утвърждаването им като
силни и демократични местни власти. Чрез дейността си, НСОРБ съдейства за разширяване
правомощията на общините, работи за предоставяне на повече права по управлението на общинските
дейности и финанси.
Висш ръководен орган на НСОРБ е Общото събрание. То приема, изменя и допълва устава на
Сдружението, избира и освобождава членовете на Управителния и контролен съвет, приема решения
за създаване и закриване на постоянни комисии, приема програмата за дейността на Сдружението,
приема годишния бюджет на Сдружението и отчета за неговото изпълнение, взема и други решения,
съгласно правомощията му, посочени в устава. Общото събрание се състои от делегатите на общините
– членове на сдружението и заседава най-малко веднъж годишно. Съгласно чл. 12, ал. 2 от Устава на
НСОРБ, в него всяка община е представена от двама делегати - кмета на общината и представител на
общинския съвет. В неговите заседания общината има право на два гласа, упражнявани самостоятелно
от двамата делегати. Общината се счита за представена в случай, че в заседанието на Общото
събрание участва поне един от нейните делегати.
На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ, в двумесечен срок от провеждане на първото си
заседание, новоизбраният общински съвет следва да определи своя представител в Общото събрание и
да уведоми за това изпълнителния директор на НСОРБ. В случай, че представителят на общинския
съвет няма възможност да участва в работата на Общото събрание, общинският съвет определя друг
свой представител, който да го замества на конкретното заседание. С оглед осигуряване участието на
представител на общинския съвет на всяко заседание на Общото събрание, е допустимо с настоящето
решение да бъде избран и заместник на определения от общинския съвет делегат.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 1, т.15 от ЗМСМА, във връзка с чл. 12, ал. 2 и чл. 27, ал. 1 от Устава на НСОРБ
и чл. 5, ал., т. 14 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И

:

1. Определя за делегат в Общото събрание на Националното сдружение на общините в
Република България представителя на Общинския съвет Веселка ….. Борисова, председател на
Общинския съвет
2. При невъзможност за участие на определения по т. 1 делегат в заседание на Общото
събрание, той ще бъде заместван от Александър ……Алексиев, зам.председател на Общинския съвет
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 24
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ОТНОСНО: Определяне на представителите на община Бяла Слатина в Асоциация на дунавските
общини "Дунав"..
Мотиви: С Решение № 302 от 26.02.2002 г. Общинският съвет е дал съгласието си за участие на
общината в Асоциация на дунавските общини "Дунав", като е определил представителите на общината
в Общото събрание на сдружението.
Във връзка с предстоящото първо за новия мандат заседание на Общото събрание на АДО “Дунав”,
новоизбраните общински съвети следва да определят представителите на общината в Общото
събрание и да уведомят сдружението за това.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21 , ал. 1, т.15 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 14 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И:
1. Определя за представители на общината в Асоциация на дунавските общини "Дунав:
- Иво …..Цветков – кмет на общината – за делегат и
- Веселка ….Борисова – председател на Общинския съвет – за заместник - делегат
Кворум: 19
Резултат: 19 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 25
ОТНОСНО: Определяне размера на основните трудови възнаграждения на кмета на общината и
кметовете на кметства в Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-117/24.11.2015 г., чл. 21, ал. 1, т. 5 от
ЗМСМА, чл. 5, ал. 1, т. 4 и чл. 122, ал. 1 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
1.
Определя размера на трудовите възнаграждения /основна месечна заплата/ на Кмета на
Община Бяла Слатина и кметовете на кметства в община Бяла Слатина считано от 01.12.2015 г., както
следва:
№

Населено място

Име, презиме и фамилия

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

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

инж. Иво Цветков
Благовест Благоев
Петя Ангелова
Светослава Кръстева
Георги Георгиев
Жени Узунова
Елена Игнатова
Ценко Чоков
Петър Петров
Шибил Кирилов
Недялка Велчева

ОМЗ
от-до
730-2400
390-1400
380-1300
390-1400
390-1400
380-1300
390-1400
390-1400
380-1300
380-1300
390-1400

Основно трудово
възнаграждение
2200
720
615
705
700
645
720
760
615
615
760
10

12.
13.
14.
15.

Соколаре
Тлачене
Търнава
Търнак

Даниела Нинова
Тошко Сашов
Габриела Раловска
Йото Лалов

390-1400
380-1300
390-1400
390-1400

700
615
850
700

2. Възлага на кмета на Община Бяла Слатина изпълнението на настоящото решение.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 26
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“
Мотиви: От 01. Ноември 2015 г., в изпълнение на Решение № 1038 от 30.06.2015 г. на
Общинския съвет Бяла Слатина, в Община Бяла Слатина е разкрита нова услуга „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в град Бяла Слатина“ като делегирана от
държавата дейност.
За управител на центровете до провеждане на конкурс Община Бяла Слатина е сключила
договор с Искра Диловска. Направено е вписване в Агенцията по вписванията, като на основание на
решението на общинския съвет, като второстепенни разпоредители са вписани двата центъра като два
отделни разпоредителя с бюджет. Поради това, че една част от наетия персонал ще упражнява
дейността си и в двата центъра и центровете ще се обслужват от един специализиран автомобил, ще
представлява трудност разпределянето на разходите не само за заплати, осигуровки и гориво, но и тези
за храна, лекарства и други разходи за издръжка. Затова е целесъобразно обединяване на двата
центъра в един комплекс. Така ще се улесни отчетността.
По Проект „Подкрепа за деиституционализация на ДДМУИ „Надежда“ с. Търнава, финансиран
по ОП „Регионално развитие“, бяха изградени два центрове на настаняване от семеен тип, за които са
издадени актове за частна общинска собственост № 2760 и № 2761. По същия проект беше закупено и
цялостното оборудване на двата центъра, а по проект „Като в свой дом“, финансиран по ОП „Развитие
на човешките ресурси” (2007-2013), бяха закупени материални активи, с които се дооборудваха двата
центъра с: постелен инвентар и кухнески прибори; дрехи и лични вещи за децата и младежите; уреди
за рехабилитация и други. За да се осигури нормалното функциониране на комплекс Центрове за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания в гр. Бяла Слатина, е целесъобразно Община
Бяла Слатина да му предостави за управление активите, придобити по двата проекта, а също така и
активите прехвърлени от Общинския съвет с решение № 950 от 19.02.2015 г., и определени в
решението за дейности по Проект „Като в свой дом“, при закриване на ДДМУИ „Надежда“ с. Търнава.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл.21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101118/25.11.2015 г., чл. 34, ал. 4 във връзка с 12, ал. 1 от ЗОСи чл. 17, ал. 1, т. 7 и във връзка с чл. 21, ал.1,
т.8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 22, ал 2, чл. 26, ал. 3, чл. 38, чл. 72 и чл. 78, ал. 5 от Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
1. Обединява в комплекс „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
“ с адрес на управление гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Одрин“ № 15а, с капацитет 28 души - 24
деца/младежи с увреждания от специализирани институции и 4 деца/младежи от общността, за спешно
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настаняване, чрез вливане на „Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания 2“
в гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Димитър Благоев “ № 172а с капацитет 14 места в „Център за
настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания 1“, с адрес гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул.
„Одрин“ № 15а с капацитет 14 места.
2. Управителят Искра … Диловска да предприеме необходимите действия за промяна
регистрацията в Агенцията по вписванията.
3. Дава съгласие сгради общинска собственост съгласно АЧОС № 2760 и №2761 на обща
стойност – 1 114 663.60 лв. по баланса на Община Бяла Слатина да бъдат предоставени за управление
и стопанисване на комплекс „Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“.
4. Дава съгласие дълготрайни активи на стойност 20937.84 лв. съгласно Опис Приложение № 1
по баланса на Община Бяла Слатина да бъде предоставено за управление и стопанисване на комплекс
„Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания“.
5. Дава съгласие активи в употреба на стойност 161 146,18 лв. съгласно опис Приложение № 2
заведени по задбалансова сметка 9909 по баланса на Община Бяла Слатина да бъдат предоставени на
комплекс Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания.
6. Дава съгласие материални запаси на стойност 13230.80 лв. съгласно опис Приложение № 3
заведени по сметка 3020 по баланса на Община Бяла Слатина да бъдат предоставени на комплекс
Центрове за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания
7. Дава съгласие активи предоставени с решение № 950 / 19.02.2015 г. на Общинския съвет Бяла
Слатина за дейностите по Проект „Като в свой дом“ от имуществото на закрития ДДМУИ „Надежда“
с. Търнава на стойност 33759,88 лв. съгласно опис Приложение № 4 по баланса на Община Бяла
Слатина да бъдат предоставени на 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.
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 27
ОТНОСНО: Определяне нов състав на Местната комисия по чл. 8, ал. 2 от Закона за уреждане
жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
Мотиви: Постъпило писмо № ІІ – 1101 от 03.11.2015г. на Изпълнителния орган на
националния компенсационен жилищен фонд при Министерски съвет, предлагам на основание чл.16,
ал.2 и 3 от Правилника за приложение на Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с
многогодишни жилищно-спестовни влогове.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 4800-141-1/24.11.15., чл. 8, ал. 2 от
Закона за уреждане жилищните въпроси на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове
(ЗУЖВГМЖСВ) и чл. 16, ал. 2 и ал. 3 от ПП ЗУЖВГМЖСВ, чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
Местната комисия по чл. 16, ал. 2 от ППЗУЖВГМЖСВ да се състои от седем члена и да има
следния състав с мандат на мандата на Общинския съвет:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Тихомир Трифонов – заместник-кмет „Устройство на територията,
строителство, бедствия и аварии ”
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И ЧЛЕНОВЕ :

1. Ралица Искренова – общински съветник
2. Касъм Касъмов – общински съветник
3. Иван Боровански – общински съветник
4. Маргарита Димитрова – ст. експерт в дирекция „Управление на общинската
собственост”
5. Валери Соколарски – юрист на Общината
6. Мариян Славчев – старши счетоводител в дирекция “Бюджет и счетоводство“.

Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Я. Касъмов не гласува – подал декларация по чл. 12, т. 4 ОТ ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 28
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Слънцезащитно съоръжение“ с площ 24,00
кв.м. РЗП към западната фасада на масивна сграда, намираща се в югозападната част на УПИ IX-1202
в кв. 137, ул. „Коста Златаров“ № 43, с. Галиче.
Мотиви: Подадено е Заявление с вх.№ 9400-3530 / 19.11.2015г. от …….. да извърши поставяне
на слънцезащитно съоръжение с площ 24,00 кв.м. РЗП, към западната фасада на собствената му
масивна сграда, намираща се в югозападната част на УПИ ІХ-1202 в кв. 137, по плана на с. Галиче. В
случая са налице условията на чл. 28, ал. 3 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за
придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, съгласно който на собственика на
сградата се отдава под наем общински терен за поставяне на козирки, сенници и навеси без търг или
конкурс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-35301/24.11.2015 г., чл. 8, ал. 1 от ЗОС и чл. 28, ал. 3 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8
и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
1. Разрешава поставяне на слънцезащитно съоръжение към западната фасада на масивна сграда,
намираща се в югозападната част на УПИ ІХ-1202 в кв. 137, по плана на с. Галиче, с разгъната
застроена площ 24,00 кв.м., върху общински терен, представляващ тротоар на ул. “Коста Златаров“ №
43, съгласно схема по чл. 56 от ЗУТ на Главния архитект на Община Бяла Слатина.
2. Определя наемна цена съгласно раздел III. т. 2 на Приложени №1 от Наредба № 6 на
Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество както следва:
- за периода от 01.04. до 30.09. – по 10,80 лв. без ДДС или 12,96 лв. с ДДС на месец.
- за периода от 01.10. до 31.03. – по 6,00 лв. без ДДС или 7,20 лв. с ДДС на месец.
3. Възлага на Кмета на Общината да сключи със заявителя договор за наем за поставяне на
навес за срок от 10 /десет/ години.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА” и 1 глас „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
РЕШЕНИЕ № 29
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ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на имоти, общинска собственост, във връзка със
Заявление с вх. № 9400-3304 / 09.11.2015 г.
Мотиви: Подадено е Заявление от …………. с вх. № 9400-3304 / 09.11.2015 г., …за изграждане
на селскостопански постройки в имот, общинска собственост, който лицето желае да закупи. Касае се
за недвижим имот, извън регулацията на населеното място, който представлява пасище, мера по
смисъла на ЗСПЗЗ и е публична общинска собственост. За да може да се удовлетвори искането на
заявителя за изграждане на селскостопански постройки, е необходимо първо да се направи делба на
имота, след което да се приложи чл. 45и от ППЗСПЗЗ – „промяна в начина на трайно ползване на
пасищата и мерите в земеделски земи за други земеделски нужди“. Решението на Общинския съвет за
промяна на начина на трайно ползване на земите се приема въз основа на скица проект с нанесени
граници на площите, за които се предвижда промяна в начина на трайно ползване.
Промяната в начина на трайно ползване на исканата площ от този имот – по-малко от 1 декар,
не би се отразило и засегнало правата на животновъдите на територията на населеното място.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с
изх. № 9400-3304 -1 / 25.11.2015 г., чл. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 21,
ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
I. 1. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, общинска собственост, с начин
на трайно ползване „пасище, мера“, намиращ се в землището на с. Соколаре, Община Бяла Слатина,
съгласно приложен към решението проект за делба, както следва:
ПИ № 000041, пасище, мера, III-та 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,
община Бяла Слатина, обл. Враца.
ПИ № 000043, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 0.395 дка в землището на с. Соколаре,
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.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 18 гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“

РЕШЕНИЕ № 30
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.
Мотиви: Касае се за недвижим имот, извън регулацията на селото, за които има Решение на
Общински съвет Бяла Слатина № 1108 / 22.10.2015 г. за промяна начина на трайно ползване на имота
от „пасище, мера“ в „нива“.
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Постъпило е заявление с вх. № 2600-662 / 24.11.2015 г. от…, за закупуване на имота. Същият до
сега не е използван по предназначение и не е носил приходи на общината. При наличие на интерес, е
целесъобразно да бъде проведена процедура за продажба на имота, от което Общината би имала
финансова изгода.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с
изх. № 2600-662 -1 / 25.11.2015 г., във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 72, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
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.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот 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, в размер на 8630 лв. /Осем хиляди шестстотин и тридесет лева/, изготвена от лицензиран
оценител. Данъчната оценка на имота е 2184.40 лв. /Две хиляди сто осемдесет и четири лева и
четиридесет стотинки/
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба №6 на ОбС на
публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 030024, нива, III-та категория земя, с
площ 14.153 дка, в местността „Калето“, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл. Враца
по начална тръжна цена в размер на 8630 лв. /Осем хиляди шестстотин и тридесет лева/, изготвена от
лицензиран оценител, депозит за участие 863 лв. /Осемстотин шестдесет и три лева/.
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
70 лв. (Седемдесет лева), без ДДС, да бъде за сметка на купувача.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 18 гласа “ЗА” и 2 гласа „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ“
РЕШЕНИЕ № 31
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.
Мотиви: Касае се за недвижим имот, извън регулацията на селото, за които има Решение на
Общински съвет Бяла Слатина № 1108 / 22.10.2015 г. за промяна начина на трайно ползване на имота
от „пасище, мера“ в „нива“.
Постъпило е заявление с вх. № 2600-662 / 24.11.2015 г. от ….., за закупуване на имота. Същият
до сега не е използван по предназначение и не е носил приходи на общината. При наличие на интерес,
е целесъобразно да бъде проведена процедура за продажба на имота, от което Общината би имала
финансова изгода.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с
изх. № 2600-662 -1 / 25.11.2015 г., във връзка с чл. 35, ал. 1 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, чл. 72, ал. 1, т. 1 от
Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
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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.
2. Одобрява пазарната оценка на поземлен имот 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,
в размер на 880 лв. /Осемстотин и осемдесет лева/, изготвена от лицензиран оценител. Данъчната
оценка на имота е 249 лв./Двеста четиридесет и девет лева/
3. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането по реда на Наредба № 6 на ОбС на
публично оповестен търг с явно наддаване за продажба на ПИ № 030025, нива, III-та категория земя, с
площ 1.613 дка, в местността „Калето“ “, в землището на с. Алтимир, община Бяла Слатина, обл.
Враца по начална тръжна цена в размер на 880 лв. /Осемстотин и осемдесет лева/ лв., изготвена от
лицензиран оценител, депозит за участие 88 лв./Осемдесет и осем лева/
4. Хонорарът на лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на
70 лв. (Седемдесет лева), без ДДС, да бъде за сметка на купувача.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 32
ОТНОСНО: Процедура за отдаване под наем за 5 /пет/ стопански години на общинска земеделска
земя в землища на Община Бяла Слатина.
Мотиви: Касае се за недвижими имоти, извън регулацията на населените места, за които има
Решения на Общински съвет Бяла Слатина с № 1107 / 22.10.2015 и № 1108 / 22.10.2015 г. за промяна
начина на трайно ползване на имотите от „пасище, мера“ в „нива“.
Същите до сега не са отдавани под наем. С цел реализиране на повече приходи е
целесъобразно, да бъде проведена процедура за отдаване под наем.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1 от ЗОС, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с
изх. № 6101-119 / 25.11.2015 г., във връзка с чл. 51, ал. 1,2,3 и ал. 4 и т. VII-1.1 от Приложение 1 от
Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
I. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина провеждането на процедура при условията на
Наредба № 6 на Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество 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

Поземлен
имот №

гр. Бяла Слатина
гр. Бяла Слатина
с. Соколаре
с. Търнак
с. Търнак
с. Бърдарски
геран

118003
000260
015019
000264
000444
060020

Начин на
трайно
ползване
нива
Нива
нива
нива
нива
нива

Площ
дка
12.408
77.218
7.882
0.906
289.183
7.285

Начална
тръжна цена
лв.
496.32
3088.72
315.28
36.24
11567.32
291.40

Депозит за
участие
лв.
49.63
308.87
31.53
3.62
1156.73
29.14

АОС №

2958
2959
2966
2960
2961
2962
16

с. Галиче
с. Комарево
с. Бъркачево

000458
025003
000067

Нива
Нива
нива

42.569
63.646
16.048

1702.76
2545.84
641.92

170.28
254.58
64.19

2965
2964
2963

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.

Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 33
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.“,
за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ договор №2014BG16SPO002-005 от 16.09.2015 г.
по фонд „Солидарност“ на Европейския съюз.
Мотиви: Община Бяла Слатина има сключен договор с Министерство на регионалното
развитие и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност“ – Главна дирекция
„Програмиране на регионалното развитие“ 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.“.
Договорът за безвъзмездна помощ е със срок от 16 месеца и е на стойност 1 349 473,54 лв.
Обектите, които са предмет на интервенция и ще бъдат възстановени са по 2 операции:
- Операция 1 „Възстановяване на засегната водопроводна мрежа в гр. Бяла Слатина“ със СМР
дейности за подмяна на съществуващите водопроводи по 7 улици: ул. „Иван Вазов“, ул. „Панайот
Хитов“, ул. „Бенковски“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Страхил Войвода“, ул. „Крайбрежна“ и ул. „Райна
Княгиня“.
- Операция 2 „Възстановяване на пътната настилка в гр. Бяла Слатина " със СМР дейности за
възстановяване на пътната настилка по 7 улици: ул. „Иван Вазов“, ул. „Панайот Хитов“, ул.
„Бенковски“, ул. „Баба Тонка“, ул. „Страхил Войвода“, ул. „Крайбрежна“ и ул. „Райна Княгиня“.
В резултат от изпълнението на предвидените СМР дейности се очаква да бъде подменена
водопроводна мрежа с обща дължина 986 м. и възстановена пътна настилка 1 258 м.
Съгласно чл. 4 от Договора за безвъзмездна финансова помощ, Община Бяла Слатина има
право да поиска авансово плащане в размер до 674 736,77 лв., представляващи до 50% от стойността
на предоставената от Координиращия орган БФП. Авансовото плащане се извършва след представяне
на Искане за плащане по образец с включени приложения към него на следните документи:
- Копие от подписани от Община Бяла Слатина договори с изпълнители, в качеството й на
възложител;
- Запис на заповед или банкова гаранция за размера на аванса в полза на Договарящия орган,
придружени с Решение на Общинския съвет, с което се разрешава поемане на задължението.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-123 /
25.11.2015 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 и чл. 27, ал. 4 и ал. 5 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 9 и
т. 22 от ПОДОСНКВОА,
РЕШИ:
1. Разрешава поемане на задължение в размер на 672 336,60 лв. (шестотин седемдесет и две хиляди
триста тридесет и шест лева и шестдесет стотинки), обезпечаващо получено авансово плащане по
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Договор №2014BG16SPO002-005 от 16.09.2015 г., сключен с Министерство на регионалното развитие
и благоустройството, Координиращ орган на фонд „Солидарност“ – Главна дирекция „Програмиране
на регионалното развитие“ 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, Координиращ
орган на фонд „Солидарност“ – Главна дирекция „Програмиране на регионалното развитие“ без
протест и без разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер,
със срок на предявяване до два месеца след изтичане на крайния срок по изпълнение на договора за
безвъзмездна финансова помощ, което е до 16.03.2017 г., в размер на 672 336,60 лв. (шестотин
седемдесет и две хиляди триста тридесет и шест лева и шестдесет стотинки), обезпечаваща получено
авансово плащане по Договор с регистрационен номер №2014BG16SPO002-005 от 16.09.2015 г.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 19 гласа “ЗА”
Забележка: Ралица Искренова не гласува – подала декларация по чл. 12, т. 4 от ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 34
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2015 г.
Постъпила е докладна с вх. № 5300-27 / 27.11.2015 г. от Антония Искренова, директор на
ОП „Пазари и социални дейности“ за необходимостта от закупуване на нов автомобил за нуждите на
дейността „Домашен социален патронаж“. В мотивите се посочва, че „ОП „Пазари и социални
дейности” разполага с 2 автомобила за обслужване на дейността „Домашен социален патронаж“.
Единият автомобил е втора употреба, марка „Рено“, модел „Експрес“ с рег. № ВР 3118 АР и година на
производство 1994 г. Той се използва за доставяне на топъл обяд и храна от патронаж на 251
потребители в с. Търнава, с. Алтимир, с. Галиче, с. Бърдарски геран, с. Търнак и част от потребителите
в гр. Бяла Слатина. Автомобилът е амортизиран, технически неизправен и несигурен, нуждае се от
скъпи ремонти и създава неудобства в организацията и работния процес на предприятието. Честите
ремонти налагат използването на други автомобили от парка на Община Бяла Слатина. За тази година,
разходите за ремонт са на стойност 1691,80 лв., което е нерентабилно и само временно решава
проблема.“
За закупуването на автомобила са необходими около 15 000 лв., като за целта от бюджета на
Предприятието могат да се заделят 12 000 лв., а остатъкът да бъде за сметка на преизпълнение на
общински приходи.
Община Бяла Слатина, като собственик на трайни пасища е подала искане за изплащане на
средства за финансово подпомагане по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2014 г.
По схемата за единно плащане на площ е оторизирана и преведена на Общината сумата от 46 721
лв. По схемата за преразпределително плащане е оторизирана сумата от 3 987 лв. Общо за
подпомагане на кампания 2014 г. Община Бяла Слатина е получила от ДФ „Земеделие“ 50 708 лв.,
които са постъпили през 2015 г. по сметката за средства от Европейския съюз - Разплащателна
агенция. Разходите за поддръжка на общинските земи се извършват текущо през годината, а помощите
от Фонда са преведени през следващата година. С цел опазване на общинските земи и пасища в добро
състояние, контрол и предотвратяване на нерегламентираното им ползване и замърсяване, е
целесъобразно да бъде закупен високопроходим автомобил, който да подпомага извършването на тези
дейности.
Мотиви:

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-122/ 25.11.15. и
чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, във връзка с чл. 124, ал. 3 и ал. 4 чл. 125 от ЗПФ и чл. 21, ал. 1, т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА
Р Е Ш И :
І. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2015 г. както следва:
НОВ ОБЕКТ: Лек автомобил за нуждите на ОП “Пазари и социални дейности“
§§52-04 „Придобиване на транспортни средства“
Функция «Социално осигуряване, подпомагане и грижи»
Дейност «Домашен социален патронаж»
Източник на средства: собствени средства
Било: 0 лв.

Става: 15 000 лв.

Средствата в размер на 15 000 лв. се осигуряват както следва: от местна дейност „Други служби
и дейности по социалното осигуряване, подпомагане и заетостта, параграфи 01, 02, 05, 10 на ОП
„Пазари и социални дейности“ – 2 996 лв.; от местна дейност „Домашен социален патронаж“, §10-00
„Издръжка“ на ОП „Пазари и социални дейности“ – 2 004 лв; от местна дейност „Помощни
стопанства, столове и други спомагателни дейности“, §10-00 „Издръжка“ на ОП „Пазари и социални
дейности“ - 7 000 лв. и 3 000 лв. от преизпълнение на собствени приходи §§24-06 „Приходи от наем
на земя“.
НОВ ОБЕКТ: Високопроходим автомобил за нуждите на Общинска администрация
§§52-04 „Придобиване на транспортни средства“
Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност «Други дейности по селско и горско стопанство, лов и риболов»
Източник на средства: собствени средства
Било: 0 лв.

Става: 61 000 лв.

Средствата в размер на 61 000 лв. се осигуряват както следва: 50 708 лв. от преизпълнение на
собствени приходи §§46-10 „Текущи помощи и дарения от Европейския съюз“ в отчетна група
„Сметки за средства от Европейския съюз“ – РА и 10 292 лв. от преизпълнение на собствени приходи
§§24-06 „Приходи от наем на земя“.
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