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ПРОТОКОЛ № 42 / 16.10.2018 Г.
Гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа „ЗА”
РЕШЕНИЕ № 719
ОТНОСНО: Одобряване на окончателен проект на Общ устройствен план на Община Бяла Слатина
/ОУП/.
Мотиви: Общият устройствен план на Община Бяла Слатина е възложен за проектиране след
Решение № 257/2016 г. с протокол №14/31.08.2016г на Общински съвет- Бяла Слатина.
Извършени са следните действия:
- Изработен е предварителен проект на ОУП на Община Бяла Слатина;
- Предварителният проект на ОУП на Община Бяла Слатина е представен за публично разглеждане
от обществеността в периода от 02.03.2018 г. до 10.04.2018г.;
- Проведено е обществено обсъждане на предварителния проект на ОУП на Община Бяла Слатина
на 11.04.2018 г. и е съставен протокол от общественото обсъждане;
- Предварителният проект на ОУП на Община Бяла Слатина е разгледан на разширено заседание на
Общински експертен съвет за устройство на територията /ОЕСУТ/ към Община Бяла Слатина,
проведено на г. На заседанието присъстваха представители на заинтересовани ведомства,
организации и експлоатационни дружества;
- Забележките от протокола на ОЕСУТ, както и препоръките и становищата на граждани и фирми от
общественото обсъждане на предварителния проект на ОУП на Община Бяла Слатина, са
съобразени при изготвянето на окончателен проект на ОУП на Община Бяла Слатина.
Изпълнението на горепосочените забележки е отразено в Доклад за изпълнение та препоръките
към предварителен проект на ОУП на Община Бяла Слатина;
- Постъпилите инвестиционни предложения от граждани и фирми в периода на публичното
представяне на окончателния проект на ОУП на Община Бяла Слатина, както и постъпилите
предложения след провеждането на общественото обсъждане на окончателния проект на ОУП на
Община Бяла Слатина, бяха изпратени на проектантския екип за отразяване в окончателния
проект. Изпълнението на горепосочените забележки е отразено в Доклад за изпълнение на
препоръките към окончателния проект на ОУП на Община Бяла Слатина;
- Окончателният проект на ОУП на Община Бяла Слатина с отразени становища и предложения от
граждани и фирми е приет на разширено заседания на ОЕСУТ към Община Бяла Слатина,
проведено на 12.10.2018г.;
- РИОСВ-гр. Враца е издала становище по Екологична оценка,№ ВР 1-1/2018 с което съгласува ОУП
на Община Бяла Слатина.
- Изготвена е обобщена справка за ОУП на Община Бяла Слатина, съответстваща на основните
резултати и препоръки по документацията по екологична оценка, резултатите от консултациите.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-125/12.10.2018 г. и
чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2 и 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,
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Р Е Ш И:
1. Одобрява окончателния проект на Общ устройствен план на Община Бяла Слатина, заедно с
правилата и нормативите по неговото прилагане в графичната част, и представеното Становище по
Екологична оценка ,№ ВР 1-1/2018 на РИОСВ-гр. Враца.
2. На основание чл. 127, ал. 6 от ЗУТ, решението да се обнародва в Държавен вестник.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да представя ежегодно за приемане от Общински съветБяла Слатина Доклад за изпълнението на Общия устройствен план на Община Бяла Слатина в неговия
обхват и предложение за измененията му, ако такива се налагат, съгласно чл. 127, ал. 9 от ЗУТ.
Приложения: Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Бяла Слатина; Доклад за
изпълнение на препоръките към предварителния проект на Общ устройствен план на Община Бяла
Слатина; Доклад за изпълнение на препоръките към окончателния проект на Общ устройствен план
на Община Бяла Слатина; Протокол на ОЕСУТ от 12.10.2018г.
Поименно гласуване:
Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 720
ОТНОСНО: Изплащане на допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметовете на
кметства през месец октомври 2018 г.
Мотиви: През деветмесечието на 2018 г. служителите от Общинска администрация са
изпълнили целите, програмите и проектите, за които отговарят по съответните ресори с минимално
използване на ресурсите, преди или в определените срокове за изпълнение, като са реализирали
успешно инициативи, които допринесоха за изключително подобряване на дейността на общинската
администрация и обслужването на гражданите и организациите.
Примери в това отношение са редицата одобрени и управлявани проекти и такива разработени
и чакащи одобрение за финансиране; в края на деветмесечието вече има преизпълнение на заложения
годишен план за събиране на приходи от местни дейности, като се очаква в края на годината те да са
над 100 хил. лв.; показател за водената добра финансова политика от Общинска администрация, е
заверка от Сметна палата на Годишния финансов отчет за 2017 г. с оценка „немодифициран“, което
отговаря на предишната скала за оценки „без резерви”. Друг показател за финансова стабилност и
добро управление на бюджета е, че общината няма просрочени задължения и разполага с финансов
ресурс за обезпечаване на всички поети задължения..
Община Бяла Слатина работи активно и по синхронизиране на дейностите във връзка с
електронното управление и предлагането на комплексни услуги на гражданите, както в централната
администрация, така и във всички кметства.
Планираните в бюджета на общината за 2018 г. средства за възнаграждения и осигурителни
вноски са достатъчни за допълнителни възнаграждения за постигнати резултати, като същите се
определят въз основа на оценка на структурните звена в администрацията, като размера им ще е в
рамките до 50% от основното месечно възнаграждение, пропорционално на отработеното време.
Съгласно чл. 27 от Вътрешните правила за работна заплатите на работещите по трудови и служебни
правоотношения в „Общинска администрация“ на Община Бяла Слатина, общинският съвет определя
с решение допълнителни възнаграждения за постигнати резултати на кметовете на кметства- по
предложение на кмета на общината и на кмета по предложение на Общинския съвет или неговия
председател. Възнагражденията за постигнати резултати се изплащат през м. април, юли, октомври и
януари на следващата година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-124/09.10.2018 г., предложение на
Председателя на общинския съвет, подкрепено на заседание на ПКБФИП, проведено на 16.10.2018 г. и
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 5 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 4 и т. 22 и чл.
5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА и чл. 27 от Вътрешните правила за работна заплатите на работещите по
трудови и служебни правоотношения в „Общинска администрация“ на Община Бяла Слатина,
Р Е Ш И:
1. По предложение на Кмета на Общината, определя допълнителни възнаграждения за
постигнати резултати на кметовете на кметства както следва:
№
по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Име, презиме фамилия
Благовест Симеонов Благоев
Светослава Христова Кръстева
Петя Начова Ангелова
Жени Велева Узунова
Елена Николаева Василева
Страхил Христов Стоянов
Петър Иванов Петров
Шибил Илиев Кирилов
Недялка Дончева Велчева
Даниела Цветанова Нинова
Тошко Маринов Сашов
Габриела Любенова Раловска
Йото Марков Лалов

лева
416
407
356
373
416
438
356
356
439
405
356
491
405

2. По предложение на Председателя на Общинския съвет, определя допълнително
възнаграждение за постигнати резултати на Кмета на общината в размер на 1200 лв.
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