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ПРОТОКОЛ № 17 / 29.11.2016 Г.
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 295
ОТНОСНО: Отчет за дейността на Общински съвет Бяла Слатина и неговите комисии за периода
11.05.2016 година до 10.11.2016 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
11.05.2016 година до 10.11.2016 година.
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 296
ОТНОСНО: Отчет на Кмета изпълнение актовете на Общинския съвет за периода 11.05.2016 година
до 10.11.2016 година.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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
11.05.2016 година до 10.11.2016 година.
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 297
ОТНОСНО: Приемане на нова Наредба за управление на общинските пътища.
Мотиви: Действащата Наредба за управление на общинските пътища в Община Бяла Слатина е
приета с Решение № 241 от Общински съвет – Бяла Слатина взето Протокол № 19 от 30.06.2005г. От
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приемането ѝ до настоящия момент, нормативната уредба касаеща управлението и стопанисването на
пътищата не е променяна.
На 28.10.2016г. е получено в Общинска администрация – Бяла Слатина Предложение от Ал.
Лозанов – прокурор при Районна прокуратура, гр.Бяла Слатина за промяна на Наредба №12 за
управление на общинските пътища на Община Бяла Слатина и привеждането й в съответствие със
законовите изисквания и актуалната редакция на Закона за пътищата.
Промените са необходими поради измененията на Закона за пътища, Правилника за прилагане
на Закона за пътищата, Наредбата за специално ползване на пътищата и издаване на Наредба №РД-0220-19 от 12.11.1012г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата.
Общинската наредба трябва да отговаря на всички законови изисквания. С цел правилното
прилагане на законите, подзаконовите нормативни актове следва да кореспондират с тях по правилен
и неподлежащ на различно тълкуване начин. С приемането на Наредба управление на общинските
пътища, изградената пътна мрежа на територията на Община Бяла Слатина, ще се развива съобразно
транспортните и социалните потребности на обществото, инфраструктурата на населените места и
изискванията на нормативните актове, свързани с националната сигурност, опазването на околната
среда и безопасността на движението.
Новата Наредба за управление на общинските пътища ще бъде основен подзаконов нормативен
акт, с който се регламентират условията и реда за управлението, ползването и изграждането, ремонта,
поддържането и финансирането на пътища от общинската пътна мрежа. Основната цел е да се
разрешат инфраструктурни проблеми, които са от изключителна важност за региона.
С новия подзаконов нормативен акт преди всичко се определят редът и условията за уреждане
на въпроси и отношения, свързани със собствеността, ползването, управлението, изграждането,
ремонта и поддържането на общинските пътища в община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 23 от Закона за пътищата и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 2
и чл. 21, ал. 1, т. 237 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Отменя Наредба № 12 за управление на общинските пътища на Община Бяла Слатина, приета
с Решение № 241 от Протокол № 19 от 30.06.2005 г. на Общински съвет – Бяла Слатина.
2. Приема нова Наредба № 12 за управление на общинските пътища.
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 298
ОТНОСНО: Приемане на финансов отчет и отчет за дейността „МБАЛ Бяла Слатина“ ЕООД за
деветмесечието на 2016 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. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема финансовия отчет и отчета за дейността на „МБАЛ – Бяла Слатина” ЕООД за деветмесечието
на 2016 година.
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Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 299
ОТНОСНО: Приемане на финансов отчет и отчет за дейността „МЦ-І Бяла Слатина” ЕООД за
деветмесечието на 2016 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. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема финансовия отчет и отчета за дейността на „МЦ-І Бяла Слатина” ЕООД за деветмесечието на
2016 година.
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 300
ОТНОСНО: Информация за готовността за зимно поддържане, сезон 2016-2017 г., на територията на
община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание документ с изх. № 9300-141 /11.11.16. от заместник-кмет ОСБА и чл. 17, ал. 1, т. 2 и т. 6
от ЗМСМА, във връзка с 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение Информацията за готовността за зимно поддържане на общинската пътна
мрежа на територията на община Бяла Слатина за зимен сезон 2016 / 2017 г.
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 301
ОТНОСНО: Създаване на Наблюдателна комисия по 170, ал. 2 от Закон за изпълнение на наказанията
и задържане под стража.
Мотиви: От 01. Юни 2009 г. е в сила Закона за изпълнение на наказанията и задържането под
стража. Съгласно чл. 170, ал. 2 от Закона, към Общинските съвети трябва да бъдат създадени
Наблюдателни комисии, които подпомагат работата по ресоциализацията на лишените от свобода,
съвместно с комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни,
териториални структури на Министерството на труда и социалната политика, граждански и
религиозни сдружения и неправителствени организации. Наблюдателните комисии се създават към
общинските съвети. В техния състав се включва пробационен служител и представител на затвора или
поправителния дом. Основната функция на наблюдателната комисия е да работи по ресоциализацията
на лишените от свобода.
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Членовете на наблюдателните комисии могат да посещават местата за лишаване от свобода, да
се срещат с лишените от свобода, да се запознават с необходимите им документи, да изискват и
получават информация от администрацията на местата за лишаване от свобода. Предложенията и
препоръките на наблюдателните комисии са задължителни за началника на затвора и поправителния
дом. При неизпълнение на предложение или препоръка на наблюдателната комисия, въпросът се
отнася към главния директор на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията. Издръжката на
набюдателните комисии се осигурява от общинските съвети.
Според чл. 171, ал. 1 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража,
наблюдателните комисии:
1. осъществяват обществен контрол на дейността на местата за лишаване от свобода;
2. подпомагат ресоциализацията на лишените от свобода, включително чрез иницииране на
социални услуги на територията на общината;
3. правят предложения за изменяне на режима, преместване на лишените от свобода в
затворнически заведения от по-лек или по-тежък тип или за условно предсрочно освобождаване;
4. правят предложения и дават мнения по искания за помилване;
5. подпомагат семействата на лишените от свобода;
6. съдействат за настаняване на работа и битовото устройване на освободените от местата за
лишаване от свобода
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от председателя на Общинския съвет с изх. № 6101-138 / 21.11.16 г. и чл. 170,
ал. 2 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23
от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Създава Наблюдателна комисия в състав от 7 члена, както следва:
Председател:
- Александър … Алексиев – заместник-председател на Общинския съвет;
и членове:
- Ангел … Ангелов – председател на ПКНУКИ при Общински съвет Бяла Слатина;
- Вяра … Бодурова – инспектор в Пробационно звено – Бяла Слатина;
- Боряна … Петкова – представител на Пробационен съвет – Бяла Слатина;
- Тихомир … Трифонов – председател на МКБППМН;
- Таня … Петкова – директор на д-я „Бюро по труда” Бяла Слатина
- Мая … Лалушева – социален работник в отдел „Социална закрила” при д-я „Социално
подпомагане” – Бяла Слатина.
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 302
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна от Николай Димов,
прокурист на МБАЛ Бяла Слатина с вх. № 2400-10-12 / 18.11.2016 г. за необходимостта от средства за
закупуване на нови болнични легла, матраци и нощни шкафчета.
В мотивите към докладната се посочва, че: „В следствие на дългогодишната експлоатация
съществуващите болнични легла в Детско отделение, закупувани през седемдесетте години на
миналия век са амортизирани, морално остарели със скъсани пружини и негодни за експлоатация. …
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Лечебното заведение не разполага с необходимите средства, в предвид намаления бюджет предоставен
от касата през 2016 г.“
Във връзка с извършения ремонт по проект „Красива България“ в Детско отделение и
цялостното му обновление, ще са необходими 18 200 лв. за закупуване на 17 броя големи болнични
легла и 15 броя детски болнични легла.
Съгласно чл. 100, ал. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за лечебните заведения, общините могат да
финансират общинските лечебни заведения чрез целеви субсидии, одобрени с общинския бюджет за
основен ремонт или ремонт, свързан с преустройството на лечебното заведение.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 и ал. 4 от ЗПФ, чл. 100 от ЗЛЗ, Докладна от кмета на общината с изх. №
2400-10-13 / 21.11.2016 г., Наредба № 10 на Общински съвет Бяла Слатина за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на бюджета на община Бяла Слатина и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка
с чл. 21, ал. 1, т. 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:
1.
Отпуска целева субсидия на МБАЛ Бяла Слатина в размер на до 18 200 лв. за
закупуване на обзавеждане на Детско отделение към МБАЛ Бяла Слатина.
Средствата в размер на 18 200 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи и са дължими
до края на 2016 г.
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 303
ОТНОСНО: Одобряване на споразумение за общинско сътрудничество по проектно предложение по
процедура за предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“.
Мотиви: Във връзка с одобрено проектно предложение „Обучение за успех“, с регистрационен
номер BG05M2OP001-3.002-0413 и отправена покана за сключване на договор за предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ, е необходимо Общински съвет Бяла Слатина да одобри
Споразумение за общинско сътрудничество между кандидата - Община Бяла Слатина и партньорите
по проекта.
Съгласно Насоките за кандидатстване и изпълнение на гореописаната процедура,
партньорството е задължително условие. Предвид това, Община Бяла Слатина ще изпълнява проекта в
партньорство със Сдружение с нестопанска цел "Първи юни" и 10 училища – НУ „Христо Ботев“, гр.
Бяла Слатина; НУ „Христо Смирненски“, гр. Бяла Слатина; ОУ „Георги Стойков Раковски“, с. Търнак;
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Попица; ОУ „Христо Ботев“, с. Търнава; ПАГ „Н. Й. Вапцаров“, гр.
Бяла Слатина; ПГО „Елисавета Багряна“, гр. Бяла Слатина; ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Бяла
Слатина; СУ „Христо Ботев“, с. Габаре и СУ „Христо Ботев“, с. Галиче.
Проектът цели осигуряването на равен достъп до качествено образование, отчитайки различната
степен на социална интеграция на отделните етнически малцинства и нуждата от прилагане на
целенасочени мерки на местно ниво за решаване на проблемите в образованието. Дейностите по
проекта ще се изпълняват в рамките на 20 месеца, като размерът на БФП, която ще бъде предоставена,
е 376 540,00 лв.
В резултат от изпълнението на проекта се очаква да бъдат постигнати следните резултати:
- подобрени условия за равен достъп до училищно образование;
- развити интереси и умения за общуване на децата в мултикултурна среда;
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- осигурени допълнителни занимания за ученици, за които българският език не е майчин, за
компенсиране на пропуските при усвояване на учебния материал;
- привлечени родители в процеса на взаимодействие семейство – училище;
- повишена мотивация на родителите за отговорно родителство и осъзнаване на ползите от
образованието за житейската реализация на децата им;
- преодолени негативни обществени нагласи и стимулиране на етническата толерантност;
- изпълнена общинска политика за образователна интеграция на децата от етническите
малцинства.
С оглед спазването на изискванията на Договора за безвъзмездна финансова помощ по
Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, в споразумението за
партньорство, което Община Бяла Слатина ще сключи, са определени управленските и финансови
отговорности, които носи всеки един от партньорите.
Към момента на сключване на договор за предоставяне на БФП следва да е сключено
Споразумение за партньорство по образец на ОП НОИР.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание окладна от кмета на общината с изх. № 6101-137 / 17.11.2016 г., чл. 61 и чл. 21, ал. 1, т. 2
от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 и т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл.
5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Одобрява сключването на Споразумение за партньорство по проект „Обучение за успех“, с
регистрационен номер BG05M2OP001-3.002-0413, одобрен за финансиране по процедура за
предоставяне на БФП BG05M2OP001-3.002 „Образователна интеграция на учениците от етническите
малцинства и/или търсещи или получили международна закрила“, между Община Бяла Слатина и
партньорите:
- Начално училище „Христо Ботев“ гр. Бяла Слатина, Партньор 1;
- Начално училище „Христо Смирненски“ гр. Бяла Слатина, Партньор 2;
- Основно училище „Георги Стойков Раковски“ с. Търнак, Партньор 3;
- Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Попица, Партньор 4;
- Основно училище „Христо Ботев“ с. Търнава, Партньор 5;
- Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Бяла Слатина,
Партньор 6;
- Професионално гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина, Партньор 7;
- Основно училище „Св. Климент Охридски“ гр. Бяла Слатина, Партньор 8;
- Средно училище „Христо Ботев“ с. Габаре, Партньор 9;
- Средно училище „Христо Ботев“ с. Галиче, Партньор 10;
- Сдружение с нестопанска цел „Първи юни“ гр. Бяла Слатина, Партньор 11.
Приложение: Образец на споразумение
Гласуване: Кворум: 20
Резултат: 18 гласа “ЗА”
ЗАБЕЛЕЖКА: Ангел Ангелов и Иван Боровански не гласуват – подали декларация по чл. 12, т. 4 от
ЗПУКИ
РЕШЕНИЕ № 304
ОТНОСНО: Изтичане срока на договорите за възлагане на обществен превоз по утвърдено
разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция, „Автомобилна
Администрация“.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 19, ал. 2 от Закона за автомобилните превози и по реда на глава втора, Раздел
I от Наредба № 2 от 15.03.2002г. за условията и реда за утвърждаване на транспорни схеми и за
осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, Докладна от кмета на общината с изх.
№ 6101-134 / 14.11.16. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
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 транспортна схема, съгласно маршрутни разписания както следва:
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия АС „МИЗИЯ“ – АС
„ГАРАНТ“. – 07.10 ч.

МАРШРУТНО РАЗПИСАНИЕ №28
на автобусна линия АС „МИЗИЯ“ – АС „ГАРАНТ“
Разстояние
/км/
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Час, минути
Пристига Стои Тръгва
1
07.10
07.14
1
07.15
07.16
1
07.17
07.18
1
07.19
07.20
1
07.21
07.22
1
07.23
07.24
1
07.25
07.26
1
07.27
07.28
1
07.29
07.30
1
07.31
07.32
1
07.34
07.35

Обща дължина
Общо време за движение
Общо време за пътуване

6 км.
25 мин.
25 мин.

МАРШРУТ
Мизия
ПАГ „Н.Й.Вапцаров“
СОУ „В.Левски“
Банка ДСК
Блок ГНС
Аптека
Хали
Стоматология
„Пионер“ АД
МБАЛ
„Кардинал“ АД
Гарант

Час, минути
Пристига Стои
Тръгва
17.10
17.04
1
17.05
17.02
1
17.03
17.00
1
17.01
16.58
1
16.59
16.56
1
16.57
16.54
1
16.55
16.52
1
16.53
16.50
1
16.51
16.48
1
16.49
16.46
1
16.47
16.45

Vt Средна техническа скорост 14.4 км/ч.
Vc Средна съобщителна скорост 14.4 км/ч.

Настоящето разписание се възлага от Община Бяла Слатина на …………………………………
с Договор за възлагане от ……………………. със срок на действие до …………………
КМЕТ НА ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА: /Инж. Иво Цветков/
Поименно гласуване: Кворум: 20
Резултат: 20 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 305
ОТНОСНО: Отдаване под наем на „Фурна“ намираща се в УПИ ІІ, кв. 36 по плана на с. Бъркачево.
Мотиви:
Касае се за молба, подадена от …… с вх. № 9400-3122 / 04.11.2016 г., с която ни
уведомява, че желае да наеме помещения, намиращи се в сграда „Фурна“, с. Бъркачево, с обща полезна
площ 97,90 кв.м., от които 59,56 кв.м. производствена площ и 38,34 кв.м. обслужваща и складова
площ. Сградата е частна общинска собственост, актувана с АЧОС № 116 / 19.05.1998 г. и се намира в
УПИ ІІ, кв. 36 по плана на с. Бъркачево. В случая са налице условията на чл. 27, ал. 1 от Наредба № 6,
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съгласно който свободни нежилищни имоти частна общинска собственост се отдават под наем след
публично оповестен търг или публично оповестен конкурс.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 1, ал. 4 и по реда на чл. 14, ал. 1 и ал. 2 от ЗОС, Докладна от кмета на общината
с изх. № 9400-3122-1 / 15.11.2016 г., чл.27 от Наредба № 6 за придобиване, управление и разпореждане
с общинско имущество и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА
и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедура при условията на Наредба № 6 на
Общински съвет за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество,
публично оповестен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот ЧОС, а именно:
- „ФУРНА“ състояща се от шест помещения с обща полезна площ 97,90 кв.м., от които 59,56
кв.м. производствена площ и 38,34 кв.м. обслужваща и складова площ, намираща се в УПИ ІІ, кв. 36 по
плана на с. Бъркачево, актувана с АЧОС № 116 / 19.05.1998 г., за срок от 10 /десет/ години.
2. Определя наемна цена съгласно раздел I., т. 4.2 и т. 5 на Приложение № 1 от Наредба № 6
както следва:
- начална тръжна месечна цена 78,32 лв. без ДДС и 93,98 лв. с ДДС., депозит за участие 1127,76
лв. с ДДС.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
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