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ПРОТОКОЛ № 18 / 21.12.2016 Г.
Гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 311
ОТНОСНО: Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общински план за
развитие на Община Бяла Слатина 2014-2020 г.
Мотиви: Настоящият доклад е изготвен в съответствие със Закона за регионалното развитие и във
връзка с чл. 40, чл. 91, ал. 2 и ал. 7 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Той е необходим и като базова информация за разработване на оценката относно
реализациятата на Областната стратегия за развитие на Област Враца за периода 2014 - 2020 г.
Нужно е приемането на такова решение, за да може да се предостави копие от Годишният
доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общински план за развитие на Община Бяла
Слатина 2014-2020 г. на Председателя на Областния съвет за развитие на Област Враца, каквото е
нормативното изискване.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 24, т. 4 от ЗРР и докладна от кмета на общината с изх. № 6101-154 / 14.12.16. и чл.
21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 23, т. 4 от ЗРР, чл. 40 и чл. 91, ал. 3 и ал. 7 от ППЗРР 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 Годишен доклад за наблюдение на изпълнението за 2015 г. на Общински план за развитие
на Община Бяла Слатина 2014-2020 г.
2. Възлага на Кмета на общината да предприеме необходимите действия относно организацията по
предоставянето на копие от доклада по т. 1 на Председателя на Областен съвет за развитие на Област
Враца.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 312
ОТНОСНО: Изменение в Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество.
Мотиви: Получено е предложение от Прокурор Н. Лалов при Окръжна прокуратура гр. Враца. - В чл.
4, ал. 3 от действащата Наредба № 6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество са пропуснати т. 5 и т. 6 на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост и следва тези
разпоредби да бъдат допълнени.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 1100-242-7 / 12.12.2016 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 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
I. Изменя и допълва Наредба № 6 за реда за реда за придобиване, управление и разпореждане с
общинско имущество, както следва:
1. Точка 5 от чл. 4, ал. 3 става т. 7 от чл. 4, ал. 3.
2. Добавя т. 5 към чл. 4, ал. 3 от ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
„Обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти.“
3. Добавя т. 6 към чл. 4, ал. 3 от ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ:
„Обектите по т. 5 от първостепенно значение.“
II. Настоящото изменение влиза в сила в деня на влизане в сила на настоящето Решение.
Гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 313
ОТНОСНО: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от Община Бяла Слатина, съгласно чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно
образование.
Мотиви: Съгласно разпоредбите на чл. 196, ал. 3 и във връзка с ал. 1 от Закона за
предучилищното и училищното образование (ЗПУО) в сила от 01.08.2016 година, Областният
управител организира разработването на областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на
децата и учениците, въз основа на анализ на потребностите от подкрепа във всяка община на
територията на областта. Анализът се разработва от съответната община и се приема от Общинския
съвет по предложение на кмета на общината.
Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община
Бяла Слатина е изготвен на база на предоставената информация от институциите в системата на
предучилищното и училищно образование, МКБППМН и институциите, предоставящи социални
услуги. Въз основа на областната стратегия ще бъде приета общинска стратегия за подкрепа на
личностното развитие за период от две години.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-146 / 08.12.2016 г., чл. 196, ал. 3 във
връзка с чл. 196, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 21, ал. 2 от
ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 3 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. Приема Анализ на потребностите от подкрепата за личностно развитие на децата и учениците
от Община Бяла Слатина, съгласно чл. 196, ал. 3 от Закона за предучилищно и училищно
образование.
2. Възлага на Кмета на община Бяла Слатина да предостави приетия по т. 1 Анализ на Областния
управител на област Враца, в срок до 22.12.2016 г.
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Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 314
ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино от Общински
съвет Бяла Слатина.
Мотиви: Съпричастност към трагедията на нашите сънародници в Шуменското село Хитрино, за
които съботния 10 декември беше белязан от трагедия, отнела живота на осем жители на селото и
разрушила десетки домове в непосредствена близост до мястото на инцидента. Желание за включване
в благотворителни акции, с които всеки от нас е солидарен.
Община Бяла Слатина много добре знае какво е природна стихия, бедствие, аварийна ситуация и
нужда от своевременна и адекватна помощ в кризисен момент. Само преди две години, след
опустошителното наводнение от 1 август 2014г., общината имаше нужда от такава помощ. И тя бе
получена. Сега е ред да се отвърне на доброто с добро.
В бюджета на дейност „Общински съвети“ са планирани 14 300 лв. в § „Издръжка“ в т.ч. 2 000 лв. за
представителни разходи. Към 30.11.2016 г. от тях са похарчени 123 лв., в т.ч. за представителни
разходи 12 лв.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от председателя на Общинския съвет с изх. № 6101-153 / 13.12.2016 г., и
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал.
2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
Отпуска безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино в размер на 2 000 лв. Средствата се
осигуряват от §10 „Издръжка“ на дейност „Общински съвети“.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 315
ОТНОСНО: Предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино от Община Бяла
Слатина.
Мотиви: Всички сме свидетели и няма как да не сме съпричастни към трагедията на нашите
сънародници в Шуменското село Хитрино, за които 10 декември е ден белязан от неописуема
трагедия, отнела живота на осем жители на селото. Благотворителните и доброволчески акции в
страната, с които всеки от нас е солидарен вече са стартирали.
Община Бяла Слатина желае помогне на пострадалите и бедстващите в този изключително труден
за тях момент!
Белослатинци знаят какво е природна стихия, бедствие, аварийна ситуация и нужда от
своевременна и адекватна реакция в кризисен момент, защото само преди две години, след
опустошителното наводнение от 1 август 2014г., също имаха нужда от такава помощ. И тя бе
получена. Десетки доброволци се притекоха на помощ на хората в най- пострадалите райони на града.
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Стотици бяха дарителите, които изпратиха или доставиха лично вещи от първа необходимост за
хората в нужда. Помогнаха и хора с финансови средства, за справяне със сполетялото бедствие.
Затова сега е напълно естествено желанието да се помогне на бедстващата община като се
предостави финансова помощ.
В бюджета на Общинска администрация съгл. т. 6.2. от решение № 51 / 28.01.2016 г. са планирани
2 000 лв. за превоз на социално слаби лица. Към настоящия момент средствата не са изразходени, тъй
като подадените заявления за отпускане на този вид помощи не покриват зададените критерии.
В дейност „Обредни домове и зали“ съгл. т. 6.1. от решение № 51 / 28.01.2016 г. са планирани
2
000 лв. за помощи за погребения. Към 30.11.2016 г. са изплатени 424 лв. и няма постъпили документи
за други плащания.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от председателя на Общинския съвет с изх. № 6101-149 / 13.12.2016 г., и
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 22 и чл. 5, ал.
2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Дава съгласие за отпускане на безвъзмездна финансова помощ на Община Хитрино от 3 000 лв.
2. Средствата в размер на 3 000 лв. се осигуряват, както следва: 2 000 лв. от §42-19 на местна дейност
„Общинска администрация“ и 1 000 лв. от §42-19 на дейност „Обредни домове и зали“. Същите са
пренасочват към § 10-98 „други разходи, некласифицирани в другите параграфи и подпараграфи“ на
местна дейност „Общинска администрация“.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 316
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: 1. В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна с вх. № 2500-32 /
25.11.2016 г. от Антоанета Николова, управител на СУО „Преходно и наблюдавано жилище“. В
докладната се посочва, че има недостиг на средства за работни заплати и осигуровки на персонала в
дейност „Преходно жилище“, тъй като след намаляване на капацитета и съответно бюджета на
„Наблюдавано жилище“ част от разходите са пренасочени, персоналът не може да покрива
дежурствата по график и да ползва полагащия се платен отпуск без да се назначи друго лица.
Необходимите средства в размер на около 7 200 лв. могат да се осигурят от § 10 „Издръжка“ на
държавна дейност „Преходно жилище“.
2. Внесена е докладна с вх. № 4800-188 / 08.11.2016 г. от Никола Попов, секретар на НЧ
„Развитие-1892“ гр. Бяла Слатина с молба за отпускане на допълнителни средства в размер на 2 330
лв. за покриване на разходите на читалището по участието на Смесения камерен хор в VI Световен
шампионат по фолклор.
3. Постъпила е докладна от Св. Тодорова, председател на ЧН при НЧ „Просвета-1926“, с.
Алтимир за необходимостта от отпускане на допълнителни средства за покриване на разходите на
читалището по честване на 90 годишнината му, както и за паметната плоча на роденият в селото
ст.н.с.к.и.н. археолог Богдан Николов. Тъй като кметство с. Алтимир не е изразходило всички
полагащи му се средства, исканата сума в размер на 500 лв. може да се осигури от тях.
4. Внесена е докладна от отец Галин Каменов и Църковното настоятелство при храм „Св.
Димитър“, с. Соколаре с молба за дофинансиране и финансова подкрепа ремонта на храма. В мотивите
се посочва, че Църковното настоятелство е кандидатствало пред Комисията по вероизповеданията към
Министерски съвет за финансово подпомагане за извършване на неотложни ремонтни дейности с
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оглед съхранението на църковния сграден фонд, използването му по предназначение и повишаване на
функционалността му за посрещане на по-голям приток от вярващи християни. Получено е одобрение
за финансиране на стойност 5 000 лв. Ремонтните дейности са стартирали през м. 10.2016 г., като в
хода на изпълнението им е установено, че ще са необходими още около 1 000 лв. за качественото и в
срок завършване на ремонта.
5. При изготвянето на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г. са планирани 150 000 лв. за
възнаграждения и осигурителни вноски за членовете на Общинския съвет. Възнагражденията са
обвързани със средната брутна работна заплата на общинската администрация, както и с
осигурителния доход на съветниците. През м. 12.2016 г. се очаква недостиг на средства за изплащане
на възнагражденията и осигурителните вноски за м. 11.2016 г. в размер на около 2 000 лв. Средствата
могат да се осигурят от §10 „Издръжка“ на същата дейност.
6. През м. 12.2016 г. ще се пенсионира лицето, работещо към дейност „Радиотранслационни
възли“. При изготвянето на бюджета за 2016 г., същият не е заявил желанието си за пенсиониране и не
се били предвидени средства за целта. В резултат на това се очаква недостиг от около 1 800 лв. за
разплащане на дължимите обезщетения. Средствата могат да се осигурят от §10 „Издръжка“ на същата
дейност.
7. В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна с вх. № 5300-32 / 12.12.2016 г.
от инж. Атанас Калчовски, Директор на ОП „Чистота и строителство“ относно необходимостта от
осигуряване на допълнително финансиране за някои от дейностите на предприятието.
В мотивите се посочва, че след изготвяне на касовия отчет към 30.11.2016 г. е направен анализ на
планираните и изразходени средства и се е установило, че за дейност „Осветление на улици и
площади“ ще се появи недостиг на средства за разплащане на разходи за поддръжка на уличното
осветление в размер на около 7 000 лв. за разплащане на гориво, арматура за направата на коледна
украса и за окабеляване в централната градска част. Общинското предприятие не разполага със
свободни средства, с които да осигури изпълнението на тези дейности и за това е нужно да бъде
увеличен бюджета на ОП „Чистота и строителство“ в дейност „Осветление на улици и площади“ по §
10 „ Издръжка“ с 7 000 лв., които да бъдат осигурени от преизпълнение на местни приходи.
В дейност „Чистота“ се очаква недостиг на средства за работни заплати и осигурителни вноски в
размер на около 31 000 лв. Недостигът е резултат от наемането на лица на граждански договори за
поддържане на чистотата на територията на общината, както и поради изплащане на обезщетения.
Средствата могат да се осигурят от § 10 „Издръжка“ на същата дейност.
8. Внесена е докладна с вх. № 5300-28 / 09.11.2016 г. от Директора на ОП „Озеленяване и
благоустройство“ за осигуряване на допълнително финансиране за покриване на недостиг на средства
за работни заплати и издръжка на предприятието в размер на 5 900 лв.
В Приложение № 5 от Решение № 51 / 28.01.2016 г. за приемане на бюджета на Община Бяла
Слатина за 2016 г. е определен годишен размер на средствата за работни заплати, възнаграждения и
осигурителни вноски (§§01;02;05 от ЕБК за 2016 г.)
9. С решението за приемане на бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г. са утвърдени
следните показатели: „1. Максимален размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2016 г. - 5 081 385 лв.
2. Максимален размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 г. - 5 546 353 лв.“.
През м. 08.2016 г. във връзка с преминаването на ПАГ „Н. Й. Вапцаров“ към системата на
първостепенния разпоредител Община Бяла Слатина, с писмо № 91-1841 / 18.08.2016 г. на Министъра
на земеделието и храните са прехвърлени: максимален размер на ангажиментите за разходи, които
могат да бъдат поети през 2016 г. – 80 200 лв. и максимален размер на новите задължения за разходи,
които могат да бъдат натрупани през 2016 г. – 80 200 лв.
10. През 2016 г. Община Бяла Слатина е сключила споразумения с Министерството регионалното
развитие и благоустройство за финансиране на два проекта за изграждане на водопроводи в гр. Бяла
Слатина за 1 011 х.лв. без ДДС и за с. Търнава в размер на 485 х. лв. без ДДС. За изпълнение на
дейностите, Община Бяла Слатина е поела ангажименти в размер на 1 793 575 лв., с които следва да
бъдат увеличени максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през
2016 г. и максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат натрупани през
2016 г.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-150 / 13.12.2016 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. 5, т. 6 и т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 4, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Увеличава средствата за местна дейност „Осветление на улици и площади“, §10 „Издръжка“
по бюджета на ОП „Чистота и строителство“ 7 000 лв.
Средствата в размер на 7 000 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи.
2. Увеличава средствата за работни заплати и осигурителни вноски за местна дейност
„Чистота“, §01, 02, 05 по бюджета на ОП „Чистота и строителство“ с 31 000 лв.
Средствата в размер на 31 000 лв. се осигуряват от § 10 „Издръжка“ на дейност “Чистота“ на ОП
„Чистота и строителство“.
3. Увеличава средствата за работни заплати и осигурителни вноски за местна дейност
„Общински съвети“, §01, 02, 05 с 2 000 лв.
Средствата в размер на 2 000 лв. се осигуряват от § 10 „Издръжка“ на същата дейност.
4. Увеличава средствата за работни заплати и осигурителни вноски за местна дейност
„Радиотранслационни възли“, §01, 02, 05 с 1 800 лв.
Средствата в размер на 1 800 лв. се осигуряват от § 10 „Издръжка“ на същата дейност.
5. Увеличава средствата за работни заплати и осигурителни вноски за държавна дейност
„Преходно жилище“, §01, 02, 05 с 7 200 лв.
Средствата в размер на 7 200 лв. се осигуряват от § 10 „Издръжка“ на същата дейност.
6. Увеличава средствата за работни заплати и осигурителни вноски за местна дейност
„Озеленяване“ към ОП „СП озеленяване и благоустройство“, §01, 02, 05 с 2 700 лв.
Средствата в размер на 2 700 лв. се осигуряват от преизпълнение на местни приходи.
7. Актуализира Приложение№ 5 към Решение № 51 / 28.01.2016 г. и то добива следния вид:
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Приложение № 5
ДЪРЖАВНИ И МЕСТНИ ДЕЙНОСТИ
Численост на персонала и средства за работни заплати за 2016 г.
Численост
на щатен и
нещатен
ФУНКЦИИ / ГРУПИ
персонал
2016 г.
1
2
I. ОБЩИ ДЪРЖАВНИ СЛУЖБИ
128.5
1. Общински съвет
21

Годишен планов размер
на средствата за
раб.заплати и
осигурителни вноски за
2016 г.
(§01§02§05)
3
1 350 860
152 000
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2.Общинска администрация
в т.ч.ПМС 66
II.ОТБРАНА И СИГУРНОСТ
1.Други дейности по вътр.сигурност
2. Отбранително-моб. подготовка
3.Други дейности по вътр.сигурност МКППМН
III. ОБРАЗОВАНИЕ
1. Други дейности по образованието
IV.ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
1.Детска ясла и детска кухня
2.Здравен кабинет в детски градини и училища
3.Здравен медиатор
V. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ, ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ
1. Домашен социален патронаж
2.Преходно жилище
3.Наблюдавано жилище
4.ЦНСТДМУИ
5.ЦНСТ
6.Дом за стари хора
7.Център за обществена подкрепа-устойчивост
VI. ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО,
БЛАГОУСТРОЙСТВО, КОМУНАЛНО СТОПАНСТВО
И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
1. Осветление на улици и площади
2. Др. дейности по жилищно строителство,
благуостройството и регион.развитие
3. Озеленяване
4. Чистота
VII. ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ
ДЕЙНОСТИ
1. Радиотранслационни възли
2. Обредни домове и зали
3. Спортни бази за спорт за всички
VIII. ИКОНОМИЧЕСКИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ
1. Помощни стопанства, столове и спомаг. д-сти

107.5
3.0
29
15
7
7
7
7
45
30
14
1

1 198 860
23 500
159 000
83 000
53 200
22 800
52 500
52 500
450 415
262 935
181 000
6 480

90
7
4
3
25
21
30

776 386
62 400
42 567
31 719
196 031
199 435
236 234
8 000

59
4

622 276
33 300

9
18
28

121 000
156 700
311 276

7
2
5

56 700
11 300
41 400
4 000
183 890
183 890

17
17

8. Увеличава средствата за издръжка § 10 на местна дейност „Озеленяване“ към ОП „СП
озеленяване и благоустройство“ с 3 200 лв.
Средствата се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи.
9. Увеличава §45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, дофинансирана държавна
дейност „Читалища“ с 2 830 лв.
Било: 88 050 лв.

Става: 90 880 лв.

Средствата в размер на 2 830 лв. се осигуряват, както следва: от преизпълнение на собствени
приходи – 2 330 лв. и 500 лв. от §10 „Издръжка“ на местна дейност „Други дейности по жилищното
строителство, благоустройството и регионалното развитие“.
10. Увеличава максималния размер на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети
през 2016 г. с 1 873 775 лв.
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11. Увеличава максималния размер на новите задължения за разходи, които могат да бъдат
натрупани през 2016 г. с 1 873 775 лв.
12. Увеличава §45-00 „Субсидии за организации с нестопанска цел“, местна дейност „Субсидии
и други разходи за дейности по религиозното дело“ с 1 000 лв.
Било: 9 530 лв.

Става: 10 530 лв.

Средствата в размер на 1 000 лв. се осигуряват от преизпълнение на собствени приходи.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 317
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: В Общинска администрация Бяла Слатина е постъпила докладна с вх. № 1001-592 /
16.11.2016 г. от Благовест Благоев, кмет на с. Алтимир за необходимостта от закупуване на клонорез.
Същият ще се използва за кастрене на короните на дърветата както и при разчистване след силни бури
и лоши метеорологични условия.
Постъпила е и докладна с вх .№ 1004-665 / 02.11.2016 г. от Георги Георгиев, кмет на с. Бъркачево за
закупуване на климатик за ремонтирано помещение в кметството.
Съгласно Решение № 177 / 30.06.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина е закупена машина за
студено кърпене по технология „печматик“ на стойност 45 333 лв. при планирани 48 000 лв.
Икономията от 2 667 лв. може да се прехвърли в §10 „Издръжка“ на дейност „Изграждане, ремонт и
поддържане на ул.мрежа“ на ОП “Чистота и строителство“.
Внесена е докладна с вх. № 5300-30 / 07.12.2016 г. от Антония Искренова, директор на ОП „Пазари и
социални дейности“ за закупуване на електрически конвектомат за нуждите на предприятието на
стойност 7 636 лв. Според направения анализ на разходите към 30.11.2016 г., предприятието има
реализирана икономия в §10 „Издръжка“, която може да се използва за закупуване на актива.
Постъпила е и докладна с вх. №2500-34 / 08.12.2016 г. от Иван Ценов, директор на „Дом за
стари хора“ с. Попица с искане за актуализиране на обектите от капиталовата програма на
институцията.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 2 от ЗПФ, Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-151 / 13.12.2016 г. 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 :
І. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2016 г. както следва:
1. НОВ ОБЕКТ: „Климатик за кметство Бъркачево“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“
Източник на средства: собствени приходи
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Било: 0 лв.

Става: 900 лв.

Средствата в размер на 900 лв. се осигуряват от § 10 „Издръжка“ на местна дейност „Други
дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“.
2. НОВ ОБЕКТ: „Клонорез за кметство Алтимир“
§§52-03 „ Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Други дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 1 300 лв.

Средствата в размер на 1 300 лв. се осигуряват от 10 „Издръжка“ на местна дейност „Други
дейности по жилищно строителство, благоустройство и регионално развитие“.
3. НОВ ОБЕКТ: „Конвектомат, електрически с 12 нива“.
§ 52-05 „Придобиване на стопански инвентар“
Функция „Икономически дейности и услуги“
Дейност „Помощни стопанства, столове и други спомагателни дейности“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 7 636 лв.

Средствата в размер на 7 636 лв. се осигуряват от § 10 „Издръжка“ на местна дейност „Помощни
стопанства, столове и други спомагателни дейности“ на ОП „Пазари и социални дейности“.
ІІ. Разрешава промени в следните обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2016 г.:
1. ОБЕКТ: „Машина за студено кърпене по технология печматик 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“
Дейност „Изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 48 000 лв.

Става: 45 333 лв.

Средствата в размер на 2 667 лв. се прехвърлят в §10 „Издръжка“ на дейност „Изграждане, ремонт
и поддържане на уличната мрежа“ на ОП “Чистота и строителство“.
2. ОБЕКТ: „Система за видеонаблюдение за Дом за стари хора с. Попица“
§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност „Домове за стари хора“
Източник на средства: собствени средства
Било: 2 000 лв.

Става: 3 000 лв.

Средствата в размер на 1 000 лв. се осигуряват от обект „Бус 8 + 1 за нуждите на Дом за стари хора с.
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Попица“.
3. ОБЕКТ: „Бус 8 + 1 за нуждите на Дом за стари хора с. Попица“.
§52-04 „Придобиване на транспортни средства“
Функция „Социално осигуряване, подпомагане и грижи“
Дейност „Домове за стари хора“
Източник на средства: собствени средства
Било: 4 500 лв.

Става: 0 лв.

Средствата в размер на 4 500 лв. се пренасочват както следва: 1 000 лв. за обект „Система за
видеонаблюдение за Дом за стари хора с. Попица“ и 3 500 лв. в § 10 „Издръжка“ на дейност „Домове
за стари хора“.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 318
ОТНОСНО: Приемане на План-сметка за Дейност “Чистота” за 2017 година на Община Бяла
Слатина.
Мотиви: Съгласно чл. 8 от Закона за местните данъци и такси, Общински съвет е органът, който
определя размера на таксите при спазване на принципите за възстановяване на пълните разходи на
общината по предоставяне на услугите, създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и
повишаване на тяхното качество и постигането на по-голяма справедливост при определяне и
заплащане на местните такси.
В изпълнение на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси и Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при
депониране на отпадъци, Общински съвет – Бяла Слатина следва да определи годишния размер на
таксата за битови отпадъци, която ще плащат собствениците и/или ползвателите/концесионерите на
недвижими имоти, разположени на територията на нашата община през 2017 година. В план-сметката
са заложени необходимите разходи за осъществяване на трите вида услуги: сметосъбиране и
сметоизвозване, обезвреждането им в депо за битови отпадъци, както и поддържане чистотата на
териториите за обществено ползване в общината
В План – сметката са включени необходимите разходи за:
 Осигуряване на съдове за съхранение на битовите отпадъци(БО) - контейнери, кофи и други.
 Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и
съоръжения за обезвреждането им;
 Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на
депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и
64 от Закона за управление на отпадъците;
 Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
Разчет за разходи:
Разходите в план-сметката са посочени по отделни услуги, на база изготвени калкулации от ОП
„Чистота и строителство” и отчитайки следните фактора, които ще влияят върху увеличение на
разходите през 2017 г.:
- включване на разходи за закупуване на съдове за битови отпадъци, с цел подмяна на
амортизирани и осигуряване на допълнителни такива, за тези населени места, където те са
недостатъчни;
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- значително увеличение в частта от разходи за извозване до депо в гр. Оряхово, във връзка с
действащите разпоредби и ежегодното нарастване на отчисленията за обезвреждане на отпадъци на
регионалното депо за неопасни отпадъци, като определената такса по Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за
2017 г. е в размер на 47 лв./ тон;
- увеличение на осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ прието с решението за приемане на
бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2017 г.
Така формираните предстоящи разходи в Дейност „Чистота” за 2017 г. са в размер на 949 352
лв.
Очаквани приходи:
Въз основа на анализа на реализираните приходи през 2016 г. и очаквания преходен остатък от
такса битови отпадъци, не е нужно да се променя размера на промилите с които се определя ТБО за
2017 година и те могат да останат в размерите, утвърдени с решение № 38 от 22.12.2015 г. на
Общински съвет Бяла Слатина.
Очакваният преходен остатък е в размер на 120 хил.лв. Очаквана събираемост по текущ облог и
недобори е в размер на 830815 лева,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 66, ал. 1 от ЗМДТ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 16 от Наредба № 5 за определянето и
администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Бяла Слатина и
Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-147/09.12.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23
от ЗМСМА, и чл. 5, ал. 1, т. 6 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема План – сметката за дейност „Чистота” на Община Бяла Слатина за 2017 г. както
следва:
1.1. Приема приходите по видове планирани постъпления от такса за битови отпадъци в
Община Бяла Слатина на обща сума 830815 лв.;
1.2. Приема разходите за дейност „Чистота” в размер на 118537 лв. да са за сметка на очаквания
преходен остатйк за 2016 г.;
1.3. Приема разходите по видове за дейност „Чистота” в размер на 949 352 лв. съгласно
Приложение № 1 и изготвени калкулации съгласно Приложение № 1а.
2. Остава не променена през 2017 г. основата, върху която се изчислява таксата за битови
отпадъци, както и размера на промилите приети с Решение на общински съвет Бяла Слатина
№38/22.12.2015 г. и те са както следва:
2.1. За недвижими имоти на физически лица в гр. Бяла Слатина– 5,9 ‰ върху данъчната
оценка на имота, разпределени както следва:
-1,9 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-1,8 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.2.
За недвижими имоти на физически лица в селата от община Бяла Слатина– 4,9 ‰
върху данъчната оценка на имота, разпределени както следва:
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-1,4 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-1,3 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.3. За недвижими имоти на организации, фирми и предприятия в Община Бяла Слатина – 7,7
‰, върху по-високата от данъчната оценка и отчетната стойност на имота, разпределени както
следва:
-2,3 ‰ за осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и
други, събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или
други инсталации и съоръжения за третирането им;
-2,2 ‰ за проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане,
рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от
Закона за управление на отпадъците;
-3,2 ‰ за почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от
населените места, предназначени за обществено ползване.
2.4. Определя годишни цени за сметосъбиране, сметоизвозване, транспортиране до регионално
депо Оряхово и обезвреждане на битови отпадъци от населените места в община Бяла Слатина както
следва:
* 1 брой кофа „Мева” с обем 0.11 куб.м.
- 52 пъти годишно 103,00 лв.
* 1 брой контейнер тип „Бобър” с обем 1.1 куб.м :
- 26 пъти годишно 462,00 лв.
- 52 пъти годишно 924,00 лв.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 319
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на
новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина,
обект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“ и предоставянето им за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
Мотиви: В Общинска администрация е получено писмо с изх. № АВиК-1- (205) / 08.11.2016 г. от
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца, с което на основание сключен Договор от 09.02.2016 г. за стопанисване, поддържане и
експлоатиция на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, изискват да се представи
решение на Общински съвет – Бяла Слатина за изразяване на съгласие за преминаване в управление
на Асоциацията по ВиК Враца на всеки отделен актив от новоизградените и въведени в екплоатация
ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015 г. до 01.03.2016 г. на територията на община Бяла
Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр.Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание чл. 198о, ал. 4 от Закон за водите, докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130-1 /
09.12.16. и чл. 21, ал. 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 :
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр. Враца на новоизградения и въведен в екплоатация
през 2015 г. обект: „Интегриран проект за водния цикъл на гр. Бяла Слатина“, включващ:
-

Водопроводна мрежа – 8827,02 м.
Канализационна мрежа – 9874,98 м.
Дъждопреливници – 4 бр.
Довеждащ водопровод до ПСОВ – 800,00 м.
Канализационен колектор до ПСОВ – 1922,11 м.
Съоръжения ПСОВ
Машини ПСОВ
Технологична сграда ПСОВ
Трафопост ПСОВ
КПП ПСОВ
Оборудване ПСОВ

Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 320
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на
новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина,
обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина“ и предоставянето
им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
Мотиви: В Общинска администрация е получено писмо с изх. № АВиК-1- (205) / 08.11.2016 г. от
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца, с което на основание сключен Договор от 09.02.2016 г. за стопанисване, поддържане и
експлоатиция на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, изискват да се представи
решение на Общински съвет – Бяла Слатина за изразяване на съгласие за преминаване в управление
на Асоциацията по ВиК Враца на всеки отделен актив от новоизградените и въведени в екплоатация
ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015 г. до 01.03.2016 г. на територията на община Бяла
Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр.Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 198о, ал. 4 от Закон за водите, докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130-2 /
12.12.16. и чл. 21, ал. 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 :
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и предоставянето им за стопанисване,
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поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през
2015 г. обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на гр. Бяла Слатина“, включващ:
-

Подмяна на водопровод по ул. “Кл. Охридски“ – 990,90 м.
Подмяна на водопровод по ул. “Водотечна“ – 306,30 м.
Подмяна пна водопровод по ул. “Хан Крум“ – 485,70 м.
Подмяна на водопровод по ул. “Л. Каравелов“ – 333,80 м.
Подмяна на водопровод по ул. “Ал. Стамболийски“ – 878,90 м.
Подмяна на сградни водопроводни отклонения – 193 бр.

Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 321
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на
новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина,
обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Попица“ и предоставянето им за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
Мотиви: В Общинска администрация е получено писмо с изх. № АВиК-1- (205) / 08.11.2016 г. от
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца, с което на основание сключен Договор от 09.02.2016 г. за стопанисване, поддържане и
експлоатиция на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, изискват да се представи
решение на Общински съвет – Бяла Слатина за изразяване на съгласие за преминаване в управление
на Асоциацията по ВиК Враца на всеки отделен актив от новоизградените и въведени в екплоатация
ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015 г. до 01.03.2016 г. на територията на община Бяла
Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр.Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 198о, ал. 4 от Закон за водите, докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130-3 /
12.12.16. и чл. 21, ал. 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 :
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през
2015 г. обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Попица“ – 12186,20 м.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 322
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на
новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина,
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обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Галиче “ и предоставянето им за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
Мотиви: В Общинска администрация е получено писмо с изх. № АВиК-1- (205) / 08.11.2016 г. от
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца, с което на основание сключен Договор от 09.02.2016 г. за стопанисване, поддържане и
експлоатиция на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, изискват да се представи
решение на Общински съвет – Бяла Слатина за изразяване на съгласие за преминаване в управление
на Асоциацията по ВиК Враца на всеки отделен актив от новоизградените и въведени в екплоатация
ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015 г. до 01.03.2016 г. на територията на община Бяла
Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр.Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 198о, ал. 4 от Закон за водите, докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130-4 /
12.12.16. и чл. 21, ал. 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 :
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през
2015 г. обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Галиче“ – 7353,10 м.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 323
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на
новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина,
обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Габаре “ и предоставянето им за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
Мотиви: В Общинска администрация е получено писмо с изх. № АВиК-1- (205) / 08.11.2016 г. от
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца, с което на основание сключен Договор от 09.02.2016 г. за стопанисване, поддържане и
експлоатиция на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, изискват да се представи
решение на Общински съвет – Бяла Слатина за изразяване на съгласие за преминаване в управление
на Асоциацията по ВиК Враца на всеки отделен актив от новоизградените и въведени в екплоатация
ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015 г. до 01.03.2016 г. на територията на община Бяла
Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр.Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 198о, ал. 4 от Закон за водите, докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130-5 /
12.12.16. и чл. 21, ал. 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 :
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Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през
2015 г. обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Габаре“ – 9249,25 м.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 324
ОТНОСНО: Даване на съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по ВиК Враца на
новоизградените активи на ВиК системи и съоръжения на територията на община Бяла Слатина,
обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Търнак“ и предоставянето им за
стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр. Враца.
Мотиви: В Общинска администрация е получено писмо с изх. № АВиК-1- (205) / 08.11.2016 г. от
Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от ВиК ООД Враца, с което на основание сключен Договор от 09.02.2016 г. за стопанисване, поддържане и
експлоатиция на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и
канализационни услуги с „Водоснабдяване и канализация“ ООД – гр. Враца, изискват да се представи
решение на Общински съвет – Бяла Слатина за изразяване на съгласие за преминаване в управление
на Асоциацията по ВиК Враца на всеки отделен актив от новоизградените и въведени в екплоатация
ВиК системи и съоръжения за периода 01.01.2015 г. до 01.03.2016 г. на територията на община Бяла
Слатина и предоставянето им за стопанисване, поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД - гр.Враца.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 198о, ал. 4 от Закон за водите, докладна от кмета на общината с изх. № 6101-130-6 /
12.12.16. и чл. 21, ал. 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 :
Дава съгласие за преминаване в управление на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на
обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД – Враца и предоставянето им за стопанисване,
поддържане и експлоатация на „ВиК“ ООД гр.Враца на новоизградения и въведен в екплоатация през
2015 г. обект: „Подмяна на участъци от водопроводната мрежа на с. Търнак“ – 27078,10 м.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 325
ОТНОСНО: Продажба на имот частна общинска собственост УПИ IV, кад. № 8, кв. 7, с. Алтимир,
Община Бяла Слатина.
Мотиви: Касае се за постъпило заявление с вх. № 9400-3454 / 08.12.2016 г. от ………, с което същият
заявява искането си за закупуване на имот частна общинска собственост представляващ УПИ IV, кад.
№ 80, кв. 7, намиращ се в с. Алтимир, Община Бяла Слатина, Област Враца, ул. „Ален Мак” № 9,
актуван с АЧОС № 2330 / 18.02.2013 г., вписан в службата по вписванията. Същият е собственик на
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изградената в него сграда съгласно н.а. № 113 том І, дело № 197 от 11.03.1991 г. В случая са налице
условията на чл. 35, ал. 3 и във връзка с чл. 41, ал. 2 от ЗОС, съгласно които продажба на земя частна
общинска собственост се извършва от кмета на общината без търг или конкурс, по пазарна цена, на
собственика на законно построена сграда върху нея.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 35, ал. 3 от ЗОС, докладна от кмета на общината с изх. № 9400-3454-1 / 12.12.16. и
чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 71, ал. 1, т. 1 от Наредба
№ 6 за за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и чл. 5, ал. 1, т. 7 и
т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си да се продаде на …….., собственик на законно построена сграда върху
имот общинска собственост, а именно: дворно място с площ от 1205 кв.м (Хиляда двеста и пет
квадратни метра), частна общинска собственост, съгласно АЧОС № 2330 / 18.02.2013г., намиращо се в
с. Алтимир, Община Бяла Слатина, Област Враца, ул. „Ален Мак” № 9, представляващо УПИ IV, кад.
№ 80, кв. 7, по плана на селото.
2. Приема пазарната оценка за терен частна общинска собственост с площ от 1205 кв.м (Хиляда
двеста и пет квадратни метра), УПИ IV, кад. № 80, кв. 7 /седем/ по действащия регулационен план на с.
Алтимир, в размер на 2990.00 лв./Две хиляди деветстотин и деветдесет лева/ с включен ДДС,
изготвена от лицензиран оценител. Данъчната оценка на имота възлиза на 1590.60 лв. /Хиляда
петстотин и деветдесет лева и шестдесет стотинки/, съгласно Удостоверение изх. № 560202135 /
08.12.2016г.
3. На основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет гр. Бяла Слатина, хонорарът на
лицензирания оценител за изготвената експертна оценка, който е в размер на 96.00 (деветдесет и шест
лева) с включен ДДС да бъде за сметка на купувача.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 326
ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба на имот частна общинска собственост,
представляващ част от УПИ Х, пл. № 1676, кв. 34, ул. „Николай Хрелков” № 38, гр. Бяла Слатина,
Община Бяла Слатина.
Мотиви: Касае се за подадена молба вх. № 9400-3303 / 25.11.2016 г. от ………, да закупи имот частна
общинска собственост представляващ част от УПИ Х, пл. № 1676, кв. 34, намиращ се в гр. Бяла
Слатина, Община Бяла Слатина, Област Враца, ул. „Николай Хрелков” № 38. …… е собственик на 500
кв.м., представляващи част от УПИ Х-1676 в кв. 34 по РП на Бяла Слатина съгласно н.а. № 173, т. І, д.
1031 / 1995 г.. Цялата площ на урегулирания поземлен имот е 807 кв.м., като частта от 307 кв.м. от
урегулирания поземлен имота оцветени в жълто на приложената скица към докладната, са придадени
към него от уличната регулация със ЗРП на града, одобрен със Заповед № 151 / 04.07.1995 г. на Кмета
на Община Бяла Слатина. В случая тази съсобственост на Общината с физическото лице не носи
никакви приходи и при наличието на интерес от него е целесъобразно, съсобствеността да бъде
прекратена и имотът да бъде продаден по пазарна цена, определена от лицензиран оценител, но не пониска от данъчната му оценка, приета от Общински съвет Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, докладна от кмета на общината с изх. №
9400-3303-1 / 12.12.16. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл.8 7, ал. 1, т. 3 и чл. 74 от Наредба № 6
за 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласието си за прекратяване на собствеността между общината и физическото лице
чрез продажба на частта на общината представляваща 307 кв.м., представляващи част от УПИ Х-1676
в кв. 34 по РП на Бяла Слатина на …….., собственик съгласно н.а. № 173, т. І, д. 1031 / 1995 г. на
останалите 500 кв.м.от него.
2. Одобрява пазарната оценка на имота в размер на 1990.00 лв. (Хиляда деветстотин и
деветдесет лева) с включен ДДС, изготвена от лицензиран оценител. Данъчна оценка на имота в
размер на 1776,00 лв. /Хиляда седемстотин седемдесет и шест лева/, съгласно удостоверение с изх. №
5602021184 / 29.11.2016 г.
3. На основание чл. 73, ал. 1 от Наредба № 6 на Общински съвет гр. Бяла Слатина, сумата по
изготвяне на оценката в размер на 96.00 лв. /Деветдесет и шест лева/ с включен ДДС, да бъде за
сметка на купувача.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина последващите съгласно закона действия.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 327
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот, частна общинска собственост - масивен гараж № 11, с
полезна площ 22,00 кв.м., в жилищен блок „Гарант”, находящ се в парцел II, кв. 93 по плана на гр.
Бяла Слатина.
Мотиви: В общинска администрация е постъпило заявление с вх. № 9400-3224 / 16.11.2016 г.
от ………. за отдаване под наем за срок от 2 години на гараж № 11, с полезна площ 22,00 кв.м., в
жилищен блок „Гарант” находящ се в парцел II, кв. 93 по плана на гр. Бяла Слатина, актуван с АЧОС
№ 577 / 09.12.2002 г., вписан в службата по вписванията. …… ползва същия обект с договор за наем №
2196 / 06.01.2014 г. за срок до 05.01.2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, докладна от кмета на общината с изх. № 94003224-2 / 02.12.16. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 3 и чл. 74 от Наредба № 6 за 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата 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, за срок от 2 /две/
години а именно:
Гараж № 11, с полезна площ 22,00 кв.м., в жилищен блок „Гарант”, находящ се в
парцел II, кв. 93 по плана на гр. Бяла Слатина.
Начална тръжна месечна цена 39,60 лв. с ДДС, депозит за участие 95,04 лв. с ДДС,
съгласно Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
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2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със
спечелилия участник.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 328
ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост масивен гараж № 5, с полезна
площ 16,50 кв.м., в жилищен блок „Гарант” находящ се в парцел II, кв. 93 по плана на гр. Бяла
Слатина.
Мотиви: В общинска администрация е постъпило заявление с вх. № 9400-3224 / 16.11.2016 г.
от ……. за отдаване под наем за срок от 2 години на гараж № 5, с полезна площ 16,50 кв.м., в
жилищен блок „Гарант” находящ се в парцел II, кв. 93 по плана на гр. Бяла Слатина, актуван с АЧОС
№ 577 / 09.12.2002 г., вписан в службата по вписванията. …….. ползва същия обект с договор за наем
№ 2195 / 06.01.2014 г. за срок до 05.01.2017 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 36, ал. 1, т. 2 и чл. 41, ал. 2 от ЗОС, докладна от кмета на общината с изх. № 94003224-1 / 02.12.16. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 3 и чл. 74 от Наредба № 6 за 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 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Възлага на Кмета на Общината провеждането на процедурата 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, за срок от 2 /две/
години а именно:
- Гараж № 5 с полезна площ 16,50 кв.м. в жилищен блок „Гарант”, находящ се в парцел II, кв.
93 по плана на гр. Бяла Слатина.
- Начална тръжна месечна цена 29,70 лв. с ДДС, депозит за участие 71,28 лв. с ДДС, съгласно
Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина, приложение № 1.
2. Възлага на Кмета на Общината, след провеждането на търга да сключи договор със спечелилия
участник.
Поименно гласуване:
Кворум: 21
Резултат: 21 гласа “ЗА”
РЕШЕНИЕ № 329
ОТНОСНО: Осигуряване на оборотни средства за изплащане на трудовите възнаграждения за месец
ноември 2016 г. на персонала на Центъра за почасово обслужване и осигуряване на достъп до
интегрирани социални услуги на хора с увреждания и лица над 65 години с ограничения или в
невъзможност от самообслужване, разкрит по проект „Център за независим живот в Община Бяла
Слатина“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP001-2.0020240-C001/18.12.2015 г., по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното
включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г., съфинансирана
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от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно предоставяне на
безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Мотиви: Община Бяла Слатина е бенефициент по проект „Център за независим живот в Община
Бяла Слатина“, по Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG05M9OP0012.002-0240-C001/18.12.2015 г., по Приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на
социалното включване“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз по процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „Независим живот”.
Изпълнението на проектните дейности стартираха на 01.02.2016 г., а предоставянето на интегрираните
социални услуги от 01.07.2016 г. по проекта като преки доставчици на социалните услуги са назначени
53 лица - лични асистенти, социални асистенти и домашни помощници, 3 лица – персонал за
управление на Центъра и 4 лица - специалисти.
Към настоящия момент по проекта няма средства за обезпечаване на трудовите възнаграждения
на персонала за месец ноември 2016 г, които са в размер на 24 000 лв. (двадесет и четири хил. лева).
Причина за липсата на средства са свързани с правилата за верифициране на средствата по схема
„Независим живот“. Междинни технически и финансови отчети се правят за период не по- дълъг от 6
месеца. Проверката на подадено искане за междинно плащане е с продължителност 3 месеца. Няма
възможност за подаване на ново междинно искане преди да са верифицирани средствата по предходно
искане.
Екипът за организация и управление на проекта (ЕОУП) е направил искане за авансово плащане
и междинно искане за плащане за период от четири месеца - 01.02.2016 г. до 31.05.2016 г. Искането е
подадено на 29.07.2016 г.. Същото е подлежало на проверка до 25.10.2016 г., като с решение за
верифициране на искането от 25.10.2016 г. са определени исканите средства в размер на 31203,75 лв.
същите са постъпили по сметката на проекта на 31.10.2016 г. Получените средства са използвани за
възнаграждения на персонала на Центъра за месец октомври 2016 г., изплатени през месец ноември
2016 г.
ЕОУП е направил третото искане за междинно плащане на 30.11.2016 г. , което обхваща периода
от 01.06.2016 г. до 31.10.2016 г. Искането е в процес на проверка, която ще приключи най- късно до
28.02. 2017 г.
Във връзка с гореизложеното е необходимо решение на Общински съвет Бяла Слатина, с което
да се обезпечи финансово изпълнението на дейности по проекта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание докладна от кмета на общината с изх. № 6101-148 / 12.12.16. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 23 от ЗМСМА, чл.104, ал. 1, т. 4 от Закона за публичните финанси,
т. 22 от Решение № 51 / 28.01.2016 г. на Общински съвет Бяла Слатина и чл. 5, ал. 1, т. 9 и т. 22 и чл. 5,
ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Община Бяла Слатина да предостави временен безлихвен заем с източник на финансиране
временно свободни средства от сметките за средства от Европейския съюз за обезпечаване
изплащането на трудовите възнаграждения на персонала на Центъра, платими, след постъпило искане
от Ръководителя на Проекта.
2. Определя срок за възстановяване на заема месец март 2017 г. след постъпване на средствата при
верифициране на подаденото искане от 30.11.2016 г.

20

