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ПРОТОКОЛ № 10 / 26.04.2016 Г.
РЕШЕНИЕ № 118
ОТНОСНО: Приемане на доклади на народните читалища в Община Бяла Слатина за осъществените
читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в
общината и за изразходваните средства от бюджета за 2015 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 26а, ал. 4 и ал. 5 от ЗНЧ и Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-43/
18.04.16., във ръзка с чл. 17, ал. 1, т. 5 и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т.
22 и ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Приема за сведение предоставените доклади за осъществените читалищни дейности и за
изразходваните от бюджета средства през 2015 година на следните читалища:
1. НЧ «Развитие – 1892» Бяла Слатина;
2. НЧ «Просвета – 1926» с. Алтимир;
3. НЧ «Просвета – 1930» с. Буковец;
4. НЧ «Съединение – 1923» с. Бърдарски геран;
5. НЧ «Съзнание – 1919» с. Бъркачево;
6. НЧ «Просвета» с. Враняк;
7. НЧ «Зора – 1904» с. Габаре;
8. НЧ «Просвета – 1910» с. Галиче;
9. НЧ «Хр.Ботев – 1927» с. Комарево;
10. НЧ «Напредък – 1897» с. Попица;
11. НЧ «Н. Й. Вапцаров – 1920» с. Соколаре;
12. НЧ «Събуждане – 1900» - с.Тлачене
13. НЧ «Напредък – 1898» с. Търнава;
14. НЧ «В. Левски– 1899» с. Търнак.
РЕШЕНИЕ № 119
ОТНОСНО: Приемане на Общинска стратегия за развитие на социални услуги (2016- 2020 година) в
Община Бяла Слатина.
Мотиви: Общинска стратегия за развитие на социални услуги има за цел да подпомогне общинската
власт в усилията й да предоставя по-качествени услуги на гражданите си, да води политика,
одобрявана и очаквана от тях и изразява желание за създаване на условия за пълноценна реализация
чрез грижа и подкрепа за местните общности, групи и индивиди в риск.
На база на извършен анализ на потребностите и направената оценка на ситуацията са идентифицирани
нуждите от социални услуги на общинско ниво, които са включени в Общинска стратегия за развитие
на социални услуги (2016г.-2020 г.) в Община Бяла Слатина.
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В изпълнение на чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/, във връзка с чл. 36 б, ал. 1, ал.
2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, е предоставен за
разглеждане, съгласувания от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Бяла Слатина, от Обществен
съвет, гр. Бяла Слатина по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и от други заинтересувани
организации и лица, имащи отношение към развитието на социалните услуги, проект за Общинска
стратегия за развитие на социалните услуги (2016г.-2020 г.) в Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-41 / 15.04.16., във връзка с
чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП и чл. 36б, ал. 1 от ПП на ЗСП, чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от
ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Приема Общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2016 - 2020 г.) в Община Бяла
Слатина.
РЕШЕНИЕ № 120
ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за развитие на социални услуги за 2017 година в Община
Бяла Слатина.
Мотиви: Годишният план за развитие на социалните услуги цели да разработи цялостен модел на
планиране, развиване и предоставяне на социални услуги на общинско ниво, насочен към подобряване
на достъпа до качествени социални услуги, повишаване на ефективността и ефикасността на системата
на социалните услуги.
Настоящият план е в съответствие със сложната и динамична обстановка и отговаря адекватно на
търсенето за задоволяване на потребностите на най-уязвимите групи, за да може да се предотврати
тяхното социално изключване.
Въз основа на извършената оценка на изпълнение на Годишните планове за действие към Общинската
стратегия за развитие на социалните услуги 2010-2015 г., бяха идентифицирани нуждите от разкриване
на нови и промяна на съществуващите социални услуги на местно ниво, които са включени в
Годишния план за развитие на социалните услуги за 2017 г.
В изпълнение на чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане /ЗСП/, във връзка с чл. 36 б, ал. 1, ал.
2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане /ППЗСП/, е предоставен за
разглеждане, съгласувания от Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Бяла Слатина, от Обществен
съвет, гр. Бяла Слатина по чл. 35 от Закона за социално подпомагане проект на Годишен план за
развитие на социални услуги за 2017 г. в Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6101-42/ 15.04.16. и чл. 36б, ал. 4 от
Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 19, ал. 2 и ал. 3 от ЗСП,
чл. 17, ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 11 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И:
1. Приема съгласувания с Дирекция „Социално подпомагане” гр. Бяла Слатина и Обществен съвет по
чл. 35 от Закона за социално подпомагане Годишен план за 2017 г. за развитие на социални услуги в
Община Бяла Слатина към изпълнението на Общинската стратегия за развитие на социални услуги
2016 - 2020 г.
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РЕШЕНИЕ № 121
ОТНОСНО: Отчет на кмета на общината за изразходвани средства за командировъчни през първото
тримесечие на 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за командировките в страната, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение и информация отчета на кмета на Община Бяла Слатина за първото
тримесечие на 2016 г. год. и одобрява както следва:
- Изплатени средства за командировъчни дневни в размер на 120,00 лв.
- Изплатени средства за нощувки командировки в размер на 70,65 лв.
РЕШЕНИЕ № 122
ОТНОСНО: Отчет на председателя на Общинския съвет за изразходвани средства за командировъчни
през първото тримесечие на 2016 г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 4 от Наредба за командировките в страната, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т.
23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
Приема за сведение и информация отчета на председателя на Общински съвет Бяла Слатина за
първото тримесечие на 2016 г. год. и одобрява както следва:
- Изплатени средства за командировъчни дневни в размер на 40,00 лв.
- Изплатени средства за нощувки командировки в размер на 70,65 лв.
РЕШЕНИЕ № 123
ОТНОСНО: Актуализация на Годишна програма за управление и разпореждане с имотите –
общинска собственост в община Бяла Слатина за 2016 година.
Мотиви: Проявен интерес за наемане и разпореждане с имоти, общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Докладна от Кмета на общината с изх. № 6101-38/15.04.2016 г. 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 :
Добавя към раздел VIII. Имоти, които Община БЯЛА СЛАТИНА има намерение да преотреди:
4.

ПАСИЩЕ, МЕРА– с площ 6.424 дка /Шест декара четиристотин двадесет и четири квадратни
метра/, земя III-та кат., намираща се в землището на с. Търнава, ЕКАТТЕ 73643,
представляващо поземлен имот № 000032, парцел 32 /тридесет и две / по КВС на селото.
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РЕШЕНИЕ № 124
ОТНОСНО: Актуализиране на разчета за капиталови разходи на Община Бяла Слатина за 2016 г.
Мотиви: Във връзка с предстоящо кандидатстване за финансиране от Министерство на регионалното
развитие и благоустройство, Община Бяла Слатина трябва да възложи изготвяне на работен проект за
„Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от мрежата на гр. Бяла Слатина с
цел подобряване работата на ПСОВ“.
Целта на проекта е да се изградят нови канализационни клонове от мрежата на гр. Бяла Слатина, за да
се натовари капацитета на ПСОВ, както и да се подобри нейната работа. При изграждането на новите
канализационни клонове е необходимо да се реконструира и съществуващ колектор, който е с
недостатъчен диаметър и не може да поеме новопостъпилата отпадъчна вода. Предвидено е
реконструкция на съпътстващ водопровод, който е от азбестоциментови тръби.
С т. 7.6 от Решение № 51/28.01.2016 г. за приемане бюджета на Община Бяла Слатина са определени
средства в размер на до 100 000 лв. с източник данъчни и неданъчни приходи за изпълнение на
дейности от местно значение за кметствата на територията на общината. По предварителна
информация от кметовете на селата, средствата са разпределени в местни дейности „Други дейности
по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“ и „Изграждане, ремонт и
поддържане на уличната мрежа“ в бюджета на Общинска администрация.
В бюджета на Община Бяла Слатина за 2016 г. са планирани 20 000 лв. за изграждане на детска
площадка в централната градска част в дейност „Спортни бази за спорт за всички“ в §10 „Издръжка“.
Тъй като е предвидено изграждане на обособена площадка с прилежащи съоръжения и кът за отдих,
предлагаме средствата планирани като материали да бъдат прехвърлени в §§52-06 „Изграждане на
инфраструктурни обекти“ за обект „Детска площадка с кът за отдих в гр.Бяла Слатина“.
Постъпила е докладна с изх. № 1002-30 / 15.02.2016 от Петя Ангелова, кмет на село Буковец за
необходимостта от закупуване на клонорез, както и докладна с изх. № 1013-381 / 15.04.2016 г. от
Габриела Раловска, кмет на село Търнава за необходимостта от закупуване на тракторна косачка.
Активите да бъдат закупени с част средствата, планирани за всяко от кметствата.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 124, ал. 3 и ал. 4 и чл. 125 от ЗПФ, чл. 49 от Наредба №10 за условията и реда за
съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане,
изпълнение и отчитане на общинския бюджет на Община Бяла Слатина, Докладна от кмета на
общината с изх. № 6101-40/15.04.2016 г. и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 1
и чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
І. Разрешава включването на нови обекти в разчета за капиталови разходи на Община Бяла
Слатина за 2016 г. както следва:
1. НОВ ОБЕКТ: „Довършване на канализационни клонове и съпътстващ водопровод от
мрежата на гр. Бяла Слатина с цел подобряване работата на ПСОВ“
§§53-09 „Придобиване на други нематериални дълготрайни активи“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Водоснабдяване и канализация“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 2 520 лв.

Средствата в размер на 2 520 лв. се осигуряват от преизпълнение на §§36-11 „Получени
застрахователни обезщетения за ДМА“.
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2. НОВ ОБЕКТ: „Клонорез за кметство Буковец“
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 1 400 лв.

Средствата в размер на 1 400 лв. се осигуряват от §10 Издръжка на дейност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.
3. НОВ ОБЕКТ: Тракторна косачка за кметство Търнава
§§52-03 „Придобиване на друго оборудване, машини и съоръжения“
Функция „Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната
среда“
Дейност „Други дейности по жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 4 500 лв.

Средствата в размер на 4 500 лв. се осигуряват от §10 Издръжка на дейност „Други дейности по
жилищното строителство, благоустройството и регионалното развитие“.
4. НОВ ОБЕКТ: Детска площадка с кът за отдих в гр. Бяла Слатина
§§52-06 „Изграждане на инфраструктурни обекти“
Функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности“
Дейност „Спортни бази за спорт за всички“
Източник на средства: собствени приходи
Било: 0 лв.

Става: 25 000 лв.

Средствата в размер на 25 000 лв. се осигуряват както следва: 20 000 лв. от §10 Издръжка на местна
дейност „Спортни бази за спорт за всички“ и 5 000 лв. от преизпълнение на собствени приходи §§3611 „Получени застрахователни обезщетения за ДМА“.
РЕШЕНИЕ № 125
ОТНОСНО: Определяне на годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към
НСОРБ за 2016 г.
Мотиви:
В последно време страната ни периодично е засегната от екстремни природни явления.
Нашата община беше също сред тежко пострадалите от наводненията през лятото на 2014 година.
По настояване на общините, на 3 декември 2014 г. Общото събрание на НСОРБ създаде Фонд
„Общинска солидарност“, чиято основна цел е чрез междуобщинска подкрепа, пострадалите общини
да бъдат подпомогнати финансово за разплащането на първоетапните разходи, без да се замесва
съществуващата държавна политика на подпомагане.
Със свое Решение № 948 / 19.02.2015 г. Общински съвет Бяла Слатина даде съгласие за участие на
община Бяла Слатина във Фонд „Общинска солидарност” – целева дейност към НСОРБ и определи
участието на общината във Фонда със следните вноски:
1. първоначална еднократна вноска във фонда в размер на 1000 лв.
2. годишна вноска за 2015 г. в размер на 300 лв.
Също така, определи за свой представител във Общото събрание на фонда инж. Тихомир ….
Трифонов, Заместник кмет „УТСБА“.
Необходимо е Общинският съвет да определи годишната вноска на общината за 2016 година.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание Докладна от кмета на общината с изх. № 6300-28-1 / 15.04.16. и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
във връзка с чл. 31, ал. 6 от Устава на НСОРБ и Правилника за устройството и дейността на Фонд
„Общинска солидарност”, приет с Решение № 2 от Протокол № 35 от 30.01.2015 г. на УС на НСОРБ,
чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 15 и т. 23 и чл. 27, ал. 3 и ал. 5от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5, т. 14 и т. 22 и чл. 5, ал.
2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Определя годишна вноска на общината във Фонд „Общинска солидарност“ към НСОРБ за 2016 г. в
размер на 300 лв.
2. Определя инж. Тихомир …Трифонов, Заместник кмет „УТБА“ за представител на Община Бяла
Слатина в Общото събрание на Фонда. При невъзможност да присъства, определя като негов
заместник инж. Петър ….. Петров, Директор Дирекция „УТЕ“.
3. Възлага на Кмета на общината да:
3.1. Внесе определената вноска във Фонда в срока, съгласно Правилника за устройството и
дейността му;
3.2. Подава пред Фонда искания за временно финансово подпомагане при възникнала необходимост
при условията и реда на Правилника за устройството и дейността му;
3.3. Подписва съответните документи, свързани с ползването на временно финансово подпомагане
по т.3.2.;
3.4. Възстановява ползваните средства за временно финансово подпомагане в определените в
Правилника срокове.
РЕШЕНИЕ № 126
ОТНОСНО: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Бяла Слатина като водещ партньор с
проектно предложение по процедура за конкурентен подбор BG05M20P001-3.002 “Образователна
интеграция на учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила” по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020.
Мотиви:
Община Бяла Слатина възнамерява да участва с проект “Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна закрила”, като
Водещ партньор в партньорство със Сдружение „Първи юни” - гр. Бяла Слатина и НУ „Христо Ботев”
- гр. Бяла Слатина, НУ „Христо Смирненски” - гр. Бяла Слатина, Прогимназия „Св. Климент
Охридски” - гр. Бяла Слатина, СОУ „Христо Ботев” - село Габаре, СОУ „Христо Ботев” - село Галиче,
ОУ „Г. С. Раковски” - село Търнак, ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - село Попица, ОУ „Христо Ботев”
- село Търнава, ПАГ „Н. Й. Вапцаров” - гр. Бяла Слатина и ПГО „Елисавета Багряна” - гр. Бяла
Слатина.
Основна цел на процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да подпомогне
учениците, произхождащи от етническите малцинства и/или търсещи или получили международна
закрила, да се изградят като пълноценни граждани и да постигнат успешна професионална, социална и
творческа реализация чрез:
 Подобряване на условията за равен достъп до училищно образование;
 Засилване на мотивацията на ученици и родители за участие в образователния процес;
 Повишаване на качеството на образованието в училищата, в които се обучават интегрирано
ученици от различни етноси и/или деца, търсещи или получили международна закрила;
 Допълнителни занимания с ученици, за които българският език не е майчин за компенсиране
на пропуските при усвояване на учебния материал;
 Взаимно опознаване на учениците от различните етноси и възпитаването им в дух на
толерантност;
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 Създаване на условия за успешна социализация на учениците от етническите малцинства
и/или от маргинализирани групи и от семейства, търсещи или получили международна закрила;
 Включване на родителите в образователния процес;
 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход.
Всеки кандидат може да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ (БФП), като изготвеният от
него проект трябва да се вмества в следните минимални и максимални граници:
- Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 100 000 лева
- Максимален размер на безвъзмездната финансова помощ: 1 000 000 лева.
По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на бенефициентите. Безвъзмездната финансова
помощ е в размер на 100 %.
Допустими по настоящата процедура за подбор на проекти са следните кандидати:
• общини (или райони на общини);
• училища, съгласно Закона за народната просвета;
• юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност.
Партньорството е задължително условие за кандидатстване. По всеки проект като кандидат или
партньор трябва да има поне по един участник от всяка от горепосочените допустими групи
кандидати. Партньорствата, създадени за целите на тази схема за отпускане на безвъзмездна
финансова помощ, не е необходимо да бъдат регистрирани в съда. Към момента на сключване на
договор за предоставяне на БФП следва да е сключено Споразумение за партньорство съгласно чл. 5
от Договора за безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма “Наука и образование за
интелигентен растеж” при процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по
приоритетни оси 2 и 3. В случай, че кандидатът и/или партньорът е община или район на община, той
следва да представи Решение на Общинския съвет за одобряване на споразумение за общинско
сътрудничество, с партньорите по проекта, съгласно чл. 61 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация (ЗМСМА). Решението следва да бъде представено преди сключването на
договор за предоставяне на БФП.
Кандидатът трябва да е пряко отговорен за подготовката, управлението и изпълнението на дейностите
по проекта, а не да изпълнява ролята на посредник. По процедурата за предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ са допустими за финансиране следните дейности:
1. Допълнително обучение по български език за учениците (вкл. за учениците, търсещи или получили
международна закрила), за които българският език не е майчин;
2. Допълнителни занимания със застрашени от отпадане от училище ученици от етническите
малцинства и учениците, търсещи или получили международна закрила;
3. Реинтегриране в образователната система на младежи до 18 г., отпаднали от училище;
4. Осигуряване на подходяща образователна среда за включване на учениците от ромски произход и
учениците, търсещи или получили международна закрила, от обособените по етнически признак
училища чрез поетапен прием в училища извън ромските квартали (вкл. транспортирането им при
необходимост от ромските квартали / махали в градовете до училище);
5. Подобряване на образователната среда в училища извън ромските махали в градовете, в които се
обучават интегрирано ученици от етническите малцинства и ученици, търсещи или получили
международна закрила;
6. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната идентичност на учениците от
етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда;
7. Кариерно консултиране и професионално ориентиране на учениците от етническите малцинства
и/или на учениците, търсещи или получили международна закрила;
8. Осигуряване, при необходимост, на психологическа подкрепа за учениците от етническите
малцинства и за учениците, търсещи или получили международна закрила;
9. Подкрепа на ученици от етническите малцинства за продължаване на образованието в гимназиалния
етап и за успешно завършване на средно образование;
10. Насърчаване участието на родителите в образователния процес;
11. Работа с родителите от етническите малцинства и/или с родители, търсещи или получили
международна закрила, които възпрепятстват децата си от редовно посещаване на учебни занятия;
12. Работа с родители без разлика от етническия им произход за разясняване ползите от
образователната интеграция и приемането на различието;
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13. Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна
идентичност (включително чрез провеждане на информационни кампании, насочени към недопускане
на дискриминация, основана на раса, етнически произход или религиозна принадлежност).
14. Разработване и приемане на общински годишни планове за действие, в съответствие с областната
стратегия за интегриране на ромите или общински програми за образователна интеграция на децата и
учениците от етническите малцинства (дейността следва да бъде финансирана за сметка на
съответната община).
Освен описаните по-горе дейности по процедурата, проектното предложение следва да съдържа също
така:
1) Дейности за организация и управление на проекта.
2) Дейности по информиране и публичност, съобразени с Единния наръчник на бенефициента за
прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.
Проектните предложения трябва да предвиждат дейности по постигане на всяка една от
Стратегическите цели, определени в Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците
от етническите малцинства 2015-2020 г., а именно:
1. Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства;
2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците от етническите
малцинства;
3. Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса на модернизация на
българската образователна система;
4. Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата и учениците от етническите
малцинства.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 17, ал. 1, т. 3 и чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх.
№ 6101-47 /19.04.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 23 ичл. 59 и следващите от ЗМСМА и чл. 5, ал.
1, т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1.
Дава съгласие за участие на Община Бяла Слатина като Водещ партньор и в партньорство със
Сдружение „Първи юни” - гр. Бяла Слатина, НУ „Христо Ботев” - гр. Бяла Слатина, НУ „Христо
Смирненски” - гр. Бяла Слатина, Прогимназия „Св. Климент Охридски” - гр. Бяла Слатина, СОУ
„Христо Ботев” - село Габаре, СОУ „Христо Ботев” - село Галиче, ОУ „Г. С. Раковски” - село Търнак,
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” - село Попица, ОУ „Христо Ботев” - село Търнава, ПАГ „Н. Й.
Вапцаров” - гр. Бяла Слатина и ПГО „Елисавета Багряна” - гр. Бяла Слатина с проектно предложение
по процедура за конкурентен подбор BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на учениците от
етническите малцинства и/или търсеи или получили международна закрила” по Оперативна програма
„Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020.
2.
Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички необходими правни и
фактически действия по т. 1 от настоящото решение във връзка с подаването на проектното
предложение по процедура за конкурентен подбор BG05M20P001-3.002 “Образователна интеграция на
учениците от етническите малцинства и/или търсеи или получили международна закрила” по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020.
РЕШЕНИЕ № 127
ОТНОСНО: Промяна характера на собствеността от частна в публична на недвижим имот УПИ І в кв.
91 по РП на гр. Бяла Слатина и на сградите построени върху него.
Мотиви: Касае се за застроен урегулиран поземлен имот І, пл. № 1582 в кв. 91 по РП на гр. Бяла
Слатина, одобрен със Заповед № 379 /07.10.1993 г., с площ 2365 кв.м., актуван с АЧОС № 1836 /
14.12.2007 г. и построените през 1972 г. върху цитирания недвижим имот сгради, а именно: ресторант
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“Скът“, застроен на 1177 кв.м; Лятна градина, застроена на 575 кв.м., от които покрита площ 274
кв.м.; /Бивша кафе - сладкарница/ - Офиси по одобрен инвестиционен проект, застроени на 165 кв.м.;
Дискотека - 217 кв.м. Сградите са актувани с АЧОС № 2367 / 17.04.2013г. По-горе цитираните имоти
са предназначени за изпълнение на функциите на общинска администрация гр. Бяла Слатина. Поради
това е целесъобразно да се промени статута им от частна в публична общинска собственост.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 6 ал. 2 и чл. 3,ал. 2, т. 2 от ЗОС, чл. 6, ал. 2 от Наредба № 6 на Общински съвет за
реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Докладна от кмета на
общината с изх. № 6101-39 /15.04.2016 г. 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. Обявява за имот публична общинска собственост недвижим имот, представляващ УПИ І, пл.
№1582 в кв.91 с площ 2365 кв.м., актуван с АЧОС № 1836/14.12.2007г.
2. Обявява за имот публична общинска собственост недвижим имот, представляващ сгради построени
през 1972г., намиращи се в УПИ І, кв.91, а именно: ресторант “Скът“ застроен на 1177кв.м; Лятна
градина застроена на 575 кв.м., от които покрита площ 274 кв.м.; /Бивша кафе-сладкарница/ - Офиси
по одобрен инвестиционен проект застроени на 165 кв.м.; Дискотека - 217 кв.м., актувани с АЧОС №
2367/17.04.2013г.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина извършването на последващите съгласно изискванията
на закона действия, произтичащи от настоящото решение .
РЕШЕНИЕ № 128
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 081034, общинска собственост в с.
Търнава.
Мотиви: Подадено е заявление от ……………а с вх. № 9400-533 / 14.03.2016 г. Касае се за недвижим
поземлен имот, извън регулацията на селото, който представлява пасище, мера по смисъла на ЗСПЗЗ и
е публична общинска собственост. Същият се намира в съседство със стопански двор, собственост на
заявителката, която има намерение да разшири стопанството си за отглеждане на животните, с които е
регистрирана като земеделски производител.
За да може да се удовлетвори искането на заявителката, е необходимо 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 този имот, 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. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
и Докладна от Кмета на общината с изх. № 9400-533 -2 / 15.04.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
I. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др.
селскостопанска територия” на следния поземлен имот - общинска собственост, съгласно приложена
скица-проект, а именно:
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 ПИ № 081034, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 10.322 дка в землището на с.
Търнава, община Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за отразяване
на промяната в начина на трайно ползване на горепосочения имот в картата на възстановената
собственост.
РЕШЕНИЕ № 129
ОТНОСНО: Промяна начина на трайно ползване на ПИ № 000032, общинска собственост в с.
Търнава.
Мотиви: Подадено е заявление от ………… с вх. № 2600-250 / 13.04.2016 г. Касае се за недвижим
поземлен имот, извън регулацията на селото, който представлява пасище, мера по смисъла на ЗСПЗЗ и
е публична общинска собственост. Поземлен имот № 000032 се намира в съседство с имот,
собственост на управляваното от заявителя дружество. Същият има намерение да закупи
горецитирания имот, общинска собственост, с намерение да разшири дейността на дружеството.
За да може да се удовлетвори искането на заявителя, е необходимо 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 този имот, 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. 25, ал. 9 от ЗСПЗЗ и чл. 45и от ППЗСПЗЗ, чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА
и Докладна от Кмета на общината с изх. № 2600-250 -1 / 15.04.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и
т. 23 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
I. Дава съгласие да бъде направена делба на поземлен имот, общинска собственост, с начин на трайно
ползване „пасище, мера“, намиращ се в землището на с. Търнава, Община Бяла Слатина, съгласно
приложен към решението проект за делба, както следва:
ПИ № 000021, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 29.581 дка в землището на с. Търнава, община
Бяла Слатина, обл. Враца.
II. Дава съгласие за промяна в начина на трайно ползване от пасище, мера в „др. селскостопанска
територия” на следния поземлен имот - общинска собственост, съгласно приложена скица-проект, а
именно:
ПИ № 000032, пасище, мера, III-та кат. земя, с площ 6.424 дка в землището на с. Търнава, община Бяла
Слатина, обл. Враца.
III. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши необходимите действия за
отразяване на промяната в начина на трайно ползване на гореизброените имоти в картата на
възстановената собственост.
РЕШЕНИЕ № 130
ОТНОСНО: Изтичане срока на договорите за възлагане на обществен превоз по утвърдено
разписание от Министерството на транспорта и Изпълнителна агенция „Автомобилна
Администрация“.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
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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.
№ 6101-44-1 / 25.04.16. 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, областната и общинската транспортни схеми, съгласно маршрутни разписания
както следва:
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр.Бяла Слатина
– с.Галиче – 11.40 часа‘‘
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр.Враца – с.
Галиче – 09.30 часа‘‘
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр.София – гр.
Бяла Слатина – от понеделник до събота включително в 16.30 часа , и неделя в 18:30
часа‘‘
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия с Галиче – гр.
Бяла Слатина – от понеделник до събота включително в 05.15 часа , и неделя в 14:30
часа“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна лини я гр.София – с.
Бърдарски геран – 13.45 часа‘‘
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр.Бяла Слатина
– с.Габаре – 11.45 часа“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия гр.Бяла Слатина
– с.Драшан – 08.20 часа“
 ‚,Извършване на обществен превоз на пътници по автобусна линия с.Бърдарски
геран – гр. Бяла Слатина – 08.00 часа“
2. Упълномощава Кмета на Община Бяла Слатина да сключи договор със спечелилилите
участници.
РЕШЕНИЕ № 131
ОТНОСНО: Промяна на вида на социалната услуга в общността от резидентен тип „Наблюдавано
жилище”, гр. Бяла Слатина, в социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП, за
лица от 7 до 18-годишна възраст).
Мотиви: С решение № 585 от протокол № 44 / 25.02.2010 г. на Общински съвет Бяла Слатина е
разкрита социалната услуга в общността „Наблюдавано жилище” гр. Бяла Слатина, която се
финансира като държавно-делегирана дейност от Републиканския бюджет, чрез Общинския бюджет.
С настъпилите промени през 2014 г. и 2015 г. в Правилника за прилагане на закона за социално
подпомагане - чл. 36, ал. 2, т. 7аа на ППЗСП (Глава трета – Социални услуги), за предоставяне на
социални услуги в Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания
(ЦНСТДМ), във връзка с Методическо ръководство за условията и реда за предоставяне на социалната
услуга „Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи”, се увеличава и възрастовата граница
на целевите групи в ЦНСТДМ, а именно възрастовата граница на потребителите им е от 3 до 29
години.
Тези промени, които влизат в сила от 01.01.2015 г. превръщат „Наблюдавано жилище” (НЖ), гр. Бяла
Слатина, в услуга с дублиращи функции на ЦНСТ за деца / младежи без увреждания, т. е. за община
Бяла Слатина „Наблюдавано жилище” се явява като услуга в общността без алтернативи за
предоставяне на качествени социални услуги. Това налага закриване на вида на социална услуга в
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общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина, и откриване на нова
социална услуга в общността „Център за обществена подкрепа” (ЦОП), с капацитет 18 потребители.
В съвременната сложна и динамично променяща се социално–икономическа обстановка, Общината
като доставчик на социални услуги, трябва гъвкаво да отговори на всяка промяна, свързана със
задоволяване на потребностите на най-уязвимите групи – деца със специални образователни
потребности (СОП), деца в риск от изоставяне, превенция от отпадане от училище и др.; консултиране
и подкрепа на семейства в риск, предотвратяването на тяхното социално изключване. По този начин
политиката, която Община Бяла Слатина ще продължи да води занапред трябва да е политика в найдобрия интерес на детето, насочена към подкрепа на семействата, създаване на най-добри условия за
развитие на децата и реализиране на техния пълен потенциал. Тази политика е основана и на зачитане
на правата на детето, нормите, стандартите и др.
С откриването на социалната услуга в общността «Център за обществена подкрепа”, адекватно ще се
отговори на търсенето на нарастващите потребности от подкрепящи и съпътстващи услуги за:
 социална интеграция;
 психо-социално консултиране;
 социално-правни консултации;
 образователно, професионално обучение и ориентиране за деца и младежи без увреждания;
 психо - социална подкрепа, социално – правни консултации на деца и семейства в риск и др.
В Център за обществена подкрепа ще се осигуряват почасови услуги, предоставяни от специалисти по
предварително изготвен график. По този начин ще бъдат обхванати по-голям брой потребители на
услугите. Дейностите ще се реализират от специалистите на място в Центъра.
Сградният фонд, използван до момента, ще отговори на изискванията за Център за обществена
подкрепа и с промяната на вида на социалната услуга, ще продължи да е в полза на гражданите от
Община Бяла Слатина.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 16, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и чл. 36в, ал. 3, т. 1 от
Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Докладна от кмета на общината с изх.
№ 6101-45-1 / 21.03.16., и чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1, т. 7 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. Отменя Решение № 989 с протокол № 62 / 30.04.2015 г. на Общински съвет Бяла Слатина.
2. Дава съгласие, считано от 01.01.2017 г., за закриване на социалната услуга в общността от
резидентен тип „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина.
3. Дава съгласие, считано от 01.01.2017 г., за откриване на социалната услуга в общността „Център за
обществена подкрепа” (ЦОП), с капацитет 18 потребители като делегирана държавна дейност.
4. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да предприеме всички законни и необходими действия,
във връзка със закриване на социалната услуга „Наблюдавано жилище”, гр. Бяла Слатина и
разкриване на социалната услуга „Център за обществена подкрепа” (ЦОП) с капацитет 18
потребители.
РЕШЕНИЕ № 132
ОТНОСНО: Отдаване под наем на терен за поставяне на „Навес” с площ 35,00 кв.м. РЗП, към
западната фасада на павилион, намиращ се в УПИ Х- в кв.80а, ул.“Димитър Благоев“ № 76а, гр.Бяла
Слатина.
Мотиви: Подадено е заявление от ……. с вх. № 2600-217 / 01.04.2016 г. да извърши поставяне на
навес с площ 35,00 кв.м. РЗП, към съществуващ павилион, намиращ се в УПИ Х в кв. 80а по плана на
гр. Бяла Слатина. В случая са налице условията на чл. 28, ал. 3 от Наредба № 6, съгласно който на
собственика на сградата се отдава под наем общински терен за поставяне на козирки, сенници и
навеси без търг или конкурс.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА, Докладна от Кмета на общината с изх. № 2600-217-1 /
21.04.2016 и чл. 28, ал.3 от Наредба № 6 на Общински съвет Бяла Слатина за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество, и във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 и чл. 21, ал.
2 от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 7 и т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Разрешава поставяне на навес към съществуващ павилион, намиращ се в УПИ Х в кв. 80а по плана
на гр. Бяла Слатина с разгъната застроена площ 35,00 кв.м., върху общински терен, представляващ
част от УПИ Х в кв. 80а и терен западно от УПИ Х – проход между съществуващи павилиони на ул.
“Димитър Благоев“ № 76а, по 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, както следва:
- за периода от 01.04. до 30.09. – по 35,00 лв. без ДДС или 42,00 лв. с ДДС на месец.
- за периода от 01.10. до 31.03. – по 21,00 лв. без ДДС или 25,20 лв. с ДДС на месец.
3. Възлага на Кмета на Общината, да сключи договор за наем за поставяне на навес за срок от 3 /три/
години.
РЕШЕНИЕ № 133
ОТНОСНО: Включване на Община Бяла Слатина като партньор по проект ТЕЕМ за финансиране по
Дунавската програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“ 2014-2020 INTERREG DTP
Мотиви: Отправена е Покана за партньорство от Институт отворено общество София и включване в
проект ТЕЕМ, внесен за финансиране по Програма за транснационално сътрудничество „ДУНАВ“
2014-2020 INTERREG DTP.
Проект ТЕЕМ е съвместна инициатива на немската организация GIZ (Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit, Щутгарт, Германия), в сътрудничество с националните, регионалните и местните
администрации, организации на гражданското общество и академичните институции в 7 държави от
дунавския регион. ТЕЕМ има за цел насърчаване на включването на младите хора от
маргинализираните групи, включително на младите роми, на пазара на труда. Това ще бъде постигнато
чрез:
1) Подобряване на капацитета на съответните публични институции и организации на гражданското
общество в областта на пригодността за заетост на младите хора от маргинализирани групи
2) Институционализиране на сътрудничеството между участващите организации.
Като се вземат предвид предишни резултати (например стратегии, проекти), в рамките на проекта
партньорите ще идентифицират специфични нужди и предизвикателства на отделните страни в
областта на пригодността за заетост на младите хора от маргинализираните групи. Публичните
институции, гражданските организации и академичните институти, включени като партньори на
проекта, ще разработят 7 пилотни дейности (по 1 за всяка страна партньор), насочени към тези
индивидуални нужди. Също така, ще се идентифицират възможностите за финансиране на пилотните
действия, за да се гарантира устойчивостта на проекта.
Водещи партньор на проекта е немската организация Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit
(GIZ), Щутгарт, Германия
Продължителността на проекта е 30 месеца: Януари 2017 - Юни 2019
Краен срок за кандидатстване: 9-ти май 2016 г.
Ролята на общината в проекта ТЕЕМ се състои в следното:
• съпътства изпълнението на проекта, осигурява информация и съдейства за създаване на политика на
местно ниво, която да улесни включването на младите хора от маргинализираните групи на пазара на
труда;
• насърчава интеграцията на маргинализираните младежи, особено младите роми, и домакинства
срещи с местните заинтересовани страни и партньори по проекта ТЕЕМ;
• участва в шест транснационални събития по проекта;
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• съдейства за утвърждаване на "Дунавската стратегия за интеграция на маргинализираните младежи",
като ключов резултат от проекта и се ангажира с изпълнение на дейностите, които ще се определет в
съответния местен план за действие;
• разпространение на информация за проекта и неговите резултати на местно ниво.
Финансирането е 100% - 85% от ЕС и 15% от Държавния бюджет.
Приблизителният бюджет на проекта е 49 200,00 евро, като 7,380 евро е националното съфинансиране,
а останалите са от ЕФРР.
Необходимо е Общински съвет Бяла Слатина да даде съгласие за участие на Община Бяла Слатина в
проекта.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЯЛА СЛАТИНА
На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от ЗМСМА и Докладна от кмета на общината с изх. № 3300-30-1 /
21.04.2016 г., във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 и чл. 59 и следващите от ЗМСМА и чл. 5, ал. 1, т. 5 и
т. 22 и чл. 5, ал. 2 от ПОДОСНКВОА,
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие Община Бяла Слатина да участва в качеството си на партньорска организация, в
проектно предложение с наименование „ТЕЕМ“, по Програмата за транснационално сътрудничество
„ДУНАВ“ 2014-2020 INTERREG DTP.
2. Дава съгласие за временно използване на собствени средства при изпълнение на проекта до тяхното
възстановяване от Програмата.
3. Възлага на Кмета на Община Бяла Слатина да извърши всички необходими правни и фактически
действия за сключване на Споразумение за партньорство и други документи, необходими за
кандидатстване.
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